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Bijlage 1  Verkeerskundig onderzoek 
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MEMO

Onderwerp:

Onderzoek varia nten kru ispunt Rijksweg Keverd ijk Churchillstraat

Kampen,

29 december 2014

Van:

Mente Bonestroo

Aan

Jan Jobse, gemeente Naarden

Projectnummer:

NAAOO2

Opgesteld door:

Hugo Kampen

Kopieèn aan

Gecontroleerd door
Jeroen Hendriks

1. Inleiding

Deze memo gaat in op de verkeersafwikkeling op het kruispunt Rijksweg Keverdijk

Churchillstraat. Voor dit kruispunt is door BonoTraffics bv in het kader van een beknopte
variantenstudie een aantal kruispuntvormen ontworpen. Om deze kruispuntvormen te
toetsen op verkeersafwikkeling, is een aantal microsimulaties gemaakt. De

verkeersafwikkeling is beoordeeld aan de hand van wachtrijlengtes en wachttijden in de

ochtend- en avondspits.

Als intensiteitenset is gebruik gemaakt van meerdere sets. Zo zijn de telcijfers die zijn
verkregen tijdens cameraonderzoek op maandag 27 en dinsdag 28 oktober 2074 gebruikt.

Deze cijfers vormen de basissituatie. Vervolgens zijn deze cijfers opgehoogd met 10o/o en

20o/o, om een robuustheidstoets uit te voeren. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de

kruispuntstromen uit het verkeersmodel in beheer van de gemeente Hilversum, variant 1346

IBP met toekomstjaar 2020. Na overleg met de gemeente Naarden is gebleken dat deze

cijfers uitgaan van een overschatting van de hoeveelheid verkeer vanuit de wijk. De

hoeveelheid verkeer vanuit de wijk is daarom aangepast. In de bijlage zijn de gebruikte

kruispuntstromen opgenomen,

2. Methodiek en uitgangspunten

Voor het uitvoeren van de simulatie is gebruik gemaakt van het programma Vissim. Vissim

is een microsimulatiepakket waarmee multimodale verkeersstromen gesimuleerd kunnen

worden. In tegenstelling tot macromodellen biedt Vissim tot in het kleinste detail inzicht in

de doorstroming, reistijden, afwikkelingscapaciteit en wachtrijlengtes. Dit maakt het
mogelijk om (toekomstige) infrastructuur al in een vroeg stadium verkeerskundig te toetsen.
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Voor beide spitsen zijn voor de varianten in totaal 10 runs uitgevoerd. Elke run heeft op

basis van een stochastische verdeling een andere intensiteit en samenstelling van het
verkeer. Op die manier is een zo realistisch mogelijk resultaat verkregen. Gedurende elke

run is een uur lang gemeten, waarbij iedere 60 seconden een nieuwe meting van de wachtrij
is gestart. Daarnaast is gedurende elke run de wachttijd voor de verschillende takken
gemeten. Elke run kent een aanlooptijd van een half uur waarin nog geen metingen
plaatsvinden.

Toetsingscriteria

De mate van verkeersañruikkeling is bepaald aan de hand van de wachtrijlengte en de

wachttijd per spitsperiode voor de verschillende takken. De volgende afbeeldingen geven per

variant de meetpunten voor de wachtrijen en wachttijden weer. Aangezien var¡ant 1 en 2

(de enkelstrooksrotonde) qua vormgeving van het kruispunt grotendeels gelijk zijn en er dus

nauwelijks verschillen waarneembaar zullen zijn in de afwikkeling, is hiervan enkel variant 1

gesimuleerd. De uitkomsten van variant 1 zijn ook toepasbaar voor variant 2. Variant 3 is
het voorrangspleintje.

Afbeelding 1: Overz¡cht meetpunten variant 1 (en 2)
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Afbeeldlng 2: Overzlcht meetpunten variant 3

3. Resultaten wachtr¡jmet¡ng en wachttijden

Tijdens de simulatie zijn de gemiddelde wachtrij, de 90o/o wachtrij en de 95% wachtrij

bepaald voor de verschillende varianten. Een 90% wachtrij houdt in dat 9 van de 10

wachtrijen in de betreffende spitsperiode niet langer zijn dan de in deze kolom aangegeven

lengte. Een 950/o wachtrij houdt in dat 19 van de 20 wachtrijen in de betreffende

spitsperiode niet langer zijn dan de in deze kolom aangegeven lengte.

Naast de wachtrijlengtes, zijn ook de wachttijden voor de verschillende takken in beeld

gebracht. De tabellen op de volgende pagina's geven de uitkomsten weer.
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3.1 Basisintensiteiten2Ol4

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers
uit 2014.

1: Wachtrijlengtes in meters variant 1 en 2

¡n meters variant 3

Tabel 3: Wachtt¡jden in seconden var¡ant en

5
gem¡ddeld*

4: Wachttijden in seconden var¡ant 3

* De gemiddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (tijdens de s¡mulatie berekend), dit is niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en dit delen door v¡jf.

,-<

2

4
5

5

2

4

Ochtendspits Avondspits

meetpunt gemiddeld 9Oo/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 7 19 26 4 I2 74

2 6 16 20 5 13 19

3 0 0 0 0 0 0

4 1B 29 30 9 24 26

5 2 10 15 0 0 0

E n kelstrooksrotonde

Ochtendsp¡ts Avondspits

meetpunt gemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 3 6 T2 3 6 7

1 6 6 4 6 I2
3 0 0 0 0 0 0

13 35 36 7 23 24

1 0 6 0 0 0

Voorrangspleintje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 0,3 0,3

2 0,6 0,3

3 0,6 0,1

4 t3,6 I,9
6,4 0,4

sem¡ddeld* 1,9 0,5

E n kelstroo ksrotonde

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 2,7 O,B

15,6 8,5

3 0,1 0,0

4 7,2 2,7

0,7 0,1

5,7 2,4

Voorrangsple¡ntje

i BonoTraffics bv
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3.2 Basisintensiteiten 2OL4 t LOo/o toename

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers

uit2014, verhoogd met 10olo.

Tabel 5: Wachtrijlengtes in meters variant 7 en 2

6: Wachtr¡jlengtes in meters var¡ant 3

Tabel 7: Wachtt¡jden in seconden var¡ant 1 en 2

Tabel 8: Wachtt¡jden in seconden variant 3

+ De gem¡ddelde wachtt¡jd voor alle meetpunten samen (t¡jdens de simulat¡e berekend), d¡t ¡s niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en d¡t delen door vijf.

,.'-¡.

3

3
4

1

2

3
4
5

5

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qem¡ddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 13 28 50 6 15 20

16 272 6 18 24 6

0 0 51 0 0

4t 11 25 264 23 33

28 0 0 05 6 2t

E n kelstroo ks roton de

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

111 4 11 13 3 6

11 252 2 6 6 5

0 0 00 0 0

37 39 9 24 291B

7 10 0 0 05 1

Voorrangspleintje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

I o,7 o,4

2 0,6 o,4

0,13 L,3

2164 24,5

5 18,7 0,5

sem¡ddeld* 3,8 0,6

E n kelstroo ksrotonde

Avondspitsmeetpunt Ochtendspits

1,14,O

2t,o 10,3

0,1 0,1

t2,5 3,0

3,8 o,2

9,4 3,1

Voorrangsplei ntje
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3.3 Basisintensiteiten 2Ot4 t 2oo/o toename

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers
uit2OI4, verhoogd met 20olo.

Tabel 9: Wachtr¡jlengtes meters variant 7 en 2

Tabel 10: Wachtr¡jlenqtes ¡n meters

nt
1

gemaddeld*
11: Wachtt¡jden in seconden variant 7 en 2

Tabel 12: var¡ant 3

* De gemiddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (tijdens de s¡mulat¡e berekend), d¡t ¡s n¡et hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en dit delen door vijf.

,-4

2

4

2

4

6

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 28 72 L54 B 18 25

7 19 2B 10 23 31

3 1 5 10 1 0 9

28 37 46 t2 26 27

5 35 101 t27 1 0 10

E n kelstroo ks rotonde

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qem¡ddeld 9Oo/o 95o/o qemiddeld 90o/o 95o/o

I 5 12 t4 4 7 13

2 6 6 7 13 34

3 0 0 0 1 0 7

4 22 40 40 11 27 35

5 4 9 t6 0 0 0

Voorra ngsplei ntje

Ochtendspits Avondspits

2,3 0,6

2 0,9 0,7

3 3,2 o,2

86,B 3,6

5 764,9 1,6

16,8 1,0

E n kelstrooksrotond e

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 5,8 1,5

2 27,8 L2,5

3 0,2 o,2

4 20,8 4,2
5 L2,7 0,4

gemiddeld* 15,5 4,O

Voorrangspleintje
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3.4 Intensiteitenverkeersmodel2O2O

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de

aangepaste kruispuntstromen uit het verkeersmodel 2020, variant 1346 IBP, Vanwege de

beperkte beschikbaarheid van kruispuntstromen/ zijn voor deze intensiteitenset slechts drie

meetpunten toegepast, namelijk die van het kruispunt Rijksweg-Churchillstraat.

Tabel 13: Wachtr¡jlengtes in meters variant 7 en 2

14: in meters variant 3

Tabel 15: Wachttijden in seconden var¡ant 7 en 2

16: Wachttijden in seconden variant 3

* De gem¡ddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (t¡jdens de s¡mulatie berekend), d¡t is niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de drie meetpunten en dit delen door drie,

)-1

1

1

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o qem¡ddeld 9Oo/o 95o/o

I B 13 19 8 15 22

2 2 5 11 3 11 I2
4 9 19 26 9 19 24

En kelstrooksrotonde

Ochtendspits Avondspits

meetpunt gemiddeld 90o/o 95o/o qemiddeld 9Oo/o 95o/o

9 16 19 I 13 t9
2 4 6 11 4 7 t2
4 t2 25 32 l2 24 30

Voorrangsple¡ ntje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 o,4 0,4
2 0,10,1

4 2,7 2,3
gem¡ddeld* 0,5 0,5

En kelstroo ksrotonde

meetDunt Ochtendspits Avondspits

1 3,3 3,4

2 15,6 t8,7
4 4,8 4,3

gemiddeld* 5,4 5,6

Voo rra n g s plei ntj e
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4. Conclusie

In dit onderzoek zijn twee varianten tegen het licht gehouden, de enkelstrooksrotonde en

het voorrangspleintje. Uit de microsimulaties is gebleken dat de ij het

merendeel van de gebruikte intensiteitensets de beste rsafwikkeling en doorstrominq 1q
kent. Bij de enkelstrooksrotonde zijn zowel de wachtrijlengtes, als de wachttijden, korter

dan bij het voorrangspleintje.

Wanneer gekeken wordt naar de toekomstbestendiqheid van de enkelstrooksrotonde op dit
punt, dan blijkt dat de bij een toename van 10o/o ten opzichte van de telcijfers uit 20L4, d" ¡ |,.
rotonde nog goed functioneert. Bij een toename van 2Oo/o is echter te zien dat op een aantal " -
takken lange wachtrijen en wachttijd ontstaan, Het voorrangsp leintje kent b ij een 20olo

toename een betere spreiding van de wachtrijen en wachttijden.

Vanuit het punt van waarbij op dit punt met name wordt gekeken naar L
de snelheid, scoort een enkelstrooksrotonde dan een voorrangspleintje. Bij

laatstgenoemðe kan het verkeer op de Rijksweg namelijk door rijden, zonder sterk af te
hoeven remmen. Bij een enkelstrooksrotonde is dit niet het geval. Alle verkeersdeelnemers

moeten afremmen bij het oprijden van de rotonde. Door middels fysieke infrastructuur de

snelheid terug te dringen, kan de verkeersveiligheid vergroot worden.
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Bijlage: Kruispuntstromen

1. Overzicht gehanteerde telrichtingen inventariseren kruispuntstromen.
2. Kruispuntstromen (tellingen) ochtendspits van 7.00 - 9,00 uur + overzicht drukste uur.

3. Kruispuntstromen (tellingen) avondspits van 16.00 - 18.00 uur + overzicht drukste uur.

4. Kruispuntstromen (aangepast verkeersmodel) drukste uur ochtendspits + drukste uur

avondsp¡ts.

)-1
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1. Overzicht gehanteerde telrichtingen kruispunt
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2. Kruispuntstromen (tellingen) ochtendspits

Kruispunt 1
Verkeers¡ntensiteiten 7.OO-9.OO uur

Kruispunt I
Verkeers¡ntensiteiten drukste uur; 8.OO-9.OO uur (scm. vcrkccr)
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3. Kruispuntstromen (tellingen) avondsp¡ts

Kruispunt 1
Verkeers¡ntensiteiten 16.00-18.OO uur

Kruispunt I
Verkeersintensiteiten drukste uur; 17.OO-18.OO uuf (eenr. verkeer)
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4. Kruispuntstromen (verkeersmodel) drukste uren

Ochtendspits
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Avondspits
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V.
Planning & Strategy

Aan: Gemeente Naarden 
Van: Lara Haxe-Verhoeven 
Datum: Monday, 01 February 2016 
Kopie:   
Ons kenmerk: P&SN001D01BC9177_03 
Classificatie: Beperkt verspreid 
  
Onderwerp: Luchtkwaliteit en stikstofdepositie Rotonde Churchillstraat-Rijksweg 

  
 
In deze memo wordt onderbouwd of het aanpassen van het kruispunt Churchillstraat – Rijksweg effecten 
heeft op de luchtkwaliteit en op de stikstofdepositie. Hiervoor worden de verkeerskenmerken voor en na 
de aanpassing vergeleken. Daarnaast wordt gekeken of de afstand tussen het verkeer en de gebouwen, 
respectievelijk het natuurgebied wijzigt. 

Situatiebeschrijving 

In de huidige situatie is de Rijksweg een voorrangsweg. Het verkeer vanaf de Churchillstraat verleent 
voorrang aan het doorgaand verkeer op de Rijksweg. Deze t-splitsing wordt vervangen door een 
rotonde. In Afbeelding 1 staat de nieuwe rotonde geprojecteerd over de bestaande situatie. 
 

 
Afbeelding 1. Projectie van de nieuwe rotonde 
 
In de situatie met rotonde worden de wegen die aansluiten op de rotonde dichter bij elkaar geplaatst. De 
rotonde zelf is breder dan de bestaande wegen. De uitbreiding vindt met name plaats aan de 
zuidwestelijke zijde.  
 
In de huidige situatie is maximale snelheid op de Rijksweg ter hoogte van de Churchillstraat 50 km/uur. 
Het verkeer op de Rijksweg behoudt de huidige maximumsnelheid. De maximumsnelheid op de 
Churchillstraat en de daarachter gelegen woonwijk zal ten tijden van de aanleg van de rotonde omlaag 
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zijn gebracht van 50 naar 30 km/u. Dit is in een apart besluit geregeld en maakt geen deel uit van dit 
onderzoek. 
 
Het verkeer vanaf de Churchillstraat verleent in de huidige situatie voorrang aan de Rijksweg. In de 
nieuwe situatie zijn de drie wegen gelijkwaardig aan elkaar. De nieuwe rotonde genereert geen grote 
wachtrij op de huidige voorrangsweg in de spits.1 Over het etmaal gezien zal daarom geen 
noemenswaardige extra congestie ontstaan ter hoogte van de rotonde.  
 
Ten westen van de kruising Rijksweg – Churchillstraat ligt het Natura 2000-gebied Naardermeer. De 
afstand tussen de huidige Rijksweg en het Naardermeer is circa 430 meter. 
 
Verkeerskenmerken 
De nieuw aan de leggen rotonde dient om de verkeersveiligheid te vergroten. De rotonde heeft geen 
invloed op de verkeersintensiteiten. Voor de bepaling van effecten van de aanleg van de rotonde zijn 
verkeersaannames van het geluidsonderzoek overgenomen. De gebruikte intensiteiten voor 2017 (jaar 
na openstelling) staan in tabel 1 opgenomen en gelden zowel voor de situatie met kruising als voor de 
situatie met rotonde. 
 
Tabel 1. Verkeersintensiteiten voor 2017  

Nummer 
wegvak in NSL 

Locatie 
Licht verkeer
[vtg/etm] 

middelzwaar 
verkeer 
[vtg/etm] 

zwaar 
verkeer 
[vtg/etm] 

1376451 
Rijksweg ten westen van 
kruising/rotonde, rijbaan Noord 

8515 224 224

1065766 
Rijksweg ten westen van 
kruising/rotonde, rijbaan Zuid 

14681 386 386

114526 
Rijksweg ten oosten van kruising/rotonde, 
rijbaan Noord 

685 18 18

114524 
Rijksweg ten oosten van kruising/rotonde, 
rijbaan Zuid 

685 18 18

 

Luchtkwaliteit 

Wettelijk kader luchtkwaliteit 
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen onder ‘Titel 5.2. 
Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer (Wm) (StB. 2007, 434). Deze wet is op 15 november 2007 
in werking getreden en is de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit2. 
Per 1 augustus 2009 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie 
luchtkwaliteitseisen) (StB 158, 2009) in werking getreden.  
 
  

                                                      
1 Onderzoek varianten kruispunt Rijksweg Keverdijk Churchillstraat, M. Bonestroo, Bono Traffics, 29-12-
2014. 
2 Richtlijn 2008/50/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa. 
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Wettelijke grondslagen luchtkwaliteit 
Wat betreft luchtkwaliteit geeft de Wm de volgende grondslagen voor bestuursorganen om hun 
bevoegdheden uit te oefenen: 

1. er is geen sprake van overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, eerste lid, sub a); 
2. er is sprake van een niet in betekenende mate bijdrage aan een verslechtering van de luchtkwaliteit 

(art. 5.16 eerste lid, sub c); 
3. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar als gevolg van de uitoefening is er per saldo 

sprake van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk 
(art. 5.16 eerste lid, sub b onder 1); 

4. er is sprake van overschrijding van grenswaarden, maar ten gevolge van een door de uitoefening 
optredend effect of een samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van 
de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 eerste lid, sub b onder 
2); 

5. de uitoefening is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 eerste lid, sub d).  

 
Wanneer een plan of project voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit 
betreft doorgang vinden. Wanneer het plan of project de ontwikkeling van een gevoelige bestemming 
betreft, dan zijn ook art. 5.16a uit de Wet milieubeheer en de bepalingen uit het Besluit gevoelige 
bestemmingen van toepassing.  
 
Grens- en richtwaarden 
In bijlage 2 van de Wm zijn grens- en richtwaarden opgenomen voor concentraties van stoffen in de 
buitenlucht. Voor grenswaarden geldt dat het voorgeschreven kwaliteitsniveau moet zijn bereikt en 
vervolgens in stand moet worden gehouden. De grenswaarden voor de drie meest kritische stoffen zijn in 
tabel 2 opgenomen.  
 
Tabel 2. Grenswaarden uit bijlage 2 van de Wm. 

Stof Grenswaarde  Toetsingsperiode 

NO2 

(stikstofdioxide)  

40  μg/m³ 
Jaargemiddelde 

 200 μg/m³ 
Uurgemiddelden, mag max. 18x per kalenderjaar 

overschreden worden 

PM10  

(fijn stof) 

40 μg/m³ Jaargemiddelde 

 50 μg/m³ 24 uurgemiddelden, mag maximaal 35 maal per 

kalenderjaar overschreden worden. 
PM2,5 
(fijn stof) 

25 μg/m³ Jaargemiddelde 

 



 

Monday, 01 February 2016 P&SN001D01BC9177_03 4/6

 

Berekening Luchtkwaliteit 
In de Monitoringstool3 van het NSL zijn gegevens beschikbaar voor de jaren 2015 en 2020. In 2015 zijn 
de emissiefactoren hoger dan in 2020, in 2020 zijn de verkeersintensiteiten hoger dan in 2015. Rondom 
de kruising/rotonde is het netto resultaat dat de totale concentraties in de NSL-Monitoringstool voor 2020 
lager zijn dan voor 2015.  
 
Voor het tussenliggende jaar 2017 zijn wel emissiefactoren, maar geen verkeersgegevens beschikbaar. 
Er is daarom gekozen om worst case te rekenen met de informatie uit de Monitoringstool voor 2015. Een 
uitzondering hierop betreft de intensiteit voor de vier wegen van tabel 1. Op deze wegen is de intensiteit 
voor 2017 gebruikt. Bij de berekening zijn de emissiefactoren en achtergrondconcentraties voor 2015 
toegepast. 
 
De ligging van de wegen en de receptorpunten staan in afbeelding 2 opgenomen. De receptorpunten en 
de situatie met kruising liggen op dezelfde locatie als in het NSL. De locatie van de situatie met rotonde 
is afgeleid van het ontwerp.  

 
Afbeelding 2. Ligging van wegen en receptorpunten 
 
Resultaten luchtkwaliteit 
De berekende concentraties op de huidige toetsingslocaties van het NSL staan weergegeven in tabel 3. 
De gemiddelde afstand tussen de noordelijke verkeersstroom en de woonwijk neemt toe. Dit leidt ertoe 
dat de concentraties ter hoogte van de woningen afnemen. Ten zuiden van de weg is het effect kleiner, 
aangezien de rijbaan daar een veel kleinere aanpassing ondergaat. De effecten aan de zuidzijde van de 
weg zijn kleiner dan 0,1 µg/m3. 
                                                      
3 www.nsl-monitoring.nl 
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De concentraties blijven met en zonder de rotonde (ruim) onder de grenswaarden. 
 

Conclusie luchtkwaliteit 
De ontwikkelingen in relatie tot de rotonde voldoen aan de Wet Milieubeheer, art. 5.16, eerste lid, sub a. 

 
Tabel 3. Berekende concentraties luchtkwaliteit 

Receptor_ID  naam  NO2‐concentratie [µg/m
3]  PM10‐concentratie [µg/m

3]  PM2,5‐concentratie [µg/m
3] 

      kruising  rotonde effect  kruising rotonde effect  kruising  rotonde effect 

19473Rijksweg,Naarden  19.2  19.2  0.0  21.1  21.1  0.0  13.2  13.2  0.0 

19474Rijksweg,Naarden  20.2  19.9  -0.3  21.2  21.2  0.0  13.3  13.3  0.0 

19475Churchillstraat,Naarden  20.0  19.9  -0.2  21.2  21.2  0.0  13.3  13.3  0.0 

187548Rijksweg,Naarden  18.5  18.5  0.0  21.0  21.0  0.0  13.2  13.2  0.0 

187550Rijksweg,Naarden  18.5  18.4  0.0  21.0  21.0  0.0  13.2  13.2  0.0 

686135001_183_TBT_1  19.6  19.6  0.0  21.1  21.1  0.0  13.2  13.2  0.0 

1033811001_183_WGR_1  19.8  19.8  0.0  21.2  21.2  0.0  13.2  13.2  0.0 

1034382001_185_WGR_‐1  20.1  19.9  -0.2  21.2  21.2  0.0  13.3  13.3  0.0 

Grenswaarde     40  40  40  40  25  25 

 

Stikstofdepositie 
Voor de effecten op stikstofdepositie is uitgegaan van dezelfde verkeersgegevens als voor luchtkwaliteit. 
Dit houdt in dat er geen extra verkeer rijdt als gevolg van de rotonde, maar dat de locatie van de 
wegassen wel verandert.  
 
De afstand tussen het Naardermeer en het kruispunt tussen de Rijksweg en de Churchillaan wordt 
enkele meters korter. Deze verplaatsing heeft op een afstand van circa 430 meter geen merkbaar effect.  
 
Netto wordt daarom geen effect verwacht van de rotonde op de stikstofdepositie ter hoogte van het 
Naardermeer. 
 

Conclusie stikstofdepositie 
De realisatie van de rotonde heft geen effect op de stikstofdepositie ter hoogte van het Naardermeer. 
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BIJLAGE 
Onderzoek varianten kruispunt Rijksweg Keverdijk Churchillstraat 
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1. Inleiding

Deze memo gaat in op de verkeersafwikkeling op het kruispunt Rijksweg Keverdijk

Churchillstraat. Voor dit kruispunt is door BonoTraffics bv in het kader van een beknopte
variantenstudie een aantal kruispuntvormen ontworpen. Om deze kruispuntvormen te
toetsen op verkeersafwikkeling, is een aantal microsimulaties gemaakt. De

verkeersafwikkeling is beoordeeld aan de hand van wachtrijlengtes en wachttijden in de

ochtend- en avondspits.

Als intensiteitenset is gebruik gemaakt van meerdere sets. Zo zijn de telcijfers die zijn
verkregen tijdens cameraonderzoek op maandag 27 en dinsdag 28 oktober 2074 gebruikt.

Deze cijfers vormen de basissituatie. Vervolgens zijn deze cijfers opgehoogd met 10o/o en

20o/o, om een robuustheidstoets uit te voeren. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de

kruispuntstromen uit het verkeersmodel in beheer van de gemeente Hilversum, variant 1346

IBP met toekomstjaar 2020. Na overleg met de gemeente Naarden is gebleken dat deze

cijfers uitgaan van een overschatting van de hoeveelheid verkeer vanuit de wijk. De

hoeveelheid verkeer vanuit de wijk is daarom aangepast. In de bijlage zijn de gebruikte

kruispuntstromen opgenomen,

2. Methodiek en uitgangspunten

Voor het uitvoeren van de simulatie is gebruik gemaakt van het programma Vissim. Vissim

is een microsimulatiepakket waarmee multimodale verkeersstromen gesimuleerd kunnen

worden. In tegenstelling tot macromodellen biedt Vissim tot in het kleinste detail inzicht in

de doorstroming, reistijden, afwikkelingscapaciteit en wachtrijlengtes. Dit maakt het
mogelijk om (toekomstige) infrastructuur al in een vroeg stadium verkeerskundig te toetsen.
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Voor beide spitsen zijn voor de varianten in totaal 10 runs uitgevoerd. Elke run heeft op

basis van een stochastische verdeling een andere intensiteit en samenstelling van het
verkeer. Op die manier is een zo realistisch mogelijk resultaat verkregen. Gedurende elke

run is een uur lang gemeten, waarbij iedere 60 seconden een nieuwe meting van de wachtrij
is gestart. Daarnaast is gedurende elke run de wachttijd voor de verschillende takken
gemeten. Elke run kent een aanlooptijd van een half uur waarin nog geen metingen
plaatsvinden.

Toetsingscriteria

De mate van verkeersañruikkeling is bepaald aan de hand van de wachtrijlengte en de

wachttijd per spitsperiode voor de verschillende takken. De volgende afbeeldingen geven per

variant de meetpunten voor de wachtrijen en wachttijden weer. Aangezien var¡ant 1 en 2

(de enkelstrooksrotonde) qua vormgeving van het kruispunt grotendeels gelijk zijn en er dus

nauwelijks verschillen waarneembaar zullen zijn in de afwikkeling, is hiervan enkel variant 1

gesimuleerd. De uitkomsten van variant 1 zijn ook toepasbaar voor variant 2. Variant 3 is
het voorrangspleintje.

Afbeelding 1: Overz¡cht meetpunten variant 1 (en 2)

t._a
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Afbeeldlng 2: Overzlcht meetpunten variant 3

3. Resultaten wachtr¡jmet¡ng en wachttijden

Tijdens de simulatie zijn de gemiddelde wachtrij, de 90o/o wachtrij en de 95% wachtrij

bepaald voor de verschillende varianten. Een 90% wachtrij houdt in dat 9 van de 10

wachtrijen in de betreffende spitsperiode niet langer zijn dan de in deze kolom aangegeven

lengte. Een 950/o wachtrij houdt in dat 19 van de 20 wachtrijen in de betreffende

spitsperiode niet langer zijn dan de in deze kolom aangegeven lengte.

Naast de wachtrijlengtes, zijn ook de wachttijden voor de verschillende takken in beeld

gebracht. De tabellen op de volgende pagina's geven de uitkomsten weer.
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3.1 Basisintensiteiten2Ol4

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers
uit 2014.

1: Wachtrijlengtes in meters variant 1 en 2

¡n meters variant 3

Tabel 3: Wachtt¡jden in seconden var¡ant en

5
gem¡ddeld*

4: Wachttijden in seconden var¡ant 3

* De gemiddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (tijdens de s¡mulatie berekend), dit is niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en dit delen door v¡jf.

,-<

2

4
5

5

2

4

Ochtendspits Avondspits

meetpunt gemiddeld 9Oo/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 7 19 26 4 I2 74

2 6 16 20 5 13 19

3 0 0 0 0 0 0

4 1B 29 30 9 24 26

5 2 10 15 0 0 0

E n kelstrooksrotonde

Ochtendsp¡ts Avondspits

meetpunt gemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 3 6 T2 3 6 7

1 6 6 4 6 I2
3 0 0 0 0 0 0

13 35 36 7 23 24

1 0 6 0 0 0

Voorrangspleintje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 0,3 0,3

2 0,6 0,3

3 0,6 0,1

4 t3,6 I,9
6,4 0,4

sem¡ddeld* 1,9 0,5

E n kelstroo ksrotonde

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 2,7 O,B

15,6 8,5

3 0,1 0,0

4 7,2 2,7

0,7 0,1

5,7 2,4

Voorrangsple¡ntje
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3.2 Basisintensiteiten 2OL4 t LOo/o toename

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers

uit2014, verhoogd met 10olo.

Tabel 5: Wachtrijlengtes in meters variant 7 en 2

6: Wachtr¡jlengtes in meters var¡ant 3

Tabel 7: Wachtt¡jden in seconden var¡ant 1 en 2

Tabel 8: Wachtt¡jden in seconden variant 3

+ De gem¡ddelde wachtt¡jd voor alle meetpunten samen (t¡jdens de simulat¡e berekend), d¡t ¡s niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en d¡t delen door vijf.

,.'-¡.

3

3
4

1

2

3
4
5

5

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qem¡ddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 13 28 50 6 15 20

16 272 6 18 24 6

0 0 51 0 0

4t 11 25 264 23 33

28 0 0 05 6 2t

E n kelstroo ks roton de

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

111 4 11 13 3 6

11 252 2 6 6 5

0 0 00 0 0

37 39 9 24 291B

7 10 0 0 05 1

Voorrangspleintje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

I o,7 o,4

2 0,6 o,4

0,13 L,3

2164 24,5

5 18,7 0,5

sem¡ddeld* 3,8 0,6

E n kelstroo ksrotonde

Avondspitsmeetpunt Ochtendspits

1,14,O

2t,o 10,3

0,1 0,1

t2,5 3,0

3,8 o,2

9,4 3,1

Voorrangsplei ntje
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3.3 Basisintensiteiten 2Ot4 t 2oo/o toename

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de telcijfers
uit2OI4, verhoogd met 20olo.

Tabel 9: Wachtr¡jlengtes meters variant 7 en 2

Tabel 10: Wachtr¡jlenqtes ¡n meters

nt
1

gemaddeld*
11: Wachtt¡jden in seconden variant 7 en 2

Tabel 12: var¡ant 3

* De gemiddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (tijdens de s¡mulat¡e berekend), d¡t ¡s n¡et hetzelfde als het
optellen van de waarden van de vijf meetpunten en dit delen door vijf.

,-4

2

4

2

4

6

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o gemiddeld 9Oo/o 95o/o

1 28 72 L54 B 18 25

7 19 2B 10 23 31

3 1 5 10 1 0 9

28 37 46 t2 26 27

5 35 101 t27 1 0 10

E n kelstroo ks rotonde

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qem¡ddeld 9Oo/o 95o/o qemiddeld 90o/o 95o/o

I 5 12 t4 4 7 13

2 6 6 7 13 34

3 0 0 0 1 0 7

4 22 40 40 11 27 35

5 4 9 t6 0 0 0

Voorra ngsplei ntje

Ochtendspits Avondspits

2,3 0,6

2 0,9 0,7

3 3,2 o,2

86,B 3,6

5 764,9 1,6

16,8 1,0

E n kelstrooksrotond e

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 5,8 1,5

2 27,8 L2,5

3 0,2 o,2

4 20,8 4,2
5 L2,7 0,4

gemiddeld* 15,5 4,O

Voorrangspleintje
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3.4 Intensiteitenverkeersmodel2O2O

De tabellen hieronder bevatten de wachtrijlengtes en de wachttijden voor de

enkelstrooksrotonde en het voorrangspleintje, waarbij gebruik is gemaakt van de

aangepaste kruispuntstromen uit het verkeersmodel 2020, variant 1346 IBP, Vanwege de

beperkte beschikbaarheid van kruispuntstromen/ zijn voor deze intensiteitenset slechts drie

meetpunten toegepast, namelijk die van het kruispunt Rijksweg-Churchillstraat.

Tabel 13: Wachtr¡jlengtes in meters variant 7 en 2

14: in meters variant 3

Tabel 15: Wachttijden in seconden var¡ant 7 en 2

16: Wachttijden in seconden variant 3

* De gem¡ddelde wachttijd voor alle meetpunten samen (t¡jdens de s¡mulatie berekend), d¡t is niet hetzelfde als het
optellen van de waarden van de drie meetpunten en dit delen door drie,

)-1

1

1

Ochtendspits Avondspits

meetpunt qemiddeld 90o/o 95o/o qem¡ddeld 9Oo/o 95o/o

I B 13 19 8 15 22

2 2 5 11 3 11 I2
4 9 19 26 9 19 24

En kelstrooksrotonde

Ochtendspits Avondspits

meetpunt gemiddeld 90o/o 95o/o qemiddeld 9Oo/o 95o/o

9 16 19 I 13 t9
2 4 6 11 4 7 t2
4 t2 25 32 l2 24 30

Voorrangsple¡ ntje

meetpunt Ochtendspits Avondspits

1 o,4 0,4
2 0,10,1

4 2,7 2,3
gem¡ddeld* 0,5 0,5

En kelstroo ksrotonde

meetDunt Ochtendspits Avondspits

1 3,3 3,4

2 15,6 t8,7
4 4,8 4,3

gemiddeld* 5,4 5,6

Voo rra n g s plei ntj e
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4. Conclusie

In dit onderzoek zijn twee varianten tegen het licht gehouden, de enkelstrooksrotonde en

het voorrangspleintje. Uit de microsimulaties is gebleken dat de ij het

merendeel van de gebruikte intensiteitensets de beste rsafwikkeling en doorstrominq 1q
kent. Bij de enkelstrooksrotonde zijn zowel de wachtrijlengtes, als de wachttijden, korter

dan bij het voorrangspleintje.

Wanneer gekeken wordt naar de toekomstbestendiqheid van de enkelstrooksrotonde op dit
punt, dan blijkt dat de bij een toename van 10o/o ten opzichte van de telcijfers uit 20L4, d" ¡ |,.
rotonde nog goed functioneert. Bij een toename van 2Oo/o is echter te zien dat op een aantal " -
takken lange wachtrijen en wachttijd ontstaan, Het voorrangsp leintje kent b ij een 20olo

toename een betere spreiding van de wachtrijen en wachttijden.

Vanuit het punt van waarbij op dit punt met name wordt gekeken naar L
de snelheid, scoort een enkelstrooksrotonde dan een voorrangspleintje. Bij

laatstgenoemðe kan het verkeer op de Rijksweg namelijk door rijden, zonder sterk af te
hoeven remmen. Bij een enkelstrooksrotonde is dit niet het geval. Alle verkeersdeelnemers

moeten afremmen bij het oprijden van de rotonde. Door middels fysieke infrastructuur de

snelheid terug te dringen, kan de verkeersveiligheid vergroot worden.
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Bijlage: Kruispuntstromen

1. Overzicht gehanteerde telrichtingen inventariseren kruispuntstromen.
2. Kruispuntstromen (tellingen) ochtendspits van 7.00 - 9,00 uur + overzicht drukste uur.

3. Kruispuntstromen (tellingen) avondspits van 16.00 - 18.00 uur + overzicht drukste uur.

4. Kruispuntstromen (aangepast verkeersmodel) drukste uur ochtendspits + drukste uur

avondsp¡ts.
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2. Kruispuntstromen (tellingen) ochtendspits

Kruispunt 1
Verkeers¡ntensiteiten 7.OO-9.OO uur

Kruispunt I
Verkeers¡ntensiteiten drukste uur; 8.OO-9.OO uur (scm. vcrkccr)
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3. Kruispuntstromen (tellingen) avondsp¡ts

Kruispunt 1
Verkeers¡ntensiteiten 16.00-18.OO uur

Kruispunt I
Verkeersintensiteiten drukste uur; 17.OO-18.OO uuf (eenr. verkeer)

,- 

¿TUI 4Ut
64 64
30
lo 1(

464 468
15 1!
37 3

4l 41
6 6

89 89
3?
ll 11
't -, :!t 1a

I 17
1l l1
10 4 10

1 q 1

10 l0
15 ll
?7 1 21

1.3
L.4
1.5
3.1
a1

1Â
1<

2.6
3.1
3.2
3.4
3.5
4.L
4.?
4.3
4.5
5.1
çt
5.3
5.4

I.

12 40 11

trrt¿¡l
lil(lt 0r
vl)(. rt r¡

ra,i r,rrrì r¡iì1rr,t l,

Q.

i BonoTraffics bv
!prcirtirten in verkcei

I2



4. Kruispuntstromen (verkeersmodel) drukste uren
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Gemeente Gooise Meren 
De heer B. Zwaan 
Postbus 6000 
1400 HA  Bussum 

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 
  46639/HZ_ADV_EXP-44615 
      Onderwerp: 
Ontwerp bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg; advies onderzoek 
luchtkwaliteit. 
 

Geachte heer Zwaan, 
 
Naar aanleiding van mijn advies van 1 februari 2016 om ten behoeve van de aanleg 
van de rotonde Churchillstraat - Rijksweg een luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren 
heeft u mij een luchtkwaliteitsonderzoek gestuurd met het verzoek om advies. Het gaat 
om het onderzoek met kenmerk P&SN001D01BC9177_03 d.d. 1 februari 2016. 
Hieronder leest u mijn advies/conclusie gevolgd door een toelichting op het advies. 
 
Advies/conclusie: 
Luchtkwaliteit is geen belemmering voor de realisatie van de rotonde. 
 
Toelichting 
Met het onderzoek is aangetoond dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet zullen 
worden overschreden. Tevens is aangetoond dat het project valt onder het Besluit niet 
in betekenende mate zoals in mijn vorig advies is toegelicht.  
 
Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u nog vragen of 
opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen de heer M. 
van Eijden, bereikbaar op telefoonnummer 0622673524 en per mail 
m.van.eijden@ofgv.nl.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. drs. P.M.R. Schuurmans  
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
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1 Inleiding 

De gemeente Naarden is voornemens een kruising te wijzigen in een rotonde. Het betreft de kruising met 

de Rijksweg en Churchillstraat aan de westkant van Naarden. In de onderstaande afbeelding is de locatie 

van het te wijzigen kruispunt weergegeven. 

 
Afbeelding 1-1 Overzicht locatie te wijzigen kruising.  

 

De wijziging valt onder het regime van de Wet geluidhinder. De geluidbelastingen vanwege de te wijzigen 

wegen dienen te voldoen aan de grenswaarden uit deze wet. Voor de toetsing aan deze grenswaarden is 

een akoestisch onderzoek nodig.  

 

Doel van het onderzoek is te bepalen of op de gevels van geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Indien sprake is van een overschrijding dan wordt onderzocht 

welke geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Indien niet kan worden voldaan aan de 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder dan wordt aangegeven voor welke geluidgevoelige objecten een 

hogere waarde dient te worden vastgesteld. 

 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het wettelijk kader en in hoofdstuk 3 worden de 

uitgangspunten voor het onderzoek nader beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten vermeld en 

getoetst. Ten slotte volgt in hoofdstuk 5 de conclusie. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op bestaande 

geluidgevoelige objecten ten gevolge van de wijziging van een weg. 

  

Op grond van afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wgh moet onderzoek worden verricht naar de te 

wijzigen weg(vakken). Van deze wegen moet de geluidbelasting vóór de wijziging van de bestaande 

wegen en de toekomstige geluidbelasting na wijziging van deze wegen worden onderzocht.  

 

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de 

geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het 

Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit het 10
de

 jaar na realisatie van de wijziging 

aan de weg. De toekomstige geluidbelasting is bepalend voor het treffen van eventuele 

geluidmaatregelen. Ten aanzien van de wijzigingen aan de bestaande wegen dient ook de heersende 

geluidbelasting te worden bepaald. Dit is één jaar vóór de wijziging van de weg. 

In paragraaf 0 zijn de toetsjaren beschreven. 

 

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige objecten binnen de 

geluidzone van de wegen. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden. 

De grenswaarden zijn opgenomen in de Wgh en Besluit geluidhinder (Bg). 

 

2.2 Omvang geluidzones wegen en stedelijk-/ buitenstedelijk gebied 

In art. 74 Wgh zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te beschouwen als aandachts- of 

onderzoeksgebieden. 

 

Zones zijn van rechtswege aanwezig. Dat wil zeggen dat er geen apart besluit nodig is om ze in te stellen. 

Op het moment dat het aantal rijstroken van de weg zodanig wordt gewijzigd dat daar een andere 

wettelijke zonebreedte bij hoort, is die nieuwe zonebreedte automatisch van kracht. 

De breedte van de geluidzone wordt bepaald door het aantal rijstroken van de weg, en het binnen- of 

buitenstedelijke karakter van de omgeving langs de weg. In de volgende tabel zijn de wettelijke 

zonebreedten opgesomd die de Wgh kent. 

 
Tabel 2-1 Zonebreedten. 

Aantal rijstroken Breedte van de geluidzone 

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 m 350 m 

3 of 4 400 m 350 m 

1 of 2 250 m 200 m 

 

In art. 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: 

 buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied 

(binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

 stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van 

een autoweg of autosnelweg. 

 

Voor de geluidgevoelige objecten langs de te wijzigen wegen is sprake van stedelijk gebied. De 

zonebreedte langs deze wegen is 200 meter en 350 meter bij de kruisingen.  
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Wegen die geen zone (art. 74,2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, 

zijn: 

 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

Voor de Churchillstraat en Keverdijk geldt in de toekomstige situatie een 30 km/uur regime. Bij wijziging 

van deze weg wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening aangegeven welke effecten er te 

verwachten zijn. 

2.3 Geluidgevoelige objecten 

Onder geluidgevoelige objecten worden in de Wet geluidhinder verstaan: woningen, andere 

geluidgevoelige gebouwen (zoals scholen) en geluidgevoelige terreinen. De grenswaarden van de Wet 

geluidhinder zijn van toepassing op de geluidgevoelige objecten voor zover deze liggen binnen de 

geluidzone van een weg. In dit onderzoek gaat het om woningen. 

 

2.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en geluidbelasting 

Reken en meetvoorschrift geluid 2012 

In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) is bepaald hoe de geluidbelastingen op 

geluidgevoelige objecten bepaald moeten worden. Daarbij geldt dat in het rapport de te toetsen 

geluidbelastingen als afgeronde waarden moeten worden gepresenteerd. Verschillen tussen 

geluidbelastingen moeten echter worden berekend uit niet-afgeronde waarden, en pas daarna afgerond 

worden. Bij het afronden van geluidbelastingen of van verschillen tussen geluidbelastingen wordt een 

waarde die precies op 0,50 eindigt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (art. 1.3 Rmg2012). 

 

Geluidbelasting 

De geluidbelasting wordt gepresenteerd als een jaargemiddelde Lden-waarde. Overeenkomstig art. 1 Wgh 

wordt onder de Lden-waarde verstaan het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode 

gemiddelde van de volgende drie waarden: 

 het equivalente geluidniveau gedurende de dagperiode Lday (van 07:00 uur tot 19:00 uur);  

 het equivalente geluidniveau gedurende de avondperiode Levening (van 19:00 uur tot 23:00 uur) 

vermeerderd met 5 dB;  

 het equivalente geluidniveau gedurende de nachtperiode Lnight (van 23:00 uur tot 07:00 uur) 

vermeerderd met 10 dB. 

 

Op de berekende de Lden-waarden is in overeenstemming met art. 110g Wgh een aftrek toegepast. 

 

2.5 Aftrek conform art. 110g Wgh 

Volgens art. 110g Wgh dient de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden 

gecorrigeerd voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh. In art. 3.4 Rmg2012 is de aftrek van 

art. 110g Wgh omschreven: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt; 

 5 dB voor de overige wegen. 

 

Tussen 20 mei 2014 en 1 juli 2018 is sprake van een aanpassing op bovenstaande (art. 3.4,lid 1 

Rmg2012). Dan geldt aanvullend: 
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 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 56 dB bedraagt zonder toepassing van art. 

110g Wgh; 

 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 57 dB bedraagt zonder toepassing van art. 

110g Wgh. 

 

Echter, bij het bepalen van het verschil in geluidbelasting is bovenstaande aanvulling niet van toepassing 

en geldt alleen de aftrek van 2 of 5 dB. 

 

In paragraaf 3.6 zijn de snelheden weergegeven van de wegen die in dit onderzoek zijn beschouwd.  

 

2.6 De plicht tot toetsing aan grenswaarden 

Sanering 

Er is alleen sprake van een saneringsgeval indien deze bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 

gemeld vóór 1 januari 2009 en nog niet zijn afgehandeld als sanering. Voor de woningen die reeds zijn 

afgehandeld/gereed zijn gemeld is een hogere waarde vastgesteld. Deze hogere waarde wordt 

meegenomen in de toetsing aan de grenswaarde 

 

Reconstructie van een weg 

In art. 1 Wgh is de volgende definitie van een reconstructie van een weg opgenomen:  

 

“een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als 

bedoeld in art. 77, eerste lid, onder a, en art. 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidbelasting 

vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van 

de geluidbelasting die op grond van art. 100 dan wel het bepaalde krachtens art. 100b, aanhef en onder a, 

als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.” 

 

Er is sprake van “reconstructie” als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: 

 Er moet sprake zijn van een fysieke wijziging op of aan de weg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

wijziging van het profiel, de wegbreedte, de hoogteligging, het wegdek, het aantal rijstroken, de 

aanleg van kruispunten/rotondes, de aanleg van aansluitingen, op- en afritten, wijzigingen van de 

maximumsnelheid.  

 Ten gevolge van de wijziging(en) en de verwachte groei van het verkeer in de eerste tien jaar na de 

wijziging(en) moet er sprake zijn van een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de 

grenswaarde met (afgerond) 2 dB of meer.  

 

Om dit te kunnen bepalen moet dus eerst voor elke geluidgevoelig object de geldende “grenswaarde” 

worden bepaald. Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde in de toekomstige situatie, doorgaans het 

10
e
 jaar na openstelling van de gewijzigde weg, afgerond met tenminste 2 dB wordt overschreden. 

 

Bepalen grenswaarde reconstructie 

Om de grenswaarde voor deze gevallen te kunnen bepalen, is het allereerst van belang om te weten of 

sprake is van een in het verleden vastgestelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting (in het vervolg van dit rapport kortweg “hogere waarde” genoemd).  
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Als geen sprake is van een eerder vastgestelde hogere waarde, is de grenswaarde gelijk aan de 

heersende geluidbelasting (dat is de geluidbelasting één jaar voor de wijziging van de weg). Hierbij geldt 

conform de Wet geluidhinder dat een geluidbelasting van 48 dB of lager altijd is toegestaan. 

  

Als echter in het verleden voor de te wijzigen weg al eens een hogere waarde is vastgesteld die lager is 

dan de geluidbelasting in het jaar voor wijziging, dan geldt deze hogere waarde als grenswaarde (art. 99 

Wgh). Zodoende is de geldende grenswaarde de laagste waarde van: 

 de geluidbelasting één jaar voor de fysieke ingreep; 

 een eventueel eerder vastgestelde hogere waarde, zo nodig omgerekend naar een Lden-waarde in dB. 

 

Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde in de toekomstige situatie, het 10
e
 jaar na openstelling van 

de weg, en zonder geluidmaatregelen, met 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer overschreden wordt.  

 

In de volgende tabel zijn de grenswaarden voor het bepalen van het “reconstructie-effect” samengevat. 
 

Tabel 2-2 Grenswaarden bij reconstructie.  

Situatie Grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting <=48 dB (art. 100,1 Wgh, art. 3.3,1 en 3.3,4 Bg) 

48 dB 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende 

geluidbelasting > 48 dB (art. 100,3 Wgh, art. 3.3,3 en 3.3,4 Bg) 

Heersende geluidbelasting (= 1 jaar voor wijziging van de weg)* 

Eerder vastgestelde hogere waarde (art. 100,2 Wgh, art. 3.3,2 

en 3.3,4 Bg) 

Laagste van:  

Heersende geluidbelasting (= 1 jaar voor wijziging van de 

hoofdweg) met een minimum van 48 dB 

Eerder vastgestelde hogere waarde 

* Als een weg pas na 1 januari 2007 voor het eerst is opgenomen in een bestemmingsplan, en voor het geluidgevoelige object 

vanwege deze weg géén hogere waarde is vastgesteld, geldt voor altijd een vaste grenswaarde van 48 dB. In dit project zijn de te 

wijzigen wegen voor 2007 aangelegd. 

 

Bepalen toename reconstructie 

Of er sprake is van “reconstructie” in de zin van de Wet geluidhinder wordt per geluidgevoelig object 

bepaald. Het kan dus zo zijn dat voor het ene object wel sprake is van reconstructie en voor het andere 

object niet. 

 

Grenswaarden reconstructie 

De maximale hogere grenswaarden die kunnen worden vastgesteld, zijn mede afhankelijk of eerder de 

Wet geluidhinder van toepassing is geweest en of sprake is van stedelijk of buitenstedelijk gebied. Voor 

de onderhavige situatie is sprake van stedelijk gebied.  
 

Tabel 2-3 Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting bij reconstructie (stedelijk gebied). 

Soort geluidgevoelig 

object 

Situatie Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting in dB 

Waarde Artikel 

Woning 

Indien: 

Eerder hogere waarde vastgesteld  

Niet eerder hogere waarde vastgesteld 

en heersende waarde ≤ 53 dB 

63 dB art. 100a,1,b1/2º Wgh 

Alle overige gevallen 68 dB art. 100a,2 Wgh 

 

De ten hoogste toelaatbare overschrijding van de grenswaarde als gevolg van “reconstructie van de weg” 

is 5 dB (minder dan onafgerond 5,50 dB). Een toename van meer dan 5 dB is alleen toegestaan indien 

ten gevolge van de reconstructie de geluidbelasting van de gevel van ten minste een gelijk aantal 

woningen elders met een ten minste gelijke waarde zal verminderen (art. 100a,1a Wgh). De maximaal 

toelaatbare geluidbelasting (zie tabel 2-3) mag echter niet worden overschreden. 
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2.7 Maatregelen, hogere waarden, binnenwaarde 

Bepalen maatregelen 

Indien er sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet worden onderzocht of er 

maatregelen kunnen worden getroffen om de overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken.  

 

Het doel daarbij is om de toekomstige geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de 

grenswaarde. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de bron (stiller wegdek) en vervolgens 

naar maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wallen). 

Hierbij is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, ook het 

kostenaspect is van belang. Naast het kostenaspect kunnen ten slotte nog bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke aard bestaan tegen het 

realiseren van bepaalde geluidmaatregelen.  

Als maatregelen niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren dient een hogere grenswaarde voor de ten 

hoogst toelaatbare toekomstige geluidbelasting te worden vastgesteld. 

 

Vaststellen hogere grenswaarde (art. 110a Wgh) 

Een hogere waarde dan de voorkeurswaarde kan worden vastgesteld in gevallen waarin de toepassing 

van maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) onvoldoende doeltreffend is, of waarin deze 

maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard ontmoeten. Bij bezwaren van financiële aard moet er sprake zijn van 

bovenmatige kosten, alsmede het ontbreken van alternatieven (art. 110a,5 Wgh).  

 

Voor de reconstructie van de kruising dient het College van Burgemeester en Wethouders de hogere 

waarden vast te stellen. In de toekomstige situatie zal de gehele rotonde op grondgebied van de 

gemeente komen. De gemeente wordt hier ook de beheerder van. 

Als het bevoegd gezag geluidbeleid heeft voor het toestaan van hogere waarden, dan wordt ook aan deze 

voorwaarden getoetst. 

 

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeurswaarde dient de procedure gevolgd te 

worden zoals is omschreven in art. 110c Wgh. Dit betreft de procedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Eén van de aspecten hierbij is een ter visie legging van het 

ontwerpbesluit en de akoestische rapportage.  

 

Binnenwaarde 

Wanneer een hogere waarde wordt vastgesteld dient krachtens art. 111b/112 Wgh en art. 3.10 Bg het 

College van Burgemeester en Wethouders er op toe te zien dat de geluidbelasting in de geluidgevoelige 

ruimten van de geluidgevoelige objecten de in de wet gestelde waarden niet overschrijdt. In het volgende 

zijn de grenswaarden samengevat voor woningen. 

 

Woningen  

 33 dB indien voor de eerste maal een hogere waarde wordt vastgesteld (art. 112a Wgh); 

 voor woningen waarvoor eerder een hogere waarde is vastgesteld, geldt de waarde die voor deze 

situatie eerder is bepaald (art. 112b Wgh); 

 voor woningen waarvoor sprake is van een saneringssituatie, geldt een waarde van 43 dB (art. 111b,3 

Wgh).  
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2.8 Cumulatie 

Indien sprake is van het vaststellen van een hogere grenswaarde voor een geluidgevoelig object moet op 

grond van art. 110f Wgh aandacht geschonken worden aan de eventuele cumulatie met andere 

gezoneerde geluidbronnen, indien het geluidgevoelig object tevens binnen de geluidzone van een of meer 

van deze geluidbronnen ligt. Hierbij wordt de geluidbelasting gecumuleerd met de andere gezoneerde 

geluidbronnen waarbij sprake is van een geluidbelasting hoger dan de zogenaamde voorkeurswaarden. 

 

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op 

basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te 

maken over de toelaatbaarheid (art. 110a,6 Wgh). 

 

2.9  Uitstraling van de effecten 

In art. 99,2 Wgh is omschreven dat indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de reconstructie van 

een weg zal leiden tot een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan 

de te reconstrueren weg of wegdelen, ook inzicht dient te worden gegeven in de effecten op die andere 

wegen. Op de geluidbelastingen vanwege het extra verkeer van het plan op de andere wegen zijn de 

grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. 

 

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de verkeersintensiteiten (zie paragraaf 3.6) niet wijzigen door 

realisatie van de rotonde. Daardoor zal de uitstraling van geluideffecten op andere wegen in dit project 

niet van toepassing zijn. 
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3 Uitgangspunten 

 

3.1 Te onderzoeken wegen 

In dit akoestisch onderzoek worden de geluidseffecten in beeld gebracht van de Rijksweg.  

Omdat het snelheidsregime op de Churchillstraat over gaat van 50 km/uur naar 30 km/uur in de 

toekomstige situatie (zie paragraaf 3.6), is toetsing aan de wet hier niet van toepassing. Voor deze weg 

wordt kort aangegeven welke geluidseffecten er zijn te verwachten, maar wordt niet verder in de 

berekeningen meegenomen. 

 

3.2 Wegontwerp 

Voor het wegontwerp en hoogteligging van de huidige en toekomstige situatie is uitgegaan van de 

volgende tekeningen: 

 BC9177_INFRA-DR201_202-D1.0.dwg d.d. 4 december 2015; 

 xref BE1120_BCinmetinghoogten.dwg. 

Voor de maaiveldhoogte voor de toekomstige situatie met rotonde wordt ervan uitgegaan dat dit gelijk blijft 

aan de maaiveldhoogte van de huidige situatie. 

 

3.3 Onderzoeksgebied 

Voor het bepalen van het onderzoeksgebied is aangesloten op de werkwijze opgenomen in Kader 

Akoestisch Onderzoek Wegverkeer – 2013 (KAOW - 2013) van Rijkswaterstaat. De basis voor het 

onderzoeksgebied is de wettelijke zonebreedte langs het wegvak dat wordt gewijzigd (de begrenzing van 

het werkgebied). Vervolgens is het onderzoeksgebied uitgebreid door het werkgebied met ⅓ van de 

breedte van de geluidzone door te trekken (zie figuur 3-1). 

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter 

hoogte van het einde van de weg.  

 
Figuur 3-1 Onderzoeksgebied 

Figuur 3-1 Onderzoeksgebied (d = zonebreedte). 
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3.4 De onderzochte situaties 

Uitgaande van aanvang en realisatie van de werkzaamheden in 2016, zijn bij de geluidberekeningen voor 

de te wijzigen wegvakken de situaties onderzocht, genoemd in de volgende tabel.  
  

Tabel 3-1 Onderzochte situaties. 

Jaar Doelstelling 

2015 Eén jaar voor de wijziging van de wegen, voor het bepalen van de grenswaarden. 

2026 Situatie 10
e
 jaar na openstelling van de wegen, zonder geluidmaatregelen, voor het bepalen van de toename bij de te 

wijzigen wegdelen. 

De in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden zijn van toepassing op de geluidbelasting vanwege de 

afzonderlijke geluidbronnen. In dit onderzoek is de geluidbelasting daarom per weg berekend en getoetst. 

 

3.5 Gebruikte rekenmethode 

De berekeningen voor de wegen zijn uitgevoerd in overeenstemming met art. 3.2 uit het Reken- en 

meetvoorschrift geluid (Rmg) 2012. Hierin zijn de factoren voorgeschreven waarmee rekening dient te 

worden gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, afstandsreducties, reflecties, 

afschermingen, bodem- en luchtdemping, hoogteligging.  

Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Winhavik, versie 8.651. Dit rekenprogramma voldoet aan 

Standaardrekenmethode 2 (SRM2) van het Rmg2012. 

 

3.6 Verkeersgegevens  

De verkeersgegevens voor de Rijksweg ten oosten van de kruising met de Churchillstraat zijn 

aangeleverd door gemeente Naarden. De gegevens zijn ontleend aan tellingen van het jaar 2014 (NA04 

Rijksweg Totaal 2014 1.xls). Voor het jaar 2015 en 2026 is in overleg met de gemeente een 

groeipercentage aangehouden van 1% per jaar. 

Voor de verdeling van het verkeer is uitgegaan van het volgende: 

 Licht/middelzwaar/zwaar verkeer: resp. 95%, 2,5% en 2,5% 

 Dag-, avond- en nachtuurpercentage: resp. 6,8%, 3,3% en 0,7% 

 

Ten westen van de kruising met de Churchillstraat zijn de toekomstige verkeersgegevens afkomstig uit het 

geluidregister van Rijkswaterstaat d.d. december 2015. Daarbij is voor de huidige situatie teruggerekend 

met een autonome groei van 1,5% per jaar.  

 

Intensiteiten, rijsnelheden 

Met betrekking tot de wegen worden de verkeersintensiteiten uitgedrukt in het gemiddeld aantal 

motorvoertuigen dat in de betreffende dag-, avond- en nachtperiode per uur over de weg rijdt 

(weekdagjaargemiddelden). In de tabel 3-2 zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten en maximale 

rijsnelheden van de huidige en toekomstige situatie van de beschouwde wegvakken samengevat.  
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Tabel 3.2 Overzicht etmaalintensiteiten en rijsnelheden. 

Nummer 

wegvak Omschrijving wegvak 

Etmaalintensiteit  

in weekdaggemiddelden 

Wettelijke rijsnelheid [km/uur] 

Peiljaar 2015 Peiljaar 2026 

Met 

plan/Autonoom 

Peiljaar 2015/ 

Autonoom 

Peiljaar 2026 

Met plan 

1 Rijksweg ten westen van 

kruising/rotonde, rijbaan Noord 8.700 10.300 

50 50 

2 Rijksweg ten westen van 

kruising/rotonde, rijbaan Zuid 15.000 17.700 

50 50 

3 Rijksweg ten oosten van 

kruising/rotonde, rijbaan Noord 7.000 7.800 

50 50 

4 Rijksweg ten oosten van 

kruising/rotonde, rijbaan Zuid 7.000 7.800 

50 50 

5 Kruising of rotonde 15.000/ 7.000 7.800/10.300/ 

17.700* 

50 50** 

* De rotonde is voor wat betreft de intensiteit in vier gelijke delen verdeeld. De intensiteiten op de wegvakken 1 t/m 4 zijn op elk van 

de delen ingevuld. 

** Voor de rijsnelheid van het vrachtverkeer op de rotonde is 30 km/uur aangehouden. 

 

De Churchillstraat waar nu sprake is van een 50 km/uur regime wordt in de toekomstige situatie 30 

km/uur. De Keverdijk is nu gedeeltelijk 50 km/uur en gedeeltelijk 30 km/uur. In de nieuwe situatie wordt de 

gehele Keverdijk 30 km/uur. Om deze reden is voor deze wegen toetsing aan de Wet geluidhinder niet 

van toepassing.  

Op de Churchillstraat en Keverdijk worden in de toekomstige situatie geen toenames verwacht in 

verkeersintensiteiten. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan gezegd worden dat er hierdoor 

geen toename van het geluid te verwachten is bij wijziging van de kruising naar een rotonde. 

 

Wegdek 

Voor de wegdekverharding van de Rijksweg wordt voor de huidige en toekomstige situatie uitgegaan van 

dicht asfaltbeton (DAB). Conform het geluidregister van Rijkswaterstaat is een deel van de afrit voorzien 

van tweelaags zeer open asfaltbeton (2L-ZOAB). Echter, ter hoogte van de kruising (einde afrit A1) ligt 

hier DAB.  

De emissieparameters voor de wegdektypes zijn ontleend aan de CROW-publicatie 316 "De 

wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012”. Op de website van InfoMil worden de actuele 

wegdekcorrectiefactoren van verschillende wegdektypen bijgehouden met het toepassingsbereik 

waarbinnen de wegdekcorrectiefactoren mogen worden toegepast.  

 

3.7 Bodemgebieden 

In het rekenmodel is rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van de bodem. 

Wegen en water e.d. worden ingevoerd met bodemfactor 0,0 (= 100% reflecterend bodemgebied). 

Graslanden en bermen e.d. worden ingevoerd met bodemfactor 1,0 (=100% absorberend bodemgebied). 

 

3.8  Optrektoeslag 

De optrektoeslag is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het verkeer door 

de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk 

beperkt. De optrektoeslag mag alleen worden toegepast als ten gevolge van deze snelheidsbeperkende 

maatregel de gemiddelde snelheid van de motorvoertuigen ten minste wordt gehalveerd. De optrektoeslag 

is alleen van toepassing op middelzware en zware motorvoertuigen. In het Rmg2012 wordt de 

optrektoeslag onderscheiden in een kruispunt- en een obstakeltoeslag. 
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Kruispunttoeslag 

Een kruispunttoeslag wordt alleen in rekening gebracht als gaat om geregelde kruispunten. Bij 

kruispunten zonder verkeersregelinstallatie wordt geen kruispunttoeslag in rekening gebracht. Voor de 

kruising in de huidige situatie is om deze reden geen kruispunttoeslag toegepast. 

 

Obstakeltoeslag 

In dit onderzoek is in de toekomstige situatie voor de rotonde een obstakeltoeslag toegepast. De 

gemiddelde snelheid van het vrachtverkeer zal daar ongeveer worden gehalveerd. 

 

3.9 Afschermende voorzieningen 

In de huidige situatie zijn geen schermen of wallen aanwezig langs de te wijzigen weg. 

 

3.10 Eerder vastgestelde hogere waarden 

Er zijn eerder hogere grenswaarden vastgesteld voor woningen gelegen binnen de geluidszone van de te 

wijzigen weg. Het gaat om de in 2015 nieuw gerealiseerde woningen aan de Churchillstraat 42 a t/m f. 

Daar zijn de volgende hogere waarden vastgesteld: begane grond 52 dB, 1
e
 verdieping 53 dB. 

 

3.11 Rekenpunten en bebouwing 

Op elk bestaand (of geprojecteerd) geluidgevoelig object binnen de geluidzone van de Rijksweg is een 

rekenpunt gelegd. De geluidbelastingen zijn berekend voor alle bouwlagen. Op de begane grond is er 

gerekend op een hoogte van 1,5 meter. Vervolgens is er een verdiepingshoogte aangehouden van 3 

meter. 

 

De adressen van de bestaande gebouwen, en of objecten als geluidgevoelig worden aangemerkt, zijn 

ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het aantal bouwlagen is bepaald aan de 

hand van Google Maps. In het akoestisch model zijn alle gebouwen ingevoerd voor zover deze door 

reflectie of afscherming invloed hebben op de geluidbelasting op de geluidgevoelige objecten.  

 

Voor een overzichtskaart met woningen die betrokken worden in dit onderzoek, zie bijlage 2. 
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4 Resultaten 

 

Grenswaarde reconstructie 

Op de woningen binnen de zone van de te wijzigen weg is het regime “reconstructie van een weg” van 

toepassing. De grenswaarde wordt hier gevormd door de heersende geluidbelasting. Hieronder wordt 

aangegeven of deze grenswaarde met 1,50 dB of meer wordt overschreden. 

 

Resultaten Rijksweg 

In bijlage 2 zijn de geluidbelastingen vermeld ten gevolge van de te wijzigen Rijksweg. Zoals blijkt uit deze 

bijlage is bij geen van de woningen langs deze weg sprake van reconstructie in het kader van de Wgh. De 

geluidbelasting neemt ten opzichte van de huidige situatie toe met maximaal 1,17 dB. 

De toename is voornamelijk het gevolg van de autonome groei en in mindere mate door de aanleg van de 

rotonde. 

 

Aangezien de toename niet meer bedraagt dan 1,50 dB of meer, stelt de wet verder geen aanvullende 

eisen ten aanzien van de wijzigingen aan deze weg. 
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5 Conclusie 

Gemeente Naarden is voornemens de kruising Rijksweg – Churchillstraat te wijzigen in een rotonde. Er is 

onderzocht of wordt voldaan aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder zijn opgenomen voor te 

wijzigen wegen. 

 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 

 

Omdat de Churchillstraat en Keverdijk in de toekomstige situatie een 30 km/uur regime krijgen, is 

toetsing aan de Wet geluidhinder niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 

kan worden gesteld dat er geen toenames van het geluid worden verwacht aangezien de 

verkeersintensiteiten niet toenemen door aanleg van de rotonde en de rijsnelheid wordt verlaagd. 

  

Ten gevolge van de wijzigingen aan de Rijksweg is geen sprake van reconstructie in de zin de van de 

Wet geluidhinder. De geluidbelasting neemt ten opzichte van de huidige situatie toe met minder dan 1,5 

dB. De wet stelt verder geen aanvullende eisen ten aanzien van de wijzigingen aan deze weg. 
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Bijlage 1: Rekenresultaten reconstructie 
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Bijlage 2: Overzicht (nummering) rekenpunten 

(Opgesplitst in noordelijk- en zuidelijk deel van het onderzoeksgebied) 
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Overzicht rekenpunten (met nummering overeenkomstig de tabel met rekenresultaten)  

 

 



Bijlage 4   
Verkennend (water)bodemonderzoek 
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INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van HaskoningDHV Nederland B.V. de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van de volgende onderzoeken ter plaatse van de kruising 
Churchillstraat met de Rijksweg te Naarden (bijlage 1: Lokale situatiekaart): 
- (1) Verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek; 
- (2) Verhardingsonderzoek; 
-  (3) Geotechnisch onderzoek; 
- (4) Valdeflectiemetingen. 
 
Aanleiding tot de onderzoeken is de voorgenomen aanleg van een rotonde. 
 
Doelstellingen van de onderzoeken zijn: 
- (1) het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem alsmede het 

indicatief bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond en slib; 
- (2) het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de verhardingsconstructie alsmede het (indicatief) 

bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de eventueel vrijkomende bouwstoffen; 
- (3) het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de bodem middels het verrichten van sonderingen 

en handboringen; 
- (4) het verkrijgen van inzicht van de structurele conditie van de verhardingen. 
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KWALITEITSBORGING 
 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek) en de huidige versie van de Protocollen 2001 
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 
en waterpassen), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 
waterbodemonderzoek). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn 
gecertificeerd en erkend door Agentschap NL. 
 
Het bodemonderzoek is verricht conform de NEN 5740. Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 
uitgevoerd. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720 inclusief vooronderzoek 
NEN 5717. 
 
Het asfaltonderzoek is uitgevoerd conform de CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ 
(versie juni 2015). 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. Het laboratoriumonderzoek met 
betrekking tot het geofysisch onderzoek is uitgevoerd door het VLG-laboratorium te Rotterdam. 
 
De sonderingen zijn uitgevoerd door Geomet B.V. conform NEN-EN-ISO 22476-1, toepassingsklasse 
2.  
 
De valdeflectiemetingen zijn uitgevoerd conform door Dynatest Nederland B.V. conform CROW 349 
'Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders'.  
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina van deze rapportage, 
verklaart de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en 
‘monstername’ onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL 
SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de 
onderzoekslocatie van dit project. 
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1. VERKENNEND MILIEUKUNDIG (WATER)BODEMONDERZOEK 
 
1.1  HUIDIGE SITUATIE 
 
Tabel 1.1: Basisgegevens 

Algemeen  

Opdrachtgever: HaskoningDHV Nederland B.V. 

Onderzoekslocatie: Kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 

Oppervlakte/lengte 
onderzoekslocatie: 

Verkennend bodemonderzoek circa 8.600 m²  
Verkennend waterbodemonderzoek circa 100 m

1
 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Naarden, sectie F, perceelnummer 2611 en  
Gemeente Naarden, sectie H, perceelnummers 222 en 258 

RD-coördinaten: Midden van de kruising: X = 138.280 en Y = 479.090 

Voormalig gebruik: Infrastructuur, bermen, weiland en watergang 

Huidig gebruik: Infrastructuur, bermen, weiland en watergang 
Toekomstig gebruik: Infrastructuur (rotonde) en bermen 

 
Beschrijving locatie 
 
De volgende informatie is afkomstig van de locatie-inspectie (d.d. 11 november 2015): 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek heeft betrekking op het onderzoeksgebied binnen de 
opgegeven scopegrens op de aangeleverde tekening. Het betreft dan het gedeelte nabij de kruising 
en momenteel betreft dit voornamelijk bermgrond en een gedeelte van weiland. De totale oppervlakte 
van de onderzoekslocatie bedraagt circa 8.600 m².  
 
Het verkennend milieukundig waterbodemonderzoek heeft betrekking op een gedeelte sloot (ca. 100 
m

1
) ten westen van de kruising zoals aangegeven op de aangeleverde tekening. De watergang is 

lijnvormig met een natuurlijke oever. Er bevinden zich geen duikers binnen de onderzoeksgrens.  
 
Ten noordoosten van de onderzoekslocatie bevindt zich een woonwijk. Ten zuidwesten van de 
onderzoekslocatie bevinden zich weilanden wet watergangen. 
 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld en nabij de watergang geen verdachte plekken/ 
activiteiten waargenomen, zoals verzakkingen, verkleuringen (inclusief olie-water reacties), 
brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of asbestverdachte materialen geconstateerd 
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1.2  HISTORISCH ONDERZOEK 
 
Informatie historische kaarten (d.d. 11 november 2015) 
Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten van de website 
Watwaswaar geraadpleegd, daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, 
(eventuele) aanwezigheid van (gedempte) watergangen, opstallen en toegangswegen. 
 
Tabel 1.2: Historische kaarten 

Jaartal Gebruik Bijzonderheden 

1912 Weiland/ 
infrastructuur 

Er wordt een weg weergegeven waarvan de ligging deels overeenkomt de huidige ligging van de 
Rijksweg. De omgeving bestaat verder uit weilanden met watergangen. 

1949 Idem Aanvullend op het bovenstaande wordt ter plaatse van de Churchillstraat wordt een pad 
weergegeven.  

1969 Idem De Rijksweg en Churchillstraat worden weergegeven. Er is echter nog geen verbinding tussen 
de wegen weergegeven (kruising).  

1981 Idem De situatie komt overeen met de huidige situatie.  

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn een aantal watergangen gedempt (zie bijlage 2). Het is onbekend 
met welk materiaal deze watergangen zijn gedempt.  
 

Bodemloket (d.d. 11 november 2015) 

Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat van de onderzoekslocatie en de directe 

omgeving geen gegevens bekend zijn 
 

Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het 
desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld 
onderzoeksrapporten, niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket 
vermeld. 
 
Informatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (d.d. 18 november 2015)  
Bij de OFGV en de Gemeente Naarden is geen informatie bekend over bodemverontreiniging, 
ondergrondse tanks en mogelijk vervuilende bestemmingen in het verleden op en in de nabije 
omgeving van de onderzoekslocatie.  
 
Informatie afkomstig van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (d.d. 11 november 2015) 
Bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn geen nadere gegevens bekend omtrent de 
baggercyclus en de te verwachten kwaliteit van de bagger. 
 
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) (d.d. 11 november 2015) 
Uit de ruimingskaart van de website van BeoBom blijkt dat in de omgeving van de onderzoekslocatie 
enkele explosieven zijn geruimd. Het is onbekend of de onderzoekslocatie is onderzocht op de 
aanwezigheid van NGE en of de locatie verdacht is op het voorkomen van NGE.  
 
Archeologie (d.d. 11 november 2015) 
Uit de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de onderzoekslocatie zich bevindt 
in een zone met een lage trefkans op het aantreffen van archeologische vondsten. 
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008, Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3), Amersfoort 

 
1.3 GEOLOGIE EN HYDROLOGIE 

 
Tabel 1.3: Bodemopbouw en geohydrologie 

Locatie en ligging: De onderzoekslocatie ligt ten westen van Naarden. Het maaiveld ligt circa 1,0 meter 
boven NAP. 
 

Horizontale (freatische) 
grondwaterstroming: 

Onder invloed van de nabijgelegen watergangen westelijk. 

Verticale grondwaterstroming: Infiltratie 
 

Milieu- of grondwaterbeschermings- 
gebied: 

Nee 
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1.4 HYPOTHESE 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 
 

- de bodem (grond en grondwater) ter plaatse van de onderzoekslocatie is onverdacht op 
het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie;  

- de watergang binnen de onderzoekslocatie is onverdacht op het voorkomen van 
verontreinigingen met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie;  

- indien puin-, koolasdeeltjes, slibbijmengingen en/of olie-water reacties worden 
waargenomen is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van 
verontreinigingen met zware metalen, PAK en olieproducten. 

 
Op basis van de hypotheses is als onderzoeksstrategie voor het verkennend milieukundig 
bodemonderzoek strategie ONV (onverdachte locatie) gehanteerd. De boringen zijn evenredig 
verdeeld over de onderzoekslocatie (en de gedempte sloten) in combinatie met de handboringen voor 
het geotechnisch onderzoek en het verhardingsonderzoek. De grondmonsters zijn geanalyseerd op 9 
zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PAK, PCB's 
en minerale olie (standaardpakket grond). De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op 9 zware 
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), aromatische 
verbindingen, chloorkoolwaterstoffen en minerale olie (standaardpakket grondwater).  
 
Op basis van de hypothese is als strategie voor het verkennend milieukundig waterbodemonderzoek 
strategie OLN (strategie overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning) gehanteerd. Het 
slibmonster is geanalyseerd op 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel en zink), PAK, PCB's en minerale olie (standaardpakket waterbodem).  
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1.5 AANPAK EN UITVOERING VELDWERK 
 

Het veldwerk (verrichten van de boringen, slibsteken en het plaatsen van de peilbuizen) is uitgevoerd 
op 8, 9 en 10 december 2015 door de heren J. van der Helm en W. Ruijgt van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. De watermonstername heeft plaatsgevonden op 16 december 2015 en is 
uitgevoerd door de heer F. Wagenaar van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde 
werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 1.4. De locaties van de verrichte boringen, slibsteken en 
de geplaatste peilbuizen zijn weergegeven op de situatieschetsen in bijlage 2. 
 
Tabel 1.4: Verrichte veldwerkzaamheden 

Omschrijving en 
oppervlakte 

Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer Protocol en 
strategie 

Verkennend bodemonderzoek 

Onderzoekslocatie 
(circa 8.600 m

2
) 

 

9 boringen tot max 1,0 m¹-mv en 
5 boringen in combinatie 
 
4 boringen tot 2,0 m¹-mv en 
 
2 boringen met peilbuis  
 

02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15 
S01 + S01-01, S02, B01, B02 
 
01, 05, 12, 14 
 
03, 09 

NEN 5740; ONV 
(Tabel 3) 

Verkennend waterbodemonderzoek 

Watergang  
(circa 100 m

1
) 

10 slibsteken SB01 - SB10 NEN 5720; 
OLN 
(Tabel 15) 
 

 
1.6  BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 
 

De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen van de 
handboringen en peilbuizen worden in de boorbeschrijvingen in bijlage 3B weergegeven. De 
bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met 
een zwart driehoekje.  
 
Ter plaatse van de middenberm ter hoogte van de boringen S01 en S02 is een sterk puinhoudende 
zandlaag aangetroffen. Boring S01 is gestaakt op een handmatig ondoordringbare laag. Ter hoogte 
van boring 10 is eveneens deze puinhoudende zandlaag aangetroffen. Ter plaatse van de overige 
boringen zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. De bodemopbouw ter hoogte van de 
kruising betreft voornamelijk zand, ter plaatse van het weiland zijn in de ondergrond klei- en 
veenlagen aanwezig.  
 

Tijdens het verrichten van de slibsteken is een gemiddelde sliblaag van 0,44 m
1
 aangetroffen. De 

vaste bodem, direct onder het slib, betreft zand. De resultaten hiervan worden weergegeven in de 
boorprofielen in bijlage 3C.  
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Tijdens de grondwatermonstername op 16 december 2015 zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 1.5: Overzicht metingen tijdens monstername  

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

P03 2,20 - 3,20 1,84 7,27 1.260 40,8 * 

P09 1,70 - 2,70 0,97 7,83 510 84,6 * 

* De gemeten troebelheid van het grondwater in de peilbuizen voldoet niet aan de norm (NTU <10), de 
 verwachting is dat het geen invloed heeft op de resultaten. 
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1.7. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 
 
1.7.1 TOETSINGSCRITERIA 
 
Ter toetsing van de hypotheses zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. 
aangeleverd. In de tabellen 1.6 tot en met 1.8 is te zien welk(e) grond(meng)monsters, 
grondwatermonsters en baggerspeciemonster zijn geanalyseerd.  
 
Grond en grondwater 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst met behulp van 
Botova (versie 1.5) aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 
20 december 2007) en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". In de tabellen 1.6 en 1.7 worden 
de resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 
5A. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijlage 6. In bijlage 4 worden 
de verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Niet verontreinigd: concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde.  

Bodemindex < 0,00; 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan of 

gelijk aan de tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig 
gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde). Bodemindex ≥ 
0,00 en < 0,50; 

Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde. Bodemindex ≥ 0,50 en < 1,00; 

Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. Bodemindex ≥ 1,00. 
 
Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
Bij een indicatieve toetsing aan het Bbk, worden de analyseresultaten van de grond(meng)monsters 
getoetst aan de normen zoals deze in het Bbk zijn vermeld (zie bijlage 5B). In tabel 1.6 worden de 
resultaten van de toetsing weergegeven. 
 
“Geval van ernstige bodemverontreiniging” 
Wanneer de gemiddelde concentratie in de grond van een verontreinigende parameter in 25 m³ en/of 
de gemiddelde concentratie in het grondwater van een verontreinigende parameter in 100 m³ bodem, 
de interventiewaarde van die parameter overschrijdt, is er sprake van een "geval van ernstige 
bodemverontreiniging" en dus een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet Bodembescherming 
(Wbb). 
 
Baggerspecie 
Vanaf 1 januari 2008 is het ‘natte’ deel van het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. In de 
normstelling is gekozen voor een ‘altijd’grens en een ‘nooit’grens: 
- de ‘altijd’grens bestaat uit de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld op basis van de 

gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in 
Nederland, die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen baggerspecie die 
voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar voor wat betreft de chemische 
kwaliteit; 

- de ‘nooit’grens wordt bepaald met behulp van het saneringcriterium. Dit is geen vaste norm, maar 
een methodiek om te bepalen of er sprake is van een onaanvaardbaar risico en of er met spoed 
moet worden gesaneerd (op grond van de Wet Bodembescherming). Baggerspecie boven de 
grens van het onaanvaardbaar risico mag nooit worden toegepast. 

 
Tussen de ‘altijd’grens en de ‘nooit’grens liggen de Maximale Waarden. Deze waarden geven de 
bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden voor de functie 
die de bodem heeft. Hiervoor zijn landelijk Generieke Maximale Waarden vastgesteld. Lokaal kunnen 
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(water)bodembeheerders gebiedsspecifieke Lokale Maximale Waarden kiezen tussen de ‘altijd’grens 
en de ‘nooit’grens. In onderhavige rapportage is alleen uitgegaan van het generieke kader. 
 
Voor baggerspecie vinden in onderhavige rapportage 3 verschillende toetsingen plaats: 
1. toepassing van baggerspecie in oppervlaktewater: hierbij wordt getoetst aan de 

achtergrondwaarde (grens tussen klasse AW en klasse A), aan de maximale waarde A (klasse A / 
klasse B) en de maximale waarde B (klasse B / klasse I), welke gelijk is aan de interventiewaarde 
voor waterbodems; 

2. toepassing van baggerspecie op of in de (land)bodem: de kwaliteit van toe te passen 
baggerspecie moet voldoen aan respectievelijk de Achtergrondwaarde (grens tussen klasse AW 
en klasse Wonen), de Maximale Waarden Wonen (klasse Wonen / klasse Industrie) of aan de 
Maximale Waarden Industrie (klasse Industrie / klasse NT). Daarnaast is de bodemfunctieklasse 
van belang waar de baggerspecie toegepast word; 

3. verspreiden over aangrenzende percelen: hierbij is rekening gehouden met de landbouwfunctie 
die deze percelen vaak hebben. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie die mag 
worden verspreid, is gebaseerd op de zogenaamde msPAF-toets (meer stoffen Potentieel 
Aangetaste Fractie van lagere organismen). Daarnaast mag de baggerspecie de 
interventiewaarde voor droge bodems niet overschrijden. 

 
De toetsingen zijn uitgevoerd met het programma @mis (versie 1.2.0 en 2.0.0). In tabel 1.8 worden de 
resultaten van de toetsingen weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 
5C. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijlage 6. In bijlage 4 worden 
de verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
  
1.7.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 
 
Tabel 1.6: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters Wet Bodembescherming en toetsing 
 indicatief Bbk 

Analyse Deelmonsters Reden  Analysepakket Toetsingsresultaat* Toetsing 
Bbk 
(indicatief) 

monster  analyse  >AW >T >I 

M01 01 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 

ONV Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

M02 07 (0,10 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,30) 
11 (0,00 - 0,50) 

ONV Standaardpakket PCB (som 7)  
 

PAK 10 
VROM 
(0,79) 

- Industrie 

M03 SON01 (0,00 - 0,20) 
SON02 (0,00 - 0,50) 

PU Standaardpakket PCB (som 7) 
Kobalt (0,03) 
Nikkel (0,17) 

- - Industrie 

M04 01 (1,00 - 1,50) 
03 (1,20 - 1,70) 
05 (1,00 - 1,50) 
SON01-1 (1,00 - 
1,50) 

ONV Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

M05 09 (1,00 - 1,50) 
12 (1,00 - 1,50) 
B02 (1,00 - 1,50) 
SON02 (0,80 - 1,30) 

ONV Standaardpakket - - - Altijd 
toepasbaar 

07-1 07 (0,10 - 0,50) UM PAK  PAK10 
VROM (0,03) 

- - Wonen 

08-1 08 (0,00 - 0,50) UM PAK - - PAK10 
VROM 
(1,61) 

Niet 
toepasbaar/ 
> I 

09-1 09 (0,00 - 0,30) UM PAK PAK10 
VROM (0,18) 

- - Industrie 

11-1 11 (0,00 - 0,50) UM PAK - - - Altijd 
toepasbaar 

 
Toelichting tabel 
Reden:   Toetsingsresultaat: 
ONV Onverdacht/willekeurig   * parameter [afkorting] (bodemindex) 
PU Puinbijmenging   > AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
UM Uitsplitsing mengmonster   > T overschrijdt de tussenwaarde 
    > I overschrijdt de interventiewaarde 
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Tabel 1.7 Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondwatermonsters 

Analyse 
monster 

Filterdiepte 
(m -mv) 

Analysepakket Toetsingsresultaat* 

   >S >T >I 

03 2,20 - 3,20 Standaardpakket Barium (0,07) 
Naftaleen (-) 

- - 

09 1,70 - 2,70 Standaardpakket Barium (0,01) 
Naftaleen (-) 

- - 

 
Toelichting tabel 
* parameter [afkorting] (bodemindex) 
> S overschrijdt de streefwaarde 
> T overschrijdt de tussenwaarde 
> I overschrijdt de interventiewaarde 
 
Tabel 1.8: Overzicht analyseresultaten van het geanalyseerde baggerspeciemengmonster  
Traject Deelmonsters, 

traject in m-mv 
Verspreiden op  
aangrenzende percelen 

Toepassen in 
oppervlaktewater 

Toepassen op of 
in de landbodem 

S01 SB01 (0,64 - 1,05) 
SB02 (0,58 - 0,90) 
SB03 (0,60 - 1,10) 
SB04 (0,54 - 1,04) 
SB05 (0,50 - 1,00) 
SB06 (0,56 - 1,06) 
SB07 (0,61 - 1,11) 
SB08 (0,52 - 1,02) 
SB09 (0,26 - 0,49) 
SB10 (0,27 - 0,45) 

Verspreidbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

 
1.8 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
Grond 
In grondmengmonster M01 van de zintuiglijk schone bovengrond van het oostelijke gedeelte van de 
kruising overschrijden geen van de concentraties van de geanalyseerde parameters de 
achtergrondwaarde. Na indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond altijd 
toepasbaar. 
 
In grondmengmonster M02 van de zintuiglijke schone bovengrond van de middenberm en westelijke 
gedeelte van de kruising overschrijdt de concentratie van de parameter PAK de tussenwaarde. De 
concentraties van de overige geanalyseerde parameters overschrijden maximaal de 
achtergrondwaarde. Aanvullend is het mengmonster uitgesplitst op de parameter PAK, hieruit volgt 
dat in het grondmonster 08-1 de concentratie van de parameter PAK de interventiewaarde 
overschrijdt. Na indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond niet toepasbaar. In de 
grondmonsters 07-1, 09-1 en 11-1 overschrijdt de concentratie van de parameter PAK maximaal de 
achtergrondwaarde, na indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond herbruikbaar 
(industrie, wonen en AW2000). 
 
In grondmengmonster M03 van de sterk puinhoudende bovengrond ter hoogte van de middenberm 
overschrijden de concentraties van de geanalyseerde parameters maximaal de achtergrondwaarde. 
Na indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond herbruikbaar als Industrie. 
 
In de grondmengmonsters M04 en M05 van de zintuiglijk schone ondergrond binnen de 
onderzoekslocatie overschrijden geen van de concentraties van de geanalyseerde parameters de 
achtergrondwaarde. Na indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is de grond altijd 
toepasbaar. 
 
Bij toetsing aan de CROW Publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
(grond)water’ is voor boring 08 veiligheidsklasse 3T van toepassing (op basis van de parameter PAK). 
Ter plaatse van grond welke volgens het Besluit Bodemkwaliteit voldoet aan klasse industrie is de 
basisklasse van toepassing. Ter plaatse van de grond welke volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
voldoet aan klasse wonen of altijd toepasbaar is, is geen veiligheidsklasse van toepassing.  
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Grondwater 
In het grondwater ter hoogte van peilbuizen 03 en 09 overschrijden de concentraties van de 
geanalyseerde parameters maximaal de streefwaarde. 
 
Waterbodem 
Op basis van de indicatieve toetsing is de baggerspecie van de onderzochte watergang (indien 
mogelijk) verspreidbaar op de aangrenzende percelen, toepasbaar op landbodem en in 
oppervlaktewater. 
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2. ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK 
 
2.1  VOORONDERZOEK 
 
Huidige situatie 
Het verhardingsonderzoek heeft betrekking op de asfaltverharding ter plaatse van hoofdrijbaan 
rijksweg en kruising met de Churchillstraat zoals aangegeven op de aangeleverde tekening. De totale 
oppervlakte bedraagt circa 8.100 m².  
 
De weg en de kruising zijn gedeeltelijk in beheer van Rijkswaterstaat en gemeente Naarden. Gezien 
vanaf de rijksweg A1 tot aan de kruising is de Rijksweg in beheer van Rijkswaterstaat, de kruising en 
naar het zuiden toe is de gemeente Naarden de beheerder. 
 
Historisch onderzoek 
De volgende informatie is afkomstig van (historisch) kaartmateriaal: 
Uit historisch kaartmateriaal volgt dat de weg voor 1995 is aangelegd, op een kaart uit 1969 wordt de 
weg als snelweg weergegeven. Op een kaart uit 1988 wordt de huidige snelweg ten noorden van 
Naarden weergegeven. 
 
2.2  HYPOTHESE 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 
- gezien de historie van de rijbanen (aangelegd voor 1995) is het asfalt verdacht teerhoudend 
 (verontreinigd met PAK) te zijn; 
- het funderingsmateriaal is verdacht op het voorkomen van verhoogde concentraties met PAK 
 en zware metalen. Bovendien kan asbest worden verwacht.  
 
Op basis van de bovenstaande hypotheses is uitgegaan van de volgende onderzoeksinspanning 
conform de CROW210 'richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' versie juni 2015: 
- rijbanen binnen opgegeven traject worden als 1 wegvak gezien; aangelegd voor 1995 en als 
 intensiteit wordt 1 boring per 500 m² aangehouden inclusief HPLC onderzoek; 
- de locatie wordt beschouwd als 1 wegvak; 
- per 3 boringen is 1 boring doorgezet tot 1,0 m¹-mv t.b.v. het bepalen van de opbouw van  de 
 gehele constructie en analyse fundering. 
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2.3 VELDWERK 
 
2.3.1 AANPAK EN UITVOERING VELDWERK 
 
Het veldwerk (verrichten van de (constructie)boringen) is uitgevoerd op 8 december 2015 door de 
heer W. Ruijgt van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven 
in tabel 2.1. De locaties van de verrichte (constructie)boringen zijn weergegeven op situatieschetsen 
in bijlage 2.  
 
Tabel 2.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Wegvak en oppervlakte 
 

Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer Protocol 

Rijbanen (ca 8.100 m²) 
 
 

17 asfaltboringen tot onderkant 
asfaltverharding waarvan 
 
8 constructieboringen tot maximaal 1,0 
m¹-mv  
 

ASF01-ASF17 
 
 
ASF01, ASF02, 
ASF03, ASF04, 
ASF07, ASF10, 
ASF13, ASF15 
 

CROW 210 
 

 
De asfaltboringen zijn uitgevoerd met behulp van een diamantboor. Voor het koelen is gebruik 
gemaakt van koelwater van drinkwater kwaliteit. 
 
2.3.2 WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 
 
De boorprofielen van het asfalt- en funderingsonderzoek zijn bijgevoegd in bijlage 3D.  
 
Het asfalt ter hoogte van de kruising heeft een dikte van 16 tot 25 cm¹, ter hoogte van de aansluiting 
met de kruising (boring ASF03) heeft de asfaltverharding een dikte van circa 36 cm¹. Het asfalt  
bestaat uit een DAB deklaag met onderliggende lagen van STAB en GAB.  
 
Het asfalt gezien vanaf de kruising naar het zuiden heeft een dikte van 11 tot 15 cm¹ en bestaat uit 
een DAB deklaag met daaronder een STAB onderlaag. Ter hoogte van boring ASF16 is tevens een 
PEN-laag aanwezig.  
 
Als fundering is een laag graniet met puinresten en zand aanwezig, vanwege de brokken graniet en 
het niet kunnen doorboren met de diamantboor zijn de boringen ASF02, ASF10 en ASF15 gestaakt. 
Onder de funderingslaag is zintuiglijk schoon zand aanwezig. Ter hoogte van boring ASF05 is een 
klinkerverharding aanwezig onder het asfalt. 
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2.4 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

 
2.4.1 TOETSINGSCRITERIA 
 
Ter toetsing zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. aangeleverd. De originele 
analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijlage 6.  
 
 
Teerhoudendheid in asfalt 
De mogelijkheden tot het hergebruiken van asfalt zijn onder andere afhankelijk van de 
teerhoudendheid. Asfalt dat meer dan 75 mg/kg d.s. PAK (10 van VROM) bevat, wordt teerhoudend 
asfalt genoemd. De toepassing daarvan is niet toegestaan. De teerhoudendheid is in onderhavig 
onderzoek bepaald middels een HPLC-analyse. Dit is een kwantitatieve analyse op PAK (10 van 
VROM). Van de asfaltkernen zijn de laagdikten bepaald conform RAW152 en is per laag het asfalttype 
vastgesteld. Tevens is de PAK-detector gebruikt ter indicatie van het PAK-gehalte (zie tabel 2.2 en 
bijlage 6).  
 
Funderingsmateriaal 
Om een inzicht te verkrijgen in de hergebruiksmogelijkheden zijn van het funderingsmateriaal 
monsters genomen en geanalyseerd op zware metalen, PAK, PCB's, minerale olie en asbest 
kwalitatief.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde monsters zijn getoetst aan de samenstellingswaarden 
bouwstoffen (Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, nummer 247, tabel 1 en 2). 
 
Indien na toetsing (zie tabel 2.4 en bijlage 5D) van de analyseresultaten sprake is van overschrijding 
van de samenstellingswaarde kan het funderingsmateriaal niet hergebruikt worden.  
 
 
2.4.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 
 
Van de asfaltmonsters zijn de laagdikten bepaald conform RAW152 en is per laag het asfalttype 
vastgesteld. Tevens is de PAK-detector gebruikt ter indicatie van het PAK-gehalte (zie tabel 2.2 en 
bijlage 6).  
 
Tabel 2.2: Resultaten PAK-marker 
Wegvak  
 

Boring 
 

PAK-marker reactie, traject  (cm¹-mv) en laag 

Rijbaan Rijksweg 
 
 
 

ASF16 
 

Ja, (10,3-12,3) (PEN) 
 

ASF01-ASF15, ASF17 Allen negatief 

 
Tabel 2.3: Resultaten HPLC-analyses 
Wegvak  
 

Analyse- 

monster 
HPLC  

Deelmonsters, traject (cm¹-mv) Samenstellingswaarde  

Bouwstoffen  
(PAK mg/kg) 

Rijbaan Rijksweg HPLC01  ASF01 (0-158) 
 ASF03 (0-143) 
 ASF04 (0-122) 

< 10 mg/kg/ds 

 
 

HPLC02  ASF03 (143-359)  
 ASF04 (122-228)  
 ASF05 (127-241) 

< 10 mg/kg/ds 

 HPLC03  ASF06 (0-145)  
 ASF07 (0-134) 
 ASF09 (0-109) 

< 10 mg/kg/ds 

 HPLC04  ASF11 (0-120)  
 ASF12 (0-148)  
 ASF13 (0-129) 

< 10 mg/kg/ds 

 HPLC105  ASF15 (0-146)  
 ASF16 (0-83) 
 ASF17 (0-135) 

< 10 mg/kg/ds 
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Tabel 2.4: Overzicht indicatieve toetsingsresultaten funderingsmateriaal Besluit Bodemkwaliteit 

Deellocatie Analyse- 
monster 

Funderingstype Boringen Samenstellingswaarde 
overschrijding 

Asbest 
(kwalitatief) 

Rijksweg 
 
 

MM1/ 
ASB1 

Graniet, puinresten met 
zand 

ASF01,ASF02, 
ASF04 

- n.a. 

MM2/ 
ASB2 

Gebonden mengranulaat 
met grind 

ASF07,ASF10, 
ASF13, ASF15 

- n.a. 

 
 
2.5 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
In asfaltkolom ASF16 is een PAK-detectorreactie waargenomen, in de overige asfaltkolommen zijn 
geen positieve PAK-detectorreacties waargenomen. Uit het HPLC-onderzoek volgt dat er geen 
verhoogde concentraties PAK zijn aangetroffen, hierdoor zijn de onderzochte asfaltlagen niet-
teerhoudend. 
 
In de mengmonsters van de fundering (MM1 en MM2) overschrijdt de concentratie minerale olie de 
samenstellingswaarde. De fundering is na indicatieve toetsing herbruikbaar als bouwstof. In de 
fundering is geen asbest (ASB1 en ASB2) geconstateerd. 
 
  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  18 

3. GEOTECHNISCH ONDERZOEK 
 
3.1 AANPAK EN UITVOERING SONDERINGEN 
 
De sonderingen zijn uitgevoerd op 8 december 2015. De resultaten van de sonderingen zijn 
gepresenteerd in de sondeergrafieken (zie bijlage 8). De sonderingen zijn uitgevoerd met meting van 
de plaatselijke mantelwrijving. De diepte op de sondeergrafiek is gegeven in meters ten opzichte van 
NAP.  
 
Ten behoeve van eventueel aanwezige kabels en leidingen zijn de sonderingen voorgeboord tot 2 m

1
-

mv. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3E.  
 
De locaties van de uitgevoerde sonderingen zijn ingemeten middels GPS. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in tabel 3.1 en op de situatieschets in bijlage 2. 
 
Tabel 3.1: Resultaten GPS-metingen sonderingen  
Sondering X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat 

(m1 t.o.v. NAP) 
Diepte t.o.v. NAP (m¹-NAP) 

S01 138271.916 479104.294 1,23 18,9 

S02 138288.184 479074.811 0,98 20,0 

 
De sonderingen zijn uitgevoerd door Geomet B.V. conform de NEN-EN-ISO 22476-1, klasse 2. Met de 
elektrische conus vindt een directe en continue meting plaats van zowel de weerstand aan de 
conuspunt als van de wrijving langs de kleefmantel.  
 
De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een gedetailleerd beeld van 
de bodemopbouw. Dit geldt niet alleen voor wat betreft de sterkte van de bodem, maar tevens met 
betrekking tot de aard van de aanwezige grondlagen. De verhouding tussen wrijvingsweerstand en de 
conusweerstand, het zogenaamde wrijvingsgetal, heeft namelijk voor iedere grondsoort een andere 
waarde. Als indicatie gelden voor de gladde elektrische conus bij normaal geconsolideerde gronden 
onder de grondwaterstand de in tabel 3.2 genoemde relaties. 
 
Tabel 3.2: Relatie tussen wrijvingsgetal en grondsoort 

Wrijvingsgetal (in %) Grondsoort 
0,3 - 1,2 Zand, grof tot fijn 

1,5 - 2,0 Silt 

2,5 - 5,0 Klei 

> 5,0 Veen 

 
Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de aangegeven 
grenzen niet als hard zijn te beschouwen.  
 
In de conus bevindt zich een hellingmeter waardoor een controle mogelijk is op een eventueel 
afwijken van de verticaal. De gemeten afwijkingen zijn gepresenteerd op de sondeergrafiek. 
Bijzondere afwijkingen zijn in het algemeen niet vastgesteld. 
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3.2  AANPAK EN UITVOERING HANDBORINGEN 
 
De handboringen zijn uitgevoerd op 10 december 2015 door de heer. W. Ruijgt namens VanderHelm 
Milieubeheer B.V. De handboringen zijn uitgevoerd tot circa 5,0 m¹-mv. De bodemopbouw is 
beschreven conform de NEN-EN-ISO 14688. De resultaten van de handboringen zijn gepresenteerd 
in de boorprofielen (zie bijlage 3E). Per 1,0 meter is één steekbus gestoken ten behoeve van analyse 
volumiek gewicht.  
 
De locaties van de uitgevoerde handboringen zijn ingemeten middels GPS. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in tabel 3.3 en op de situatieschets in bijlage 2.  
 
Tabel 3.3: Resultaten GPS-metingen handboringen 

Pulsboring X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat 
(m

1
 t.o.v. NAP) 

B01 138264.216 479087.236 0,507 
B02 138303.318 479087.785 0,983 

 
De resultaten van de analyses volumiek gewicht worden in bijlage 7 weergegeven.  
 
 

4.  VALDEFLECTIEMETINGEN  
 
De valgewichtdeflectiemetingen zijn uitgevoerd op 15 december 2015. De metingen zijn verricht in 
beide rijrichtingen en beide rijstroken van de rijbaan, h.o.h. 25 meter in vetergang. Het 
deflectiedatarapport is weergegeven in bijlage 9. 
 
Met betrekking tot de uitvoering zijn de volgende waarnemingen/ opmerkingen: 
 

• Rijksweg (Churchillstraat – Burg. Jur Visserlaan) 
- Nulpunt = hart Churchillstraat 
- 0 – 200 m = alleen rechterwielspoor gemeten ivm middenberm/doorstroming verkeer 
- 92 m = midden bushalte 
- 422 m = las 
- 501 – 521 m = reparatievak 
- 890 – 900 m = kunstwerk 
- 1042 m = las 
- 1150 m = las 
- 1250 m = laatste meetpunt 
- 1296 m = hart Burg. Jur Visserlaan 

 

• Rijksweg (Burg. Jur Visserlaan – Churchillstraat) 
- Nulpunt = hart Churchillstraat (teruggerekend) 
- 1250 – 1100 m = alleen rechterwielspoor gemeten ivm gescheiden rijstroken/doorstroming 
verkeer 
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5.  CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft in opdracht van HaskoningDHV 
Nederland B.V. de onderstaande onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de kruising Churchillstraat 
met de Rijksweg te Naarden (bijlage 1: Lokale situatiekaart): 
- Verhardingsonderzoek; 
- Verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek; 
-  Geotechnisch onderzoek; 
- Valdeflectiemetingen. 
 
Conclusies 
In de hoofdstukken 1 t/m 4 wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de onderzoeksresultaten. Uit 
deze resultaten kan geconcludeerd worden dat: 
 
Verkennend milieukundig bodemonderzoek  
- de bovengrond ter plaatse van boring 08 sterk verontreinigd is met de parameter PAK. De ernst 

en omvang is niet bepaald en nader bodemonderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er sprake 
is van 'een geval van ernstige bodemverontreiniging' in het kader van de Wet Bodembescherming; 
 

- De grond ter plaatse van het overige onderzochte terrein en het grondwater maximaal licht 
verontreinigd zijn met de onderzochte parameters; 
 

- na indicatieve toetsing de grond van grondmonster 08-1 mogelijk niet toepasbaar is; 
 

- na indicatieve toetsing de grond van de overige grond(meng)monsters mogelijk herbruikbaar is als 
klasse industrie/ wonen of AW2000 (altijd toepasbaar); 

 
- tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden op het maaiveld en in het opgeboorde 

bodemmateriaal geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen. 
 
 

Verkennend milieukundig waterbodemonderzoek  
- de vrijkomende baggerspecie ter plaatse van de watergang (indien mogelijk) verspreidbaar over 

de aangrenzende percelen, altijd toepasbaar op of in de landbodemen en altijd toepasbaar is in 
het oppervlaktewater; 

 
- tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden langs de oever en in het opgeboorde 

waterbodemmateriaal geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen. 
 
Verhardingsonderzoek 
- ter hoogte van boring ASF16 een teerhoudende asfaltlaag aanwezig is welke niet herbruikbaar is. 

Het asfalt ter hoogte van de overige boringen is niet-teerhoudend en herbruikbaar als bouwstof; 
 

- het funderingsmateriaal voldoet aan de samenstellingswaarde en herbruikbaar is als bouwstof. 
Het funderingsmateriaal is onverdacht op het voorkomen van asbest. 
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Aanbevelingen 
Indien er werkzaamheden gaan plaatsvinden ter hoogte van de aangetroffen sterke verontreiniging 
met PAK ter plaatse van boring 08 dient er een nader onderzoek conform de NTA-5755 uitgevoerd te 
worden, dit is afhankelijk van het daadwerkelijke ontwerp. 
 
Bij werkzaamheden in de grond dienen de richtlijnen uit CROW Publicatie 132 ‘Werken in of met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’ aangehouden te worden. Voor de 
werkzaamheden ter plaatse van de boring 08 is veiligheidsklasse 3T van toepassing (op basis van de 
parameter PAK). Ter plaatse van grond welke volgens het Besluit Bodemkwaliteit voldoet aan klasse 
industrie is de basisklasse van toepassing. Ter plaatse van de grond welke volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit voldoet aan klasse wonen of altijd toepasbaar is, is geen veiligheidsklasse van 
toepassing.  
 
Opmerkingen 
Voor de resultaten van het geotechnisch onderzoek en de valgewichtdeflectiemetingen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3 en 4, de bijlagen en separate aanlevering.  
 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
Dhr. A. Riemens 
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BIJLAGE 3C: BOORPROFIELEN VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 
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grindhoudend, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

-150

Klei, matig zandig, neutraalgrijs

-200

Veen, mineraalarm, donkerbruin

-250

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
resten veen, donkerbruin

-340

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
resten veen

-420

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin
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Boring: B02

Datum: 10-12-2015

Boormeester: W. Ruijgt
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, neutraalbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

-300

Veen, mineraalarm, donkerbruin

-340

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-500

Boring: SON01

Datum: 08-12-2015

Boormeester: W. Ruijgt

0
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0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, neutraalbruin

-20

Gestaakt massief
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Boring: SON01-1

Datum: 08-12-2015

Boormeester: W. Ruijgt
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, lichtbruin

-200



Projectcode: DHNA151493

Boorprofielen

Boring: SON02

Datum: 08-12-2015

Boormeester: W. Ruijgt
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindhoudend, lichtbruin

-200



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

BIJLAGE 4: PARAMETERS 
 

- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware 
metalen zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere 
mate diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en 
verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen 

welke met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s 
ontstaan bij onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht 
afbreekbaar) zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, 
koel- en isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en 
als weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van 

bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische 
oliën. 

 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met 
het blote oog waar te nemen zijn. 

 
 
 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

BIJLAGE 5A: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
GROND(WATER)MONSTERS WET BODEMBESCHERMING 
 
Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De 
berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte 
en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde 
achtergrond/streef- en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de 
tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en 
interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) van de 
Rijksoverheid, versie 1.5.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. 

De waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt 
gedaan aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater 
zijn afgeleid van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van 
drinkwaternormen. Over het algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als 
toetsingswaarden waaronder geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het 

criterium voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het 
toetsingskader vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het 
milieu zou kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader 
onderzoek op korte termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een 
 saneringsonderzoek en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de 
 verontreinigende stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op 
 korte termijn) een saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent 
 het in voorbereiding nemen van sanerende maatregelen.  
  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, grond 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M01 M02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 86.2 86.2   88.0 88   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4   3.8 3.8   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.3 3.3   3.9 3.9   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 46.7 --  36 113 --  

cadmium mg/kg <0.2 0.222 <=AW -0.03 <0.2 0.217 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 2.1 6.46 <=AW -0.05 3.9 11.4 <=AW -0.02 
koper mg/kg 7.0 13.2 <=AW -0.18 <5 6.42 <=AW -0.22 
kwik mg/kg <0.05 0.0487 <=AW 0.00 0.07 0.0962 <=AW 0.00 
lood mg/kg 32 48 <=AW 0.00 <10 10.3 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 6.4 16.8 <=AW -0.28 10 25.2 <=AW -0.15 
zink mg/kg 29 62.5 <=AW -0.13 <20 29.1 <=AW -0.19 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -  
fenantreen mg/kg 0.07 0.07 -  3.3 3.3 -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  0.74 0.74 -  
fluoranteen mg/kg 0.24 0.24 -  8.6 8.6 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.20 0.2 -  4.1 4.1 -  
chryseen mg/kg 0.18 0.18 -  4.0 4 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15 -  2.2 2.2 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.26 0.26 -  3.8 3.8 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.17 0.17 -  2.4 2.4 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.17 0.17 -  2.4 2.4 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.467 1.47 <=AW 0.00 31.56 31.6 IN 0.78 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 138 ug/kg <1 2.06 -  2.1 5.53 -  
PCB 153 ug/kg <1 2.06 -  2.0 5.26 -  
PCB 180 ug/kg <1 2.06 -  2.1 5.53 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 <=AW - 9 23.7 WO 0.00 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 10.3 -- - <5 9.21 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 10.3 -- - <5 9.21 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 10.3 -- - 14 36.8 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 10.3 -- - 16 42.1 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 <=AW -0.03 30 78.9 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223726-001 M01 01 (1), 03 (1), 05 (1), 13 (1) 
12223726-002 M02 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, grond 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M03 M04 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

Malen van monstermateriaal - #  -    -  
droge stof % 88.2 88.2   89.3 89.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9   <0.5 0.5   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.8 3.8   3.2 3.2   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg 73 231 --  <20 47.2 --  

cadmium mg/kg <0.2 0.225 <=AW -0.03 <0.2 0.237 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.8 20 WO 0.03 1.5 4.66 <=AW -0.06 
koper mg/kg 15 28.4 <=AW -0.08 <5 6.95 <=AW -0.22 
kwik mg/kg <0.05 0.0485 <=AW 0.00 <0.05 0.0493 <=AW 0.00 
lood mg/kg 33 49.5 <=AW 0.00 <10 10.8 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg 0.98 0.98 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 18 45.7 IN 0.16 4.0 10.6 <=AW -0.38 
zink mg/kg 53 113 <=AW -0.05 <20 31.3 <=AW -0.19 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.14 0.14 -  0.01 0.01 -  
antraceen mg/kg 0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.30 0.3 -  0.03 0.03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12 -  0.02 0.02 -  
chryseen mg/kg 0.10 0.1 -  0.02 0.02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07 -  0.01 0.01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12 -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.08 0.08 -  0.02 0.02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.047 1.05 <=AW -0.01 0.164 0.164 <=AW -0.03 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg 1.4 4.83 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg 1.4 4.83 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg 1.0 3.45 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.6 22.8 WO 0.00 4.9 24.5 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223726-003 M03 SON01 (1), SON02 (1) 
12223726-004 M04 01 (3), 03 (4), 05 (3), SON01-1 (4) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M05 07-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 90.1 90.1   93.5 93.5   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5    3.8   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.5 1.5    3.9   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54.2 --    -  

cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 1.8 6.33 <=AW -0.05   -  
koper mg/kg <5 7.24 <=AW -0.22   -  
kwik mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg <10 11 <=AW -0.08   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01   -  
nikkel mg/kg 4.7 13.7 <=AW -0.33   -  
zink mg/kg <20 33.2 <=AW -0.18   -  

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.03 0.03 -  0.27 0.27 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.73 0.73 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.28 0.28 -  
chryseen mg/kg 0.02 0.02 -  0.25 0.25 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  0.19 0.19 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02 -  0.31 0.31 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 -  0.25 0.25 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 -  0.24 0.24 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.171 0.171 <=AW -0.03 2.557 2.56 WO 0.03 

          

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 
12223726-005 M05 09 (4), 12 (3), B02 (3), SON02 (3) 
12226296-001 07-1 07 (1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, uitsplitsing DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving 08-1 09-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 84.8 84.8   87.3 87.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.06 0.06 -  0.01 0.01 -  
fenantreen mg/kg 7.4 7.4 -  1.1 1.1 -  
antraceen mg/kg 1.4 1.4 -  0.10 0.1 -  
fluoranteen mg/kg 16 16 -  2.6 2.6 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 8.3 8.3 -  0.93 0.93 -  
chryseen mg/kg 7.2 7.2 -  0.91 0.91 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 4.8 4.8 -  0.60 0.6 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 8.0 8 -  0.95 0.95 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 5.4 5.4 -  0.64 0.64 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 5.5 5.5 -  0.64 0.64 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 64.06 64.1 NT>I 1.62 8.48 8.48 IN 0.18 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12226296-002 08-1 08 (1) 
12226296-003 09-1 09 (1) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 3.8% 3.9% 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 
Monsteromschrijving 11-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 80.7 80.7   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.15 0.15 -  
antraceen mg/kg 0.03 0.03 -  
fluoranteen mg/kg 0.34 0.34 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.13 0.13 -  
chryseen mg/kg 0.12 0.12 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.187 1.19 <=AW -0.01 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12226296-004 11-1 11 (1) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 3.8% 3.9% 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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  ALcontrol 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). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>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 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 
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 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:33) 

 
Projectnaam DHNA151493, grondwater DHNA151493, grondwater 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving 03-01-1 09-01-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          
          

METALEN 
barium ug/l 92 92 >S 0.07 57 57 >S 0.01 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <=S - <0.20 0.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 3.4 3.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - <3 2.1 <=S - 
zink ug/l 48 48 <=S - 33 33 <=S - 

          

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 - 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 >S 0.00 0.02 0.02 >S 0.00 

          

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 - -0.01 <0.2 0.14 - -0.01 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 <0.2 0.14 - -0.01 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 - -0.01 <0.2 0.14 - -0.01 
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 <0.2 0.14 <=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 Eenheid BT BC 
12226098-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
12226098-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12226098-001 03-01-1 03 (03-01-1) 
12226098-002 09-01-1 09 (09-01-1) 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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  ALcontrol 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 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 
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 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
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 (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

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 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

BIJLAGE 5B: TOETSINGSTABELLEN GRONDMONSTERS INDICATIEF BESLUIT 
BODEMKWALITEIT 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, grond 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M01 M02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Klasse industrie 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 86.2 86.2   88.0 88   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4   3.8 3.8   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.3 3.3   3.9 3.9   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 46.7 --  36 113 --  

cadmium mg/kg <0.2 0.222 <=AW -0.03 <0.2 0.217 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 2.1 6.46 <=AW -0.05 3.9 11.4 <=AW -0.02 
koper mg/kg 7.0 13.2 <=AW -0.18 <5 6.42 <=AW -0.22 
kwik mg/kg <0.05 0.0487 <=AW 0.00 0.07 0.0962 <=AW 0.00 
lood mg/kg 32 48 <=AW 0.00 <10 10.3 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 6.4 16.8 <=AW -0.28 10 25.2 <=AW -0.15 
zink mg/kg 29 62.5 <=AW -0.13 <20 29.1 <=AW -0.19 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -  
fenantreen mg/kg 0.07 0.07 -  3.3 3.3 -  
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  0.74 0.74 -  
fluoranteen mg/kg 0.24 0.24 -  8.6 8.6 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.20 0.2 -  4.1 4.1 -  
chryseen mg/kg 0.18 0.18 -  4.0 4 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15 -  2.2 2.2 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.26 0.26 -  3.8 3.8 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.17 0.17 -  2.4 2.4 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.17 0.17 -  2.4 2.4 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.467 1.47 <=AW 0.00 31.56 31.6 IN 0.78 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.06 -  <1 1.84 -  
PCB 138 ug/kg <1 2.06 -  2.1 5.53 -  
PCB 153 ug/kg <1 2.06 -  2.0 5.26 -  
PCB 180 ug/kg <1 2.06 -  2.1 5.53 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 <=AW - 9 23.7 WO 0.00 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 10.3 -- - <5 9.21 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 10.3 -- - <5 9.21 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 10.3 -- - 14 36.8 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 10.3 -- - 16 42.1 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 <=AW -0.03 30 78.9 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223726-001 M01 01 (1), 03 (1), 05 (1), 13 (1) 
12223726-002 M02 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, grond 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M03 M04 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie Altijd toepasbaar 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

Malen van monstermateriaal - #  -    -  
droge stof % 88.2 88.2   89.3 89.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9   <0.5 0.5   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.8 3.8   3.2 3.2   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg 73 231 --  <20 47.2 --  

cadmium mg/kg <0.2 0.225 <=AW -0.03 <0.2 0.237 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.8 20 WO 0.03 1.5 4.66 <=AW -0.06 
koper mg/kg 15 28.4 <=AW -0.08 <5 6.95 <=AW -0.22 
kwik mg/kg <0.05 0.0485 <=AW 0.00 <0.05 0.0493 <=AW 0.00 
lood mg/kg 33 49.5 <=AW 0.00 <10 10.8 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg 0.98 0.98 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 18 45.7 IN 0.16 4.0 10.6 <=AW -0.38 
zink mg/kg 53 113 <=AW -0.05 <20 31.3 <=AW -0.19 

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.14 0.14 -  0.01 0.01 -  
antraceen mg/kg 0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.30 0.3 -  0.03 0.03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.12 0.12 -  0.02 0.02 -  
chryseen mg/kg 0.10 0.1 -  0.02 0.02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07 -  0.01 0.01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12 -  0.02 0.02 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.08 0.08 -  0.02 0.02 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07 -  0.02 0.02 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.047 1.05 <=AW -0.01 0.164 0.164 <=AW -0.03 

          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg 1.4 4.83 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg 1.4 4.83 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg 1.0 3.45 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.6 22.8 WO 0.00 4.9 24.5 <=AW - 

          

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 12.1 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223726-003 M03 SON01 (1), SON02 (1) 
12223726-004 M04 01 (3), 03 (4), 05 (3), SON01-1 (4) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, grond DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving M05 07-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Klasse wonen 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 90.1 90.1   93.5 93.5   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5    3.8   

          

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.5 1.5    3.9   

          

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54.2 --    -  

cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03   -  
kobalt mg/kg 1.8 6.33 <=AW -0.05   -  
koper mg/kg <5 7.24 <=AW -0.22   -  
kwik mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg <10 11 <=AW -0.08   -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01   -  
nikkel mg/kg 4.7 13.7 <=AW -0.33   -  
zink mg/kg <20 33.2 <=AW -0.18   -  

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.03 0.03 -  0.27 0.27 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.73 0.73 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.28 0.28 -  
chryseen mg/kg 0.02 0.02 -  0.25 0.25 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01 -  0.19 0.19 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02 -  0.31 0.31 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01 -  0.25 0.25 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01 -  0.24 0.24 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.171 0.171 <=AW -0.03 2.557 2.56 WO 0.03 

          

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 
12223726-005 M05 09 (4), 12 (3), B02 (3), SON02 (3) 
12226296-001 07-1 07 (1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, uitsplitsing DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving 08-1 09-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Klasse industrie 

   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 

          

droge stof % 84.8 84.8   87.3 87.3   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.06 0.06 -  0.01 0.01 -  
fenantreen mg/kg 7.4 7.4 -  1.1 1.1 -  
antraceen mg/kg 1.4 1.4 -  0.10 0.1 -  
fluoranteen mg/kg 16 16 -  2.6 2.6 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 8.3 8.3 -  0.93 0.93 -  
chryseen mg/kg 7.2 7.2 -  0.91 0.91 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 4.8 4.8 -  0.60 0.6 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 8.0 8 -  0.95 0.95 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 5.4 5.4 -  0.64 0.64 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 5.5 5.5 -  0.64 0.64 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 64.06 64.1 NT>I 1.62 8.48 8.48 IN 0.18 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12226296-002 08-1 08 (1) 
12226296-003 09-1 09 (1) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 3.8% 3.9% 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:32) 

 
Projectnaam DHNA151493, uitsplitsing 
Projectcode DHNA151493 
Monsteromschrijving 11-1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 80.7 80.7   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.15 0.15 -  
antraceen mg/kg 0.03 0.03 -  
fluoranteen mg/kg 0.34 0.34 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.13 0.13 -  
chryseen mg/kg 0.12 0.12 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.187 1.19 <=AW -0.01 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12226296-004 11-1 11 (1) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  2 3.8% 3.9% 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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  ALcontrol 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). 

<=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 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood   
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 
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 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

 

BIJLAGE 5C: TOETSINGSTABELLEN SLIBMONSTER 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:34) 

 
Projectnaam DHNA151493, waterbodem 
Projectcode DHNA151493 
Monsteromschrijving S01 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 29.0 29   
gewicht artefacten g 0    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 19.1 19.1   
gloeirest % vd DS 80.3  -  

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 8.3 8.3   

      

METALEN 
barium

+
 mg/kg 120 260 --  

cadmium mg/kg 0.73 0.667 WO 0.00 
kobalt mg/kg 3.0 6.24 <=AW -0.04 
koper mg/kg 8.3 9.5 <=AW -0.20 
kwik mg/kg 0.06 0.0695 <=AW -0.01 
lood mg/kg 70 76.9 WO 0.05 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 4.5 8.61 <=AW -0.15 
zink mg/kg 38 51.4 <=AW -0.05 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.011 -  
fenantreen mg/kg 0.12 0.0628 -  
antraceen mg/kg <0.03 0.011 -  
fluoranteen mg/kg 0.34 0.178 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.15 0.0785 -  
chryseen mg/kg 0.15 0.0785 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.09 0.0471 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.15 0.0785 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.0524 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.0524 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.242 0.65 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.366 -  
PCB 52 ug/kg <1 0.366 -  
PCB 101 ug/kg 2.8 1.47 -  
PCB 118 ug/kg <1 0.366 -  
PCB 138 ug/kg <1 0.366 -  
PCB 153 ug/kg <1 0.366 -  
PCB 180 ug/kg <1 0.366 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7 3.66 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 1.83 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg 12 6.28 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg 19 9.95 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg 19 9.95 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 51 26.7 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223690-001 S01 SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1), SB10 

(1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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  ALcontrol 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). 

<=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 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood   
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 
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 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:35) 

 
Projectnaam DHNA151493, waterbodem 
Projectcode DHNA151493 
Monsteromschrijving S01 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 29.0 29   
gewicht artefacten g 0    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 19.1 19.1   
gloeirest % vd DS 80.3  -  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 8.3 8.3   

     

METALEN 
barium

+
 mg/kg 120 260 - << 

cadmium mg/kg 0.73 0.667 V 0.00483 
kobalt mg/kg 3.0 6.24 - << 
koper mg/kg 8.3 9.5 - << 
kwik mg/kg 0.06 0.0695 - << 
lood mg/kg 70 76.9 - 0.0966 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 
nikkel mg/kg 4.5 8.61 - << 
zink mg/kg 38 51.4 - << 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.011 - << 
fenantreen mg/kg 0.12 0.0628 - 0.00469 
antraceen mg/kg <0.03 0.011 - << 
fluoranteen mg/kg 0.34 0.178 - 0.00504 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.15 0.0785 - 0.000169 
chryseen mg/kg 0.15 0.0785 - 0.000271 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.09 0.0471 - << 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.15 0.0785 - 0.00116 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.0524 - 0.000212 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.0524 - 0.000977 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.242 0.65 -  

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.366 - << 
PCB 52 ug/kg <1 0.366 - << 
PCB 101 ug/kg 2.8 1.47 - << 
PCB 118 ug/kg <1 0.366 - << 
PCB 138 ug/kg <1 0.366 - << 
PCB 153 ug/kg <1 0.366 - << 
PCB 180 ug/kg <1 0.366 - << 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7 3.66 -  

     

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 1.83 --  
fractie C12 - C22 mg/kg 12 6.28 --  
fractie C22 - C30 mg/kg 19 9.95 --  
fractie C30 - C40 mg/kg 19 9.95 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 51 26.7 V  

 
  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12223690-001    
arseen % <<  
chroom % <<  
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
endosulfansulfaat % 0.0015  
alfa-endosulfan % 0.00722  
aldrin % <<  
beta-hexachloorcyclohexaan % <<  
som chloordaan (som cis- en trans-) % <<  
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.000236  
dieldrin % 0.0049  
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.000292  
endrin % 0.0227  
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.00291  
hexachloorbenzeen % <<  
hexachloorbutadieen % <<  
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.000624  
heptachloor % 0.00305  
isodrin % 0.00779  
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
pentachloorfenol % <<  
pentachloorbenzeen % 0.000341  
telodrin % <<  
meersoorten PAF metalen % 0.101 V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 0.277 V 
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223690-001 S01 SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1), SB10 

(1) 
 

 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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 
msPAF  Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
V  Verspreidbaar 
NV  Niet verspreidbaar 
NoV  Nooit verspreidbaar 
<<  msPAF getal extreem klein 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet of nooit verspreidbaar 
   

 
  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 1.2.0, toetskader BBK, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:36) 

 
Projectnaam DHNA151493, waterbodem 
Projectcode DHNA151493 
Monsteromschrijving S01 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 29.0 29   
gewicht artefacten g 0    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 19.1 19.1   
gloeirest % vd DS 80.3  -  

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 8.3 8.3   

      

METALEN 
barium

+
 mg/kg 120 260 --  

cadmium mg/kg 0.73 0.667 A 0.00 
kobalt mg/kg 3.0 6.24 <=AW -0.04 
koper mg/kg 8.3 9.5 <=AW -0.20 
kwik mg/kg 0.06 0.0695 <=AW -0.01 
lood mg/kg 70 76.9 A 0.05 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 4.5 8.61 <=AW -0.15 
zink mg/kg 38 51.4 <=AW -0.05 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.011 -  
fenantreen mg/kg 0.12 0.0628 -  
antraceen mg/kg <0.03 0.011 -  
fluoranteen mg/kg 0.34 0.178 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.15 0.0785 -  
chryseen mg/kg 0.15 0.0785 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.09 0.0471 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.15 0.0785 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.0524 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.10 0.0524 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.242 0.65 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
PCB 52 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
PCB 101 ug/kg 2.8 1.47 <=AW - 
PCB 118 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
PCB 138 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
PCB 153 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
PCB 180 ug/kg <1 0.366 <=AW - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7 3.66 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 1.83 -- - 
fractie C12 - C22 mg/kg 12 6.28 -- - 
fractie C22 - C30 mg/kg 19 9.95 -- - 
fractie C30 - C40 mg/kg 19 9.95 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 51 26.7 <=AW -0.03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223690-001 S01 SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1), SB10 

(1) 
 

  



  

Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  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  ALcontrol 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). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
A  Klasse A 
B  Klasse B 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood   
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.3: Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam 

 
Analyse Eenheid AW A B 

     
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 4 14 
kobalt mg/kg 15 25 240 
koper mg/kg 40 96 190 
kwik mg/kg 0.15 1.2 10 
lood mg/kg 50 138 580 
molybdeen mg/kg 1.5 5 200 
nikkel mg/kg 35 50 210 
zink mg/kg 140 563 2000 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 9 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 1.5 14  
PCB 52 ug/kg 2 15  
PCB 101 ug/kg 1.5 23  
PCB 118 ug/kg 4.5 16  
PCB 138 ug/kg 4 27  
PCB 153 ug/kg 3.5 33  
PCB 180 ug/kg 2.5 18  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 139 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 1250 5000 

      

 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
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BIJLAGE 5D: TOETSINGSTABELLEN FUNDERING 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:51) 

 
Projectnaam DHNA151493, fundering DHNA151493, fundering 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving MM1 ASB1 
Monstersoort en bodemtype Asbestverdacht-1 Asbestverdacht-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW)  
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

        

malen van Asbest verdacht materiaal - #  -   - 
droge stof % 98.9 98.9     

        

METALEN 
barium

+
 mg/kgds 21  -   - 

cadmium mg/kgds <0.2  -   - 
kobalt mg/kgds 9.4  -   - 
koper mg/kgds <5  -   - 
kwik mg/kgds <0.05  -   - 
lood mg/kgds <10  -   - 
molybdeen mg/kgds <0.5  -   - 
nikkel mg/kgds 8.5  -   - 
zink mg/kgds 23  -   - 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
fenantreen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
antraceen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
fluoranteen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
chryseen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg <0.20 0.14 T<=SW   - 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 52 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 101 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 118 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 138 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 153 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 180 ug/kg <1 0.7 -   - 
som (7) PCB ug/kg <7.0 4.9 T<=SW   - 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 3.5 --   - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 14 T<=SW   - 

        

ASBESTONDERZOEK 
aangeleverd materiaal grond kg   - 0.66  - 

        

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
hechtgebondenheid 

-   - 
niet van 
toepassing   

chrysotiel 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

amosiet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

crocidoliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd  - 

anthophylliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

tremoliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

actinoliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   
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Monstercode Monsteromschrijving 
12223698-001 MM1 
12223698-002 ASB1 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 10% 25% 

 
Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 22-12-2015 - 15:51) 

 
Projectnaam DHNA151493, fundering DHNA151493, fundering 
Projectcode DHNA151493 DHNA151493 
Monsteromschrijving MM2 ASB2 
Monstersoort en bodemtype Asbestverdacht-1 Asbestverdacht-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW)  
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

        

malen van Asbest verdacht materiaal - #  -   - 
droge stof % 98.4 98.4     

        

METALEN 
barium

+
 mg/kgds 680  -   - 

cadmium mg/kgds <0.2  -   - 
kobalt mg/kgds 12  -   - 
koper mg/kgds <5  -   - 
kwik mg/kgds <0.05  -   - 
lood mg/kgds <10  -   - 
molybdeen mg/kgds <0.5  -   - 
nikkel mg/kgds 3.6  -   - 
zink mg/kgds <20  -   - 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
fenantreen mg/kg 0.06 0.06 T<=SW   - 
antraceen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW   - 
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1 T<=SW   - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06 T<=SW   - 
chryseen mg/kg 0.06 0.06 T<=SW   - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 T<=SW   - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05 T<=SW   - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 T<=SW   - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 T<=SW   - 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 0.42 0.448 T<=SW   - 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 52 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 101 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 118 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 138 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 153 ug/kg <1 0.7 -   - 
PCB 180 ug/kg <1 0.7 -   - 
som (7) PCB ug/kg <7.0 4.9 T<=SW   - 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 3.5 --   - 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 3.5 --   - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 14 T<=SW   - 

        

ASBESTONDERZOEK 
aangeleverd materiaal grond kg   - 0.58  - 

        

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
hechtgebondenheid 

-   - 
niet van 
toepassing   

chrysotiel 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

amosiet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

crocidoliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd  - 

anthophylliet -   - niet   
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gedetecteerd 
tremoliet 

-   - 
niet 
gedetecteerd   

actinoliet 
-   - 

niet 
gedetecteerd   

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12223698-003 MM2 
12223698-004 ASB2 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 10% 25% 

 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SW  Samenstellingswaarde 
T<=SW  Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SW  Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 
   

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.17 : Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 

 
Analyse Eenheid SW 

    
METALEN 

   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 5 
antraceen mg/kg 10 
fenantreen mg/kg 20 
fluoranteen mg/kg 35 
benzo(a)antraceen mg/kg 40 
chryseen mg/kg 10 
benzo(a)pyreen mg/kg 10 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 40 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 40 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 40 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 50 

   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 500 

   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 500 

   

 
     
Legenda normenblad   
SW = Samenstellingswaarde 
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BIJLAGE 6: ANALYSECERTIFICATEN ALCONTROL B.V. 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer

A. Riemens

Nobelsingel 2

2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, grond

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12223726, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : U5FM97QQ

Rotterdam, 16-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 01 (1), 03 (1), 05 (1), 13 (1)

002 Grond (AS3000) M02 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1)

003 Grond (AS3000) M03 SON01 (1), SON02 (1)

004 Grond (AS3000) M04 01 (3), 03 (4), 05 (3), SON01-1 (4)

005 Grond (AS3000) M05 09 (4), 12 (3), B02 (3), SON02 (3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -   
 

 
 

#
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 86.2
 

88.0
 

88.2
 

89.3
 

90.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4
 

3.8
 

2.9
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.3

 
3.9

 
3.8

 
3.2

 
1.5

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
36

 
73

 
<20

 
<20

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 2.1
 

3.9
 

6.8
 

1.5
 

1.8
 

koper mg/kgds S 7.0
 

<5
 

15
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.07
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 32
 

<10
 

33
 

<10
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

0.98
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 6.4
 

10
 

18
 

4.0
 

4.7
 

zink mg/kgds S 29
 

<20
 

53
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.02

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.07
 

3.3
 

0.14
 

0.01
 

0.03
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

0.74
 

0.04
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.24
 

8.6
 

0.30
 

0.03
 

0.05
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.20
 

4.1
 

0.12
 

0.02
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.18
 

4.0
 

0.10
 

0.02
 

0.02
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.15
 

2.2
 

0.07
 

0.01
 

0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26
 

3.8
 

0.12
 

0.02
 

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.17
 

2.4
 

0.08
 

0.02
 

0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17
 

2.4
 

0.07
 

0.02
 

0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.467
1)

31.56
1)

1.047
1)

0.164
1)

0.171
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

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 <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

2.1
 

1.4
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 01 (1), 03 (1), 05 (1), 13 (1)

002 Grond (AS3000) M02 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1)

003 Grond (AS3000) M03 SON01 (1), SON02 (1)

004 Grond (AS3000) M04 01 (3), 03 (4), 05 (3), SON01-1 (4)

005 Grond (AS3000) M05 09 (4), 12 (3), B02 (3), SON02 (3)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S <1
 

2.0
 

1.4
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

2.1
 

1.0
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

9
1)

6.6
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

14
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

16
2)

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

30
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

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 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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 en conform NEN-EN 16179

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) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

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

factor)

Grond (AS3000) Idem

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 prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5593103 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 Y5593034 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 Y5593051 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 Y5593055 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

002 Y5593042 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

002 Y5593045 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

002 Y5593059 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5594564 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

003 Y5593983 09-12-2015 08-12-2015 ALC201  

003 Y5593990 09-12-2015 08-12-2015 ALC201  

004 Y5594535 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

004 Y5593047 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

004 Y5593060 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

004 Y5593575 09-12-2015 08-12-2015 ALC201  

005 Y5594516 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

005 Y5593571 09-12-2015 08-12-2015 ALC201  

005 Y5592762 11-12-2015 10-12-2015 ALC201  

005 Y5594567 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

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.

M0207 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1)

002
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer

A. Riemens

Nobelsingel 2

2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, uitsplitsing

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12226296, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : UXUN46XX

Rotterdam, 22-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 07-1 07 (1)

002 Grond (AS3000) 08-1 08 (1)

003 Grond (AS3000) 09-1 09 (1)

004 Grond (AS3000) 11-1 11 (1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 93.5
 

84.8
 

87.3
 

80.7
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.06

 
0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.27
 

7.4
 

1.1
 

0.15
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

1.4
 

0.10
 

0.03
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.73
 

16
 

2.6
 

0.34
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.28
 

8.3
 

0.93
 

0.13
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.25
 

7.2
 

0.91
 

0.12
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.19
 

4.8
 

0.60
 

0.08
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31
 

8.0
 

0.95
 

0.13
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.25
 

5.4
 

0.64
 

0.09
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.24
 

5.5
 

0.64
 

0.11
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 2.557
1)

64.06
1)

8.48
1)

1.187
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten 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

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5593045 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

002 Y5593059 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

003 Y5594564 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

004 Y5593042 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  
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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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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer

A. Riemens

Nobelsingel 2

2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, grondwater

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12226098, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : BP7MH67I

Rotterdam, 20-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

03-01-1 03 (03-01-1)

002 Grondwater

(AS3000)

09-01-1 09 (09-01-1)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 92

 
57

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

3.4
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 48
 

33
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

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
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04

 
0.02

2)
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

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-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

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

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

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 <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

03-01-1 03 (03-01-1)

002 Grondwater

(AS3000)

09-01-1 09 (09-01-1)

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

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

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

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) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

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-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

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 G8976418 16-12-2015 16-12-2015 ALC236  

001 B1495773 16-12-2015 16-12-2015 ALC204  

001 G8976422 16-12-2015 16-12-2015 ALC236  

002 G8976426 16-12-2015 16-12-2015 ALC236  

002 G8976433 16-12-2015 16-12-2015 ALC236  

002 B1495768 16-12-2015 16-12-2015 ALC204  
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A. Riemens
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2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, waterbodem

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12223690, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : XKBL33EQ

Rotterdam, 16-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

S01 SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1), SB10 (1)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 29.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 19.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gloeirest % vd DS  80.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 8.3

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 120

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.73
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 8.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 4.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.34
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.242
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 2.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

S01 SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1), SB10 (1)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 en

gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform AS3210-1

en conform NEN-EN 12880

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

kobalt Waterbodem (AS3000) Idem

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772

lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9419276 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419245 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419283 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419272 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419284 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419278 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9419271 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419273 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419279 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  

001 A9419270 09-12-2015 09-12-2015 ALC201  
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

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.

S01SB01 (1), SB02 (1), SB03 (1), SB04 (1), SB05 (1), SB06 (1), SB07 (1), SB08 (1), SB09 (1),

SB10 (1)

001
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2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, asfalt

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12223688, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : E3ZAYIKW

Rotterdam, 15-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt ASF01-1 ASF01 (1)

002 Asfalt ASF02-1 ASF02 (1)

003 Asfalt ASF03-1 ASF03 (1)

004 Asfalt ASF04-1 ASF04 (1)

005 Asfalt ASF05-1 ASF05 (1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asfalt ASF06-1 ASF06 (1)

007 Asfalt ASF07-1 ASF07 (1)

008 Asfalt ASF08-1 ASF08 (1)

009 Asfalt ASF09-1 ASF09 (1)

010 Asfalt ASF10-1 ASF10 (1)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asfalt ASF11-1 ASF11 (1)

012 Asfalt ASF12-1 ASF12 (1)

013 Asfalt ASF13-1 ASF13 (1)

014 Asfalt ASF14-1 ASF14 (1)

015 Asfalt ASF15-1 ASF15 (1)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Asfalt ASF16-1 ASF16 (1)

017 Asfalt ASF17-1 ASF17 (1)

Analyse Eenheid Q 016 017    

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.

RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q ja

 
nee

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

laagdikte bepaling volgs. RAW

152(2000)

Asfalt Conform RAW proef 152 (2000)

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9437727 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

002 A9437726 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

003 A9437854 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

004 A9437855 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

005 A9437853 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

006 A9437841 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

007 A9437852 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

008 A9437842 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

009 A9437851 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

010 A9437843 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

011 A9437850 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

012 A9437844 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

013 A9437849 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

014 A9437845 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

015 A9437848 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

016 A9437846 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  

017 A9437847 11-12-2015 08-12-2015 ALC201  



Blad 7 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 8 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 9 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 10 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 11 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 12 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 13 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 14 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 15 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 16 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 17 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 18 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 19 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 20 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 21 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 22 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



Blad 23 van 23ALcontrol rapportnummer 12223688 - 1



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Blad 1 van 3

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer

Alex Riemens

Nobelsingel 2

2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, asfalt

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12225864, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 2Z49AW3I

Rotterdam, 24-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt HPLC01; ASF01 (0-158) + ASF03 (0-143) + ASF04 (0-122)

002 Asfalt HPLC02; ASF03 (143-359) + ASF04 (122-228) + ASF05 (127-241)

003 Asfalt HPLC03; ASF06 (0-145) + AS07 (0-134) + ASF09 (0-109)

004 Asfalt HPLC04; ASF11 (0-120) + ASF12 (0-148) + ASF13 (0-129)

005 Asfalt HPLC05; ASF15 (0-146) + ASF16 (0-83) + ASF17 (0-135)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  99.7
 

99.4
 

99.1
 

99.2
 

99.4
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

fenantreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

1.1
 

fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

1.0
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

chryseen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

naftaleen Asfalt Conform NEN 7331

antraceen Asfalt Idem

fenantreen Asfalt Idem

fluoranteen Asfalt Idem

benzo(a)antraceen Asfalt Idem

chryseen Asfalt Idem

benzo(a)pyreen Asfalt Idem

benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem

benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem

pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1277949 16-12-2015 16-12-2015 ALC291  

002 E1277950 16-12-2015 16-12-2015 ALC291  

003 E1277951 16-12-2015 16-12-2015 ALC291  

004 E1277952 16-12-2015 16-12-2015 ALC291  

005 E1277953 16-12-2015 16-12-2015 ALC291  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer

Alex Riemens

Nobelsingel 2

2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHNA151493, fundering

Uw projectnummer : DHNA151493

ALcontrol rapportnummer : 12223698, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : JEPJNVB9

Rotterdam, 18-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

DHNA151493. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MM1

002 Asbestverdacht ASB1

003 Asbestverdacht MM2

004 Asbestverdacht ASB2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

malen van Asbest verdacht

materiaal

-  #
 

 
 

#
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% Q 98.9
 

 
 

98.4
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds Q 21

 
 

 
680

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds Q <0.2
 

 
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q 9.4
 

 
 

12
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.05
 

 
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <10
 

 
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.5
 

 
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q 8.5
 

 
 

3.6
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q 23
 

 
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02

 
 

 
<0.02

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.06
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

<0.02
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.10
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.06
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.06
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.03
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.05
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.03
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

0.03
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <0.20
 

 
 

0.42
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <1

 
 

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds Q <1
 

 
 

<1
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds Q <7.0
 

 
 

<7.0
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MM1

002 Asbestverdacht ASB1

003 Asbestverdacht MM2

004 Asbestverdacht ASB2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20
 

 
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg   

 
0.66

 
 

 
0.58

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
hechtgebondenheid -   

 
niet van 

toepassing

 
 

 
niet van 

toepassing

 
 

 

chrysotiel -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

amosiet -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

crocidoliet -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

anthophylliet -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

tremoliet -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

actinoliet -   
 

niet gedetecteerd
 

 
 

niet gedetecteerd
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdacht Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

barium Asbestverdacht conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961 en gelijkwaardig aan NEN-EN

16174, meting conform ISO 22036 en conform CEN/TS 16170).

cadmium Asbestverdacht Idem

kobalt Asbestverdacht Idem

koper Asbestverdacht Idem

kwik Asbestverdacht Conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO

16772. Eigen methode (ontsluiting gelijkwaardig aan NEN-EN 16174, meting

conform CEN/TS 16175-2)

lood Asbestverdacht conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961 en gelijkwaardig aan NEN-EN

16174, meting conform ISO 22036 en conform CEN/TS 16170).

molybdeen Asbestverdacht Idem

nikkel Asbestverdacht Idem

zink Asbestverdacht Idem

naftaleen Asbestverdacht Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Asbestverdacht Idem

antraceen Asbestverdacht Idem

fluoranteen Asbestverdacht Idem

benzo(a)antraceen Asbestverdacht Idem

chryseen Asbestverdacht Idem

benzo(k)fluoranteen Asbestverdacht Idem

benzo(a)pyreen Asbestverdacht Idem

benzo(ghi)peryleen Asbestverdacht Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdacht Idem

PCB 28 Asbestverdacht Eigen methode, aceton/ hexaan extractie, analyse m.b.v. GCMS.

PCB 52 Asbestverdacht Idem

PCB 101 Asbestverdacht Idem

PCB 118 Asbestverdacht Idem

PCB 138 Asbestverdacht Idem

PCB 153 Asbestverdacht Idem

PCB 180 Asbestverdacht Idem

som (7) PCB Asbestverdacht Idem

totaal olie C10 - C40 Asbestverdacht Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

hechtgebondenheid Asbestverdacht Eigen methode

chrysotiel Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1234712 11-12-2015 11-12-2015 ALC292  

002 K1234713 11-12-2015 11-12-2015 ALC292  

003 K1234714 11-12-2015 11-12-2015 ALC292  

004 K1234715 11-12-2015 11-12-2015 ALC292  
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VLG-laboratorium 
Marconistraat 1A 
3029 AE ROTTERDAM 

 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. 
T.a.v. de heer A. Riemens 
Nobelsingel 2 
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS 
 
 
 
 

Rotterdam, 15 december 2015 
 
 

Uw kenmerk : DHNA 151493 
Ons kenmerk : 2015-179 
 
Contactpersoon: D. Zandbergen (d.zandbergen@rotterdam, 0622258727) 

 

ONDERZOEKSRAPPORT 
 
Hierbij zenden wij u de resultaten van het onderzoek welke op uw verzoek werden uitgevoerd. 
 

Soort monster(s), aangeboden als zijnde: 

- Grondmonsters 

Monsterneming door:     

- Opdrachtgever 

Monsters hebben betrekking op: 

- DHNA 151493 

 
Indien gewenst, zijn wij gaarne bereid u nadere toelichting te verstrekken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Veld- en Laboratoriummetingen Gww 

Afdeling laboratorium 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. D. Zandbergen 
Projectleider  

 
 

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 

De resultaten hebben alleen betrekking op de onderzochte monsters.  

De VLG is niet verantwoordelijk voor de herkomst en kwaliteit van aangeleverde monsters van derden.  

  

GOEDGEKEURD

Datum

Naam 126348

17-12-15

126348

17-12-15
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VLG-laboratorium 

 

Ons kenmerk : 2015-179 

Aantal/hoeveelheid : 10 eijkelkampbussen 

Ontvangst d.d. : 11 december 2015 Onderzoek d.d.: december 2015 

Omschrijving en conditie : Een aantal monsters zijn niet ongeroerd gestoken. 

Herkomst : DHNA 151493 

Werkwijze monsterneming : Steekboringen 

Bijzonderheden : De monsters zijn niet verzadigd,  waarschijnlijk afkomstig van 
boven de grondwaterstand. 

Gewenst onderzoek(en) : Volumegewicht, watergehalte en classificatie. 

Referentiemethode(n) : Eigen methode GEO17, gelijkwaardig aan NEN 5112, conform 
NEN 5104. 

 
 

RESULTATEN  

 
 

B01     

monster grondsoort volume- volume- water- 

    gewicht gewicht gehalte 

    nat droog   

    [kN/m
3
] [kN/m

3
] [%] 

5B1 Z(mf)s2h2 14,6 12,6 16 

5B2 Vm 9,1 2,0 354 

5B3 Ks2h2 zandsporen 18,0 13,6 32 

5B4 Kz1h2 wortels 17,1 13,0 32 

5B5 Z(mg)s1h1gr1 19,0 15,9 20 

     

     

B02     

monster grondsoort volume- volume- water- 

    gewicht gewicht gehalte 

    nat droog   

    [kN/m
3
] [kN/m

3
] [%] 

5B1 Z(zf)s1h1 veensporen 14,5 13,8 5 

5B2 Z(zf)s1h1  15,7 14,1 11 

5B3 Z(zf)s1h1  18,2 15,4 19 

5B4 Z(mf)s2h2 16,9 13,6 24 

5B5 Z(zf)s1h1  16,6 14,6 14 
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Datum :

Conusnr. :

Projectnr. :

Sondeernr.:

sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1

Project :

Locatie :

RIJKSWEG - CHURCHILLSTRAAT

NAARDEN

8-12-2015
S15CFII.1047

AA15085
01 1/1

Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Datum :

Conusnr. :

Projectnr. :

Sondeernr.:

sondering volgens NEN-EN-ISO 22476-1

Project :

Locatie :

RIJKSWEG - CHURCHILLSTRAAT

NAARDEN

8-12-2015
S15CFII.1047

AA15085
02 1/1

Conusweerstand (qc) in MPa Wrijvingsgetal (Rf=fs/qc) in %

Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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Diverse onderzoeken kruising Churchillstraat/Rijksweg te Naarden 
Projectcode: DHNA151493  Bijlage 
 

BIJLAGE 9: DEFLECTIEDATARAPPORT 



 
Elmod 6 dinsdag 15 december 2015 

════════════════════════════════════════════════════════════ 
Deflectiedatarapport Wegnaam: Rijksweg, Naarden 
                                                   Wegvak: Burgemeester Jur Visserlaan – Churchillstraat 
                                                   Nulpunt: hart Churchillstraat (teruggerekend) 
                                                   Wielspoor: rechts/tussen (1.250 – 1.100 m rechterspoor)  
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 

____________________________________________________________________________ 

 
 1.250r 4 710 155 142 136 120 109 83 65 50 37 
 1.225r 4 709 122 112 107 95 86 69 58 48 38 
 1.200r 4 714 147 134 127 114 103 81 66 52 40 
 1.175r 4 715 140 131 126 114 105 83 68 54 42 
 1.150r 4 707 171 157 149 130 116 88 66 52 39 
 1.125r 4 706 143 130 122 108 96 74 59 46 36 
 1.100r 4 702 168 149 139 120 106 81 64 52 40 
 1.075t 4 711 151 133 123 104 91 70 57 46 37 
 1.050r 4 709 292 249 226 188 162 117 89 67 52 
 1.025t 4 707 168 151 142 123 110 86 70 59 46 
 1.000r 4 710 174 153 144 123 109 86 72 57 47 
 0.975t 4 710 110 96 90 79 72 59 51 45 36 
 0.950r 4 708 172 153 141 120 106 83 68 57 45 
 0.925t 4 709 159 143 135 117 106 82 66 54 44 
 0.890r 4 710 324 275 245 197 164 113 82 64 50 
 0.875t 4 712 268 229 207 169 145 104 79 65 51 
 0.850r 4 709 332 287 260 211 175 118 86 63 48 
 0.825t 4 713 254 222 202 168 144 106 81 65 49 
 0.800r 4 707 336 288 258 209 176 123 91 68 51 
 0.775t 4 711 296 252 227 186 157 108 78 56 41 
 0.750r 4 710 319 274 245 196 162 106 71 49 34 
 0.725t 4 707 325 277 247 199 165 112 78 57 41 
 0.700r 4 704 182 164 152 129 113 81 59 42 30 
 0.675t 4 710 157 145 137 117 102 73 55 42 32 
 0.650r 4 706 287 242 213 168 137 88 60 43 33 
 0.625t 4 709 243 203 180 147 123 85 62 46 33 
 0.600r 4 712 319 271 240 190 153 96 65 45 32 
 0.575t 4 710 242 206 184 148 122 81 58 40 29 
 0.550r 4 711 285 246 220 178 149 101 72 53 40 
 0.525t 4 709 257 219 198 160 133 88 61 43 31 
 0.499r 4 707 323 279 252 207 179 128 99 74 57 
 0.475t 4 710 294 254 236 197 170 124 100 78 61 
 0.450r 4 708 351 298 269 220 185 130 98 76 56 
 0.424t 4 711 229 197 178 145 122 83 59 44 33 
 0.400r 4 708 276 230 206 164 134 89 63 46 33 
 0.375t 4 709 301 253 224 178 148 99 69 52 37 
 0.350r 4 709 276 237 212 172 143 97 71 51 38 
 0.325t 4 709 221 182 160 127 107 72 56 39 31 
 0.300r 4 706 285 239 212 170 143 98 71 54 41 
 0.275t 4 706 201 174 160 134 115 85 65 49 37 
 0.250r 4 708 234 204 185 153 129 90 65 48 36 
 0.225t 4 711 238 204 185 155 132 95 72 55 43 



 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 

____________________________________________________________________________ 

 
 0.200r 4 704 214 183 166 137 118 87 67 54 41 
 0.175t 4 712 219 193 179 154 135 101 77 59 43 
 0.150r 4 714 138 129 126 115 108 90 75 62 49 
 0.125t 4 706 119 111 110 101 96 82 71 59 48 
 0.100r 4 709 138 130 127 116 108 90 74 62 48 
 0.075t 4 705 144 133 129 116 108 85 70 55 43 
 0.050r 4 713 154 144 140 128 118 95 79 64 51 
 0.025t 4 709 149 138 134 122 114 92 77 62 50 
 0.000r 4 712 115 107 104 96 90 76 65 57 47 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

Statistics Report Rijksweg_BurgJurVisserlaan_mdb 

════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

 Geofoon Sectie Klap Start Eind Punten Gemiddeld STD 

 __________________________________________________________________________ 

 

 Deflection 01, 0 0 4 1.250 0.000 51 221 72.000 

 Deflection 02, 200 0 4 1.250 0.000 51 192 58.000 

 Deflection 03, 300 0 4 1.250 0.000 51 176 49.000 

 Deflection 04, 450 0 4 1.250 0.000 51 147 36.000 

 Deflection 05, 600 0 4 1.250 0.000 51 127 27.000 

 Deflection 06, 900 0 4 1.250 0.000 51 92 16.000 

 Deflection 07, 1200 0 4 1.250 0.000 51 70 11.000 

 Deflection 08, 1500 0 4 1.250 0.000 51 54 9.000 

 Deflection 09, 1800 0 4 1.250 0.000 51 42 8.000 

 



 
Elmod 6 dinsdag 15 december 2015 

════════════════════════════════════════════════════════════ 
Deflectiedatarapport Wegnaam: Rijksweg, Naarden 
                                                   Wegvak: Churchillstraat – Burgemeester Jur Visserlaan 
                                                   Nulpunt: hart Churchillstraat 
                                                   Wielspoor: rechts/tussen (0-200 m rechterspoor ivm middenberm)        
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 

____________________________________________________________________________ 

 
 0.000r 4 711 252 224 213 189 172 137 112 91 77 
 0.025r 4 709 180 173 171 159 153 132 118 102 80 
 0.050r 4 709 266 256 247 220 200 154 91 72 56 
 0.075r 4 709 227 214 201 175 156 117 88 66 47 
 0.101r 4 712 162 151 147 134 123 95 74 57 40 
 0.125r 4 709 202 184 175 157 144 113 88 68 51 
 0.150r 4 707 236 215 202 177 159 119 93 71 54 
 0.175r 4 710 218 194 179 150 128 89 65 47 37 
 0.200r 4 706 199 179 166 142 124 92 72 56 44 
 0.225t 4 709 244 218 203 173 152 111 85 64 48 
 0.250r 4 710 272 240 219 181 153 103 73 54 38 
 0.275t 4 706 246 219 204 173 153 113 88 71 55 
 0.300r 4 710 317 272 243 195 161 108 77 57 41 
 0.325t 4 708 278 240 218 179 150 104 75 53 38 
 0.350r 4 708 328 285 257 207 172 115 81 57 43 
 0.375t 4 709 261 225 205 169 144 101 74 56 41 
 0.400r 4 710 352 305 273 218 179 116 80 56 40 
 0.425t 4 713 249 220 203 171 150 111 85 67 50 
 0.450r 4 709 353 305 275 224 191 138 106 82 64 
 0.475t 4 712 275 240 221 185 161 120 94 74 58 
 0.500r 4 709 248 209 188 154 130 91 66 50 37 
 0.525t 4 705 223 188 168 136 114 78 58 44 31 
 0.551r 4 710 227 195 179 149 125 87 66 50 39 
 0.575t 4 713 237 200 178 143 118 78 55 40 30 
 0.600r 4 712 294 250 224 181 151 104 78 58 44 
 0.625t 4 708 201 170 155 128 110 78 58 44 33 
 0.650r 4 710 226 190 168 133 107 71 51 39 29 
 0.675t 4 710 225 183 158 121 96 61 42 31 24 
 0.700r 4 709 288 238 210 167 137 91 65 46 33 
 0.725t 4 708 263 226 206 170 144 101 74 55 38 
 0.750r 4 711 297 253 231 190 161 112 82 60 42 
 0.775t 4 711 251 214 192 159 135 93 71 50 38 
 0.800r 4 710 293 250 224 183 158 112 87 67 52 
 0.825t 4 709 252 217 198 165 143 105 83 66 52 
 0.850r 4 711 280 243 223 186 160 117 90 72 54 
 0.875t 4 711 190 164 149 123 107 78 61 47 37 
 0.905r 4 705 176 161 152 135 123 99 83 71 57 
 0.925t 4 707 165 149 142 123 110 86 70 57 44 
 0.950r 4 709 207 182 168 141 122 91 71 56 44 
 0.975t 4 706 149 132 121 104 92 70 58 47 38 
 1.000r 4 712 160 142 132 113 100 77 62 51 43 
 1.025t 4 708 195 173 158 133 116 84 66 53 43 



 
 Geofoonafstanden (mm): 0 200 300 450 600 900 1200 1500 1800 
 
 Afstand Klap Belasting D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
       Km.         Nr.  kPa Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. Mic. 

____________________________________________________________________________ 

 
 1.050r 4 705 137 122 117 106 98 79 66 54 42 
 1.075t 4 709 91 83 80 74 69 58 49 43 36 
 1.100r 4 714 115 104 101 92 86 73 62 52 42 
 1.125t 4 713 103 95 92 84 79 66 57 48 39 
 1.151r 4 711 160 145 139 125 115 94 76 62 49 
 1.175t 4 708 162 144 136 120 109 88 72 59 45 
 1.200r 4 707 125 115 111 100 93 77 65 54 45 
 1.225t 4 713 124 111 106 94 87 72 61 51 43 
 1.250r 4 707 138 121 113 99 91 74 63 53 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

Statistics Report Rijksweg_Churchillstraat_mdb 

════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

 Geofoon Sectie Klap Start Eind Punten Gemiddeld STD 

 __________________________________________________________________________ 

 

 Deflection 01, 0 0 4 0.000 1.250 51 221 64.000 

 Deflection 02, 200 0 4 0.000 1.250 51 194 53.000 

 Deflection 03, 300 0 4 0.000 1.250 51 179 47.000 

 Deflection 04, 450 0 4 0.000 1.250 51 151 36.000 

 Deflection 05, 600 0 4 0.000 1.250 51 131 30.000 

 Deflection 06, 900 0 4 0.000 1.250 51 96 21.000 

 Deflection 07, 1200 0 4 0.000 1.250 51 74 15.000 

 Deflection 08, 1500 0 4 0.000 1.250 51 58 13.000 

 Deflection 09, 1800 0 4 0.000 1.250 51 44 11.000 

 



Bijlage 5  Aanvullend bodemonderzoek 
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: Dave Groot 

Van: Mascha Gouw 

Datum: 11 februari 2016 

Kopie: - 

Ons kenmerk: T&P/BC9177-102-100/N004F01 

Classificatie: Project gerelateerd 

  

Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek rotonde Churchillstraat Naarden 

  

 

Inleiding 

In het kader van de geplande aanleg van een rotonde op de kruising Churchillstraat met de (op- en afrit 

van de) A1, is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit bodemonderzoek zijn 

beschreven in het rapport ‘Diverse onderzoeken ter plaatse van de kruising Churchillstraat met de 

rijksweg te Naarden’ (Van der Helm, DHNA151493, 4 januari 2016). 

 

Uit het bodemonderzoek blijkt dat in de berm (ter plaatse van boring 08) tussen de afrit van de rijksweg 

en de aanwezige sloot een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond met PAK (bodemlaag 

maaiveld tot 0,5 m-mv). Naar aanleiding van de deze overschrijding zijn aanvullende boringen uitgevoerd 

om de omvang nader te bepalen. 

 

Kwaliteitsborging 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Van der Helm onder certificaat van de BRL SIKB 2000 

’Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ in combinatie met protocol 2001: Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen. 

 

Van der Helm is geen eigenaar van het terrein waarop de uitgevoerde werkzaamheden 

betrekking hebben. De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever 

uitgevoerd (externe functiescheiding). 

 

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van ALWest BV, dat geaccrediteerd is 

conform de ISO/IEC 17025 en de Kwalibo vereiste AS3000. 

 

Veld en laboratoriumwerkzaamheden 

Om de sterke verontreiniging met PAK in de grond nader in beeld te brengen zijn drie boringen 

uitgevoerd tot 1 m-mv. Voor de horizontale afperking zijn de boringen 101 en 103 uitgevoerd op circa 7 

meter aan weerszijden van boring 08. Direct naast boring 08 is boring 102 geplaatst voor de verticale 

afperking. De ligging van de boringen is weergegeven op de tekening in bijlage 1. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 12 januari 2016 door de geregistreerde veldwerk S. van 

Haard. 

 

Aan het opgeboorde bodemateriaal zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan (bv bodemvreemde 

materialen, kleur, geur) die kunnen duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging. De boorstaten 

zijn opgenomen in bijlage 2. In tabel 1 zijn de geselecteerde monsters en het analyseprogramma 

weergegeven. 
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Tabel 1 Overzicht analysemonsters 

Monster 
Traject 

(m -mv) 
Analysepakket 

101-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM 

102-2 0,50 - 1,00 PAK 10 VROM 

103-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM 

 

Resultaten en interpretatie 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire bodemsanering 2009 (gewijzigd 1 juli 2013). De 

analysecertificaten en toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 3. Onderstaand zijn de resultaten 

samengevat. 

 
Tabel 2 Analyseresultaten grond 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 
> AW (+index) > I (+index) 

101-1 0,00 - 0,50 - PAK 10 VROM (2,9) 

102-2 0,50 - 1,00 PAK 10 VROM (0,04) - 

103-1 0,00 - 0,50 - PAK 10 VROM (2,09) 

> AW : > Achtergrondwaarde 

> I : > Interventiewaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

In de bodemlaag van maaiveld tot 0,5 m-mv van de afperkende boringen 101 en 103 wordt de 

interventiewaarde overschreden voor PAK. De aangetoonde gehalten liggen in dezelfde ordegrootte als 

eerder aangetoond in boring 08. In de onderliggende bodem (0,5-1,0 m-mv) van boring 102 is een licht 

verhoogd gehalte PAK aangetoond. 

 

De sterke verontreiniging met PAK bevindt zich in de toplaag en is horizontaal nog niet afgeperkt. 

Verticaal is de verontreiniging voldoende in beeld. De sterke verontreiniging in de toplaag wordt 

gerelateerd aan de ‘run-off’ van de rijksweg. Bij regen stroomt het water met het vuil op het asfalt in de 

berm. Het regenwater infiltreert en het vuil blijft achter in de toplaag. Op basis hiervan wordt de gehele 

berm tot en met de huidige kruising beschouwd als sterk verontreinigd. Vanaf de kruising zijn goten 

aanwezig welke het regenwater afvoeren. 

 

Het volume sterk verontreinigde grond bedraagt meer dan 25 m
3
. Er is sprake van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

 

Conclusie 

In de berm van de afrit rijksweg A1 is een sterke verontreiniging met PAK aanwezig in de bodemlaag van 

maaiveld tot 0,5 m-mv. Het volume sterk verontreinigde grond bedraagt meer dan 25 m
3
. Er is sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Bij werkzaamheden in het geval van bodemverontreiniging dient een BUS melding ter goedkeuring te 

worden ingediend bij het bevoegd gezag. 

 

Voor de uitvoering van de grondwerkzaamheden is de voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld op 3T. 

De aannemer bepaald voor aanvang van de werkzaamheden de definitieve veiligheidsklasse. 
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Bijlage 1 Situatietekening 

Bijlage 2 Boorstaten 

Bijlage 3 Analysecertificaat en toetsingstabel 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

19.01.2016Datum
35004764Relatienr
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Projectcode: BC9177-102-100 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   101-1 102-2 103-1 
Certificaatcode   556196 556196 556196 
Boring(en)   101 102 103 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 
Humus % ds 3,8 3,8 3,8 
Lutum % ds 3,9 3,9 3,9 
Datum van toetsing  11-2-2016 11-2-2016 11-2-2016 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,50# 0,35   <0,050 <0,035   0,50# 0,35  
Anthraceen mg/kg ds  1,6 1,6   0,055 0,055   1,7 1,7  
Fenanthreen mg/kg ds  13 13   0,35 0,35   9,1 9,1  
Fluorantheen mg/kg ds  34 34   0,89 0,89   26 26  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  14 14   0,40 0,40   11 11  
Chryseen mg/kg ds  13 13   0,36 0,36   8,8 8,8  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  13 13   0,34 0,34   9,2 9,2  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  7,3 7,3   0,19 0,19   4,4 4,4  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  6,9 6,9   0,18 0,18   4,9 4,9  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  9,6 9,6   0,26 0,26   6,4 6,4  
PAK 10 VROM mg/kg ds   113 2,9   3,1 0,04   82 2,09 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  110#    3,1    82#   
     
OVERIG     
Droge stof %  86,4 86,4 (6)   94,6 94,6 (6)   83,3 83,3 (6)  
 
 
  
ng : niet gemeten 
-- : geen toetsnorm beschikbaar 
< : kleiner dan detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
 
 
 



Algemene monstervoorbehandeling

PAK (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

435591 435592 435593

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

++ ++ ++
86,4 94,6 83,3

1,6 0,055 1,7
14 0,40 11

7,3 0,19 4,4
6,9 0,18 4,9
13 0,34 9,2
13 0,36 8,8
13 0,35 9,1
34 0,89 26

9,6 0,26 6,4
<0,50   <0,050 <0,50   

110   3,1   82   #) #) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde 
meting niet mogelijk is.

Begin van de analyses: 14.01.2016
Einde van de analyses: 19.01.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

hb) hb)

101-1 (0-50) 102-2 (50-100) 103-1 (0-50)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   556196   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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12.01.2016
12.01.2016
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Toegepaste methoden

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Vaste stof
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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Rivers, Deltas & Coasts 

Aan: Bart Zwaan, Dave Groot, Adriaan Koopman 

Van: Carola Hesp 

Datum: 28 januari 2016 

Kopie:   

Ons kenmerk: BC9177_N001D01_Waterparagraaf_rotondeNaarden 

Classificatie: definitief 

  

Onderwerp: Watertoets Rotonde Naarden 

  

 

1. Inleiding 

 
De gemeente Naarden wil de verkeerssituatie kruising Churchillstraat-Rijksweg verbeteren. De kruising 

met opstelplaatsen tussen de rijbanen verandert in een rotonde. 

 
Figuur 1. Bestaande situatie kruising Naarden Churchillstraat-Rijksweg 

 
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied" van de gemeente Naarden, vastgesteld door de gemeenteraad op 10 september 2008. De 

aanleg van een rotonde op de locatie past niet volledig in het bestemmingsplan. Het overgrote deel van 
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de rotonde valt binnen de bestemming “Verkeersdoeleinden”. De rotonde wordt gedeeltelijk aangelegd 

op gronden met de bestemming "Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap" en op dit 

gedeelte is de beoogde ontwikkeling strijdig met het vigerende bestemmingsplan.  

 

Om de rotonde op de locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk. Als 

onderdeel daarvan wordt het watertoetsproces doorlopen. Dit proces houdt in dat de gemeente (als 

initiatiefnemer), in samenspraak met het waterschap, de waterhuishoudkundige aspecten een goede 

plaats geven in het plan. Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van de watertoets en de gemaakte 

afspraken. 

 

2. Beleid  

2.1 Nationaal  

De Nota 'Anders omgaan met Water' beschrijft het kabinetsstandpunt ten aanzien van een benodigde 

omslag in het waterbeleid en het denken over water. Dit is onder andere gebaseerd op de conclusies 

van de commissie Waterbeheer 21e eeuw. Het kabinet heeft ook de aanbevelingen van de commissie 

over waterbeheer overgenomen, zoals het toepassen van de trits 'vasthouden, bergen, afvoeren', zo min 

mogelijk afwentelen en het uitvoeren van de watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

In de Europese Kaderrichtlijn Water is per land een resultaatverplichting vastgelegd voor het bereiken 

van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en oppervlaktewatersystemen. Voor grote 

wateren of watersystemen, de zogenaamde waterlichamen, zijn hiertoe bindende doelen opgesteld. Voor 

de overige wateren geldt het stand-still principe.  

In het Bestuursakkoord water (2011) zijn afspraken gemaakt over een doelmatige aanpak van de 

wateropgaven die er zijn. Uitgangspunten van het Bestuursakkoord Water zijn het beschermen van 

Nederland tegen overstromingen, een goede waterkwaliteit en de beschikbaarheid van voldoende zoet 

water. Dit moet onder andere leiden tot minder kosten en bestuurlijke druk.  

 

2.2 Waterschapsbeleid  

 
Voor dit plan zijn de volgende beleidsdocumenten van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) van 

belang:  

  Waterbeheerplan AGV 2016-2021 Waterbewust en waterrobuust  

  Keur AGV en bijbehorende documenten (2011)  

  Legger  

 

In het waterbeheerplan zijn de hoofddoelen van het waterschap uiteengezet (zorg voor veiligheid 

voldoende schoon water en de omgang met afvalwater). In de Keur is onder andere aangegeven hoe in 

ruimtelijke plannen met water moet worden omgegaan. Voor een aantal thema’s zijn de regels voor 

activiteiten met een vergunningplicht verder uitgewerkt in de Beleidsregels Keurvergunningen. De 

Legger is een concrete uitwerking van de onderhoudsverplichtingen uit de Keur voor wateren en 

waterkeringen. 
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3. Beschrijving plangebied en watersysteem  

3.1 Peilbeheer, afvoer en aanvoer van water  

Het plangebied ligt in zijn geheel in de Keverdijksche Overscheense polder in peilgebied 19-2 met een 

jaarpeil van NAP -1,2 m. De bebouwde kom van de wijk ligt in peilgebied 4000 met een peil van NAP -

0,30 m (zie figuur 2).  

 

Aan de zuidwestrand van het plangebied is een primaire watergang aanwezig. Volgens de Legger van 

het waterschap is de waterbreedte 3 m en heeft deze primaire watergang een waterdiepte van 0,6 m 

(Talud 1: 1.5). Het betreft een standaard leggerprofiel. Deze watergang watert af op peilgebied 19.1 met 

een peil van NAP -1,45 m, waarna overtollig water wordt afgevoerd via een gemaal (KGM00046, nabij de 

A1) op de Naardertrekvaart. Volgens de Legger is ter hoogte van de kruising in de primaire watergang 

een stuw aanwezig (KST00912), zie figuur 3. In het plangebied is geen waterkering aanwezig. 

 

 
Figuur 2. Watersysteem Keverdijkse Overscheense polder (donker blauwe “streep”-lijnen zijn primaire watergangen) 

(Watergebiedsplan Naardermeer, s-Gravenlandse polder en omgeving, 2007). Plangebied binnen zwarte cirkel. 
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Figuur 3. Primaire watergang zuidelijk deel plangebied met stuw KST00912.  

NB Met betrekking tot de ligging van de stuw ten opzichte van het plangebied zie ook paragraaf 4.2. 

 

3.3 Grondwater  

Het plangebied ligt regionaal gezien tussen de hoge gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de lagere 

poldergebieden rondom de Vecht. In het gebied is over het algemeen een infiltratiesituatie aanwezig. De 

freatische grondwaterstand is ten westen van het plangebied rond NAP -0,85 m. De stijghoogte in de de 

eerste zandlaag onder de deklaag is ca. NAP -1,2 m (peilbuis H12008C).  

 

4. Gevolgen van het plan voor het watersysteem  

4.1 Peilbeheer en watersysteem 

Toename verharding  

De aanleg van de rotonde heeft geen consequenties voor het peilbeheer. In tabel 4.1 zijn zowel voor de 

huidige als voor de toekomstige situatie de verdeling van de oppervlakken gegeven (zie ook tabel 4.1 en 

figuur 4.1a en b). 

 

Uitgangspunt is dat alle verharding 100% is verhard (geen sprake van half open verharding) waardoor 

het verhard oppervlak afneemt met 91 vierkante meter. Ter hoogte van de toekomstige rotonde wordt de 

primaire watergang omgelegd waardoor een klein gedeelte van de oorspronkelijke primaire watergang 

wordt gedempt. Door de verlegging van de primaire watergang wordt het gedempte gedeelte terug 

gegraven en gecompenseerd. 
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Tabel 4.1 Verharde oppervlakken bestaande en toekomstige situatie 

Omschrijving  Oppervlakte (m2) 

Bestaande verharding (incl. elementen verharding)  5.057 

Toekomstig verharding (incl.elementen verharding)  4.966 

 

Benodigde compensatie 

In de beleidsregels keurvergunningen (AGV, 25 oktober 2011) worden eisen gesteld bij het aanleggen 

van verhard oppervlak. Het aanleggen van verhard oppervlak is het aanbrengen van verharding, 

bijvoorbeeld in de vorm van bestrating of dakoppervlak, waardoor hemelwater niet in de bodem kan 

infiltreren. Deze beleidsregels gelden voor situaties met aanleg van verhard oppervlak van meer dan 

1000 vierkante meter in stedelijk gebied of glastuinbouwgebied of meer dan 5000 vierkante meter in 

overig gebied. Het plangebied ligt in de bestaande situatie in het buitengebied Door de afname van de 

verharding met 91 vierkante meter is extra compensatie in de vorm van het graven van open water niet 

noodzakelijk.  

 

Bestaande situatie 

 
Figuur 4.1a Bestaande verhardingssituatie   
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Nieuwe situatie 

 
Figuur 4.1b Nieuwe verhardingssituatie 

 

Toekomstig watersysteem 

In de toekomstige situatie is het noodzakelijk de primaire watergang ter hoogte van de rotonde om te 

leggen. Bij de omlegging worden de daadwerkelijke profielen van de oorspronkelijke primaire watergang 

gehandhaafd. De breedte en diepte van de om te leggen van de watergang blijven gelijk aan de 

bestaande primaire watergang. Uitgangspunt voor de onderhoudsdiepte is de leggerdiepte (waterdiepte 

0,6 m + 0,2 m baggermarge. Het gehanteerde talud is 1:1,5 (legger). Voor het dempen en het verleggen 

van de primaire watergang moet door de gemeente een watervergunning worden aangevraagd bij 

Waternet / AGV. Ten behoeve van de verwerking van de gewijzigde situatie van de primaire watergang 

in de Legger dient de definitieve situatie digitaal aan Waternet te worden aangeleverd.  

 

Stuw KST00912 

De stuw met kenmerk KST00912 die op de legger staat weergegeven (zie figuur 3) ligt net ten zuiden 

van de omleggingen blijft gehandhaafd (zie ook figuur 4.2) 
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Figuur 4.2 Primaire watergang zuidelijk deel plangebied met stuw KST00912. 

4.3 Afvalwater en hemelwater  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en voor de 

inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (Wet milieubeheer en Waterwet). 

In de Waterwet is ook vastgelegd dat de gemeente de zorg heeft voor het treffen van maatregelen in 

openbaar gebied om nadelige gevolgen van de grondwaterstand (in samenhang met de bestemming) te 

voorkomen of te beperken. In het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Naarden Bussum 

(gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Naarden Bussum 2013-2016) zijn bovenstaande zaken 

vastgelegd.  

 

In de wijk Jac. P. Thijssepark (de wijk ten noorden van de Rijksweg rotonde) wordt 5,2 ha oppervlak 

afgekoppeld. Om deze afkoppeling te realiseren wordt in het eerste kwartaal van 2016, ten zuidoosten 

van de toekomstige rotonde, een mantelbuis (diameter 350 mm) onder de weg doorgelegd. Deze 

mantelbuis is al gerealiseerd voorafgaand aan de aanleg van de rotonde en wordt voor deze 

waterparagraaf als bestaande situatie beschouwd. De uitstroombak van de mantelbuis komt uit direct na 

de omgelegde primaire watergang. Afstemming over deze mantelbuis heeft reeds plaatsgevonden met 

het Waternet. 

4.4 Grondwater  

 
De zorgplicht grondwater is in de wet (Ww art. 3.6) als volgt geformuleerd: “het in het openbaar 

gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 

treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie behoort.” 
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In bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden is het noodzakelijk de bovengrondse bestemming af te 

stemmen op de (toekomstige) grondwaterstand, zodanig dat grondwateroverlast voorkomen wordt. De 

rotonde wordt aangelegd op dezelfde hoogte als de bestaande weg. Het is niet noodzakelijk extra 

maatregelen te treffen.  

 

5. Wateradvies waterbeheerder  

 
De watertoets is een iteratief proces dat de waterhuishoudkundige effecten als gevolg van ruimtelijke 

ontwikkelingen in een gebied in beeld brengt en aangeeft hoe omgegaan wordt met eventuele negatieve 

effecten. De opmerkingen van het waterschap zijn verwerkt in de waterparagraaf. Op 20 januari 2016 

heeft afstemming plaatsgevonden.  

 

Voor het dempen en het verleggen van de primaire watergang moet door de gemeente een 

watervergunning worden aangevraagd bij Waternet / AGV. Ten behoeve van de verwerking van de 

gewijzigde situatie van de primaire watergang in de Legger dient de definitieve situatie digitaal aan 

Waternet te worden aangeleverd. 

 

Gebruikte informatie  
Informatie van de legger en keur (online legger en keur Waterschap AGV, dd 11 december 2015) 
Primaire wateren en waterpeil (online legger Waterschap AGV, dd 11 december 2015)  
Beleidsregels keur van het waterschap (www.AGV.nl) 
Handboek Hemelwater (www.AGV.nl)  
Handreiking stedelijk grondwater (www.AGV.nl) 
Waterbeheerplan AGV (www.AGV.nl) 
Gemeentelijk rioleringsplan Naarden Bussum 2013-2016 (website gemeente Naarden Bussum linkt 
door naar gemeentelijk rioleringsplan 2010-2012 van de gemeente Naarden) 
 



Bijlage 7  Ecologisch onderzoek 
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Van: Jeroen Groenendijk 
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Kopie: Karen Zwerver 
Ons kenmerk: RDCBC9177-102-100N001D03 
Classificatie: Projectgerelateerd 
  
Onderwerp: Quickscan Flora- en faunawet en Voortoets Natuurbeschermingswet rotonde 

Naarden 

  

Inleiding 

Gemeente Naarden is voornemens om een rotonde aan te leggen op de kruising Churchillstraat-
Rijksweg, die de kern verbindt met de A1, ter hoogte van de wijk Keverdijk (zie Figuur 1 voor de locatie) 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. De projectie van de rotonde overlapt gedeeltelijk met een klein 
deel van de agrarische percelen ten westen van de Rijksweg. Er is in dit stadium een wijziging nodig van 
de huidige bestemming naar een voor de rotonde geschikte bestemming. Voor het wijzigen van een 
bestemming is het noodzakelijk om in beeld te brengen of het verlenen van een ontheffing in het kader 
van de Flora- en faunawet en/of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet door 
bevoegd gezag, indien nodig, te verwachten is. 
 
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, 
waaronder het Naardermeer. Het plangebied ligt op tenminste 400 meter afstand van de begrenzing van 
dit beschermde natuurgebied. 
 
Deze notitie beschrijft het (mogelijk) voorkomen van volgens de Flora- en faunawet beschermde soorten 
in en nabij het plangebied. Daarnaast geeft deze notitie informatie over de eventuele invloed van de 
aanleg en het gebruik van de rotonde op het Natura 2000-gebied Naardermeer (beschermd door de 
Natuurbeschermingswet). De rapportage vormt een ecologische effectbeoordeling van de ingreep en de 
toetsing aan de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. Het juridisch kader staat in de Bijlage. 
 

  
Figuur 1: Locatie van het plangebied (links) en projectie van (het conceptontwerp van) de rotonde op de huidige situatie (rechts). 
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Plangebied en geplande ingreep 

Het plangebied bestaat uit de huidige Rijksweg inclusief de aansluiting met de Churchillstraat. Daarnaast 
behoort een klein deel van de agrarische percelen ten westen van de Rijksweg (de Keverdijkse 
Overscheense Polder) tot het plangebied. Deze percelen worden gebruikt als weiland. De sloten langs 
de percelen zijn smal en hebben steile, met gras begroeide oevers. De wegbermen bestaan uit een kort 
gemaaide dichte grasvegetatie. Er zijn bomen (gewone es) aanwezig in de middenberm en langs de 
westkant van de Rijksweg. De Rijksweg is verlicht en wordt druk gebruikt door wegverkeer. Ten oosten 
van het plangebied ligt een woonwijk. 
 

  

  
Figuur 2: Impressie van het plangebied (foto’s van globespotter.cyclomedia.com 5 februari 2015). De bovenste 
twee beelden en linksonder zijn van De Keverdijkse Overscheense polder direct nabij de Rijksweg. Rechtsonder 
een beeld van de noordwestkant van de huidige kruising. 

 
De ingreep bestaat uit de realisatie van een rotonde. Hiervoor is het onder meer nodig om: 

- enkele kleine delen van de naast de Rijksweg gelegen sloten te verleggen (dus 
uitbreiding/omlegging graven en vervolgens oude loop dempen) 

- nieuwe asfalt-oppervlakten aan te leggen op terreindelen  
- bomen te kappen 

 
Bij deze werkzaamheden worden terreinverlichting, frees- en asfalteermachines, kranen en mogelijk 
ander zwaar materieel gebruikt, waarbij geluid, lichtuitstraling en optische effecten aan de orde zijn. 
 
Na afronding van de werkzaamheden (de gebruiksfase) verandert de verkeerssituatie, maar de rotonde 
leidt niet tot het aantrekken van (substantieel) meer verkeer; extra stikstofemissie van het verkeer is 
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daarom niet te verwachten (Royal HaskoningDHV, 2015). De straatverlichting verandert niet wezenlijk; 
die blijft in dezelfde mate aanwezig als in de huidige situatie. 
 

Werkwijze 

Stap 1: Inventarisatie van mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden 
Om een indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde dieren en planten in het plangebied en 
omgeving is allereerst een bureaustudie uitgevoerd. Hierbij zijn de beschikbare bronnen geraadpleegd 
op het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten. Dit betreft openbaar beschikbare verspreidings-
informatie (websites: telmee.nl, Zoogdiervereniging, RAVON etc.). Omdat voor soorten van tabel 1 van 
de Flora- en faunawet een vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke inrichting, zijn alleen zwaarder 
beschermde soorten (van tabel 2 en 3 van de FFwet) beschouwd. Voor het Natura 2000-gebied 
Naardermeer zijn o.a. verspreidingskaarten van flora (Landschap Noord-Holland, 2014) en de Atlas 
Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer (Provincie Noord-Holland, 2012) geraadpleegd. 

 
Vervolgens is op 10 december 2015 een veldbezoek uitgevoerd, gericht op het inschatten van de 
geschiktheid van het plangebied en de omgeving als habitat voor de beschermde soorten die, volgens 
de bureaustudie, voorkomen in de regio. Dit is geen gericht onderzoek naar de aanwezigheid van 
beschermde soorten, omdat er voor elke soortgroep een eigen inventarisatiemethodiek (en geschikt 
jaargetijde) vereist is. 
 
Stap 2: Vaststelling van de voorgenomen werkzaamheden en de effecten 
Om vast te stellen of de aanleg en het gebruik van de rotonde effect heeft op beschermde flora en fauna 
en het Naardermeer, is een beknopte analyse gemaakt van de voorgenomen werkzaamheden van het 
project en de mogelijke effecten daarvan op de beschermde soorten die mogelijk voorkomen in het 
gebied. Daarbij zijn ook de verwachte storingsfactoren in aard, ruimte en tijd in beeld gebracht. 

 
Stap 3: Beschrijving van de effecten op beschermde soorten 
Op basis van de storingsfactoren uit stap 2 en de verspreiding van beschermde soorten (in tijd en ruimte) 
in het plangebied uit stap 1, kunnen de effecten van de geplande ingreep inzichtelijk worden gemaakt. 
Hierbij wordt aangegeven in hoeverre de verstoringsfactoren en gevoeligheid van aanwezige 
natuurwaarden overlappen (in omvang, ruimte en tijd). Vervolgens is beoordeeld of de effecten leiden tot 
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet of dat er sprake is van aantasting van 
de wezenlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Naardermeer. 

 
Stap 4: Voorstellen van mitigerende maatregelen 
In deze stap adviseren we maatregelen om de negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
Stap 5: Conclusie 
In deze stap is bepaald of het waarschijnlijk is dat: 

- het bevoegd gezag (MinEZ) ontheffing zal verlenen voor eventuele overtreding van 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 

- het bevoegd gezag (Provincie NH) vergunning zal verlenen voor het optreden van eventuele 
negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Naardermeer. Als er kans is op 
negatieve effecten, dan is een passende beoordeling ten behoeve van de besluitvorming van het 
bestemmingsplan nodig (art 19j lid2) en ook ten behoeve van de vergunning (cf art 19d) voor de 
uitvoering. 
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Hierbij wordt rekening gehouden met wettelijk vastgestelde criteria zoals de gunstige staat van 
instandhouding van de soort, eventuele alternatieven en bij wet genoemde belangen.  
 

Natuurbeschermingswet: Natura 2000-gebied Naardermeer 

Het Natura 2000-gebied Naardermeer is een laagveengebied dat grotendeels bestaat uit open wateren, 
moerasbossen, rietlanden en trilvenen. Ook zijn plaatselijk moerasheiden en blauwgraslanden aanwezig. 
De instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld voor deze habitattypen en daarnaast een aantal 
diersoorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn, zoals weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Naardermeer (Ministerie van EZ 2013) 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit 

H3140  Kranswierwateren = = 

H3150  Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) = = 

H6410  Blauwgraslanden > > 

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) > > 

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) = = 

H91D0  *Hoogveenbossen = > 

Habitatsoorten 

  Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied populatie 

H1016 Zeggekorfslak = = = 

H1082 Gestreepte waterroofkever > > > 

H1134 Bittervoorn = = = 

H1149 Kleine modderkruiper = = = 

H1903 Groenknolorchis = = = 

H4056 Platte schijfhoren = = = 

Broedvogels 

  Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied 
Draagkracht 

voor tenminste # 
broedparen 

A017 Aalscholver = = 1800 

A029 Purperreiger = = 60 

A197 Zwarte Stern > > 35 

A292 Snor = = 30 

A298 Grote karekiet > > 10 

Niet-broedvogels 

  Omvang leefgebied Kwaliteit leefgebied populatie 

A041 Kolgans = =  = 

A043 Grauwe Gans = = = 

 
* prioritair habitattype 
= behoud 
> uitbreiding of verbetering,  
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Scoping 
In principe kunnen ingrepen in de omgeving van een natuurgebied ook invloed hebben op de waarden in 
het natuurgebied. Deze zogenoemde externe werking is hier aan de orde. Op basis van de beschrijving 
van het voornemen en de ligging van de rotonde ten opzichte van het Naardermeer en de beschermde 
soorten en habitats is een selectie van potentiele effecten gemaakt.  
 
Het natuurgebied ligt op tenminste 400 meter afstand van de projectlocatie. Vanwege die afstand is 
alleen externe invloed relevant. Er is dus geen directe aantasting in de vorm van verlies van oppervlak of 
versnippering van het natuurgebied. Verontreiniging is ook niet aan de orde want er worden geen 
werkzaamheden in of direct bij het gebied uitgevoerd. Bij de aanleg van de rotonde zijn geen 
ontgravingen voorzien waarbij water wordt onttrokken. Ook wordt het verharde oppervlak niet 
substantieel groter, waarschijnlijk zelfs kleiner. Dit betekent dat verdroging ook niet aan de orde is. Zoals 
eerder is aangegeven, wordt de rotonde aangelegd vanwege de verkeersveiligheid. De capaciteit van de 
weg wordt niet vergroot en er zijn ook geen andere redenen aan te nemen dat de verkeersintensiteit 
toeneemt. Extra emissie en dus depositie van stikstofoxiden is daarmee niet te verwachten. 
 
De werkzaamheden van de aanleg leiden tot extra geluid, verlichting en aanwezigheid van mensen en 
machines. Dit kan mogelijk leiden tot verstoring van soorten.  Voor de diersoorten van de Habitatrichtlijn 
is op voorhand duidelijk dat verstoring niet aan de orde is, omdat ze in het water leven waar geluid, licht 
en optische effecten niet in doordringen. 
 
Dit leidt tot de inperking van de potentiele effecten tot ‘verstoring’ op vogels. Deze worden hieronder 
verder in beschouwing genomen.  
 

  
Figuur 3: Links: Begrenzing van het Natura 2000-gebied Naardermeer (oranje) ter hoogte van de planlocatie (rode cirkel). 
Rechts: Broedlocaties van snor (westelijk van de oranje lijn), purperreiger (blauw) en aalscholver (groen) in het Naardermeer 
(bron: Provincie Noord-Holland, 2012). De projectlocatie staat in rood aangegeven. 

 

Voorkomende broedvogels en niet-broedvogels in het Naardermeer 

De aalscholver broedt in kolonies in bomen, zo ook in het Naardermeer: de kolonieplek ligt vlakbij het 
spoor op ruim 2 kilometer afstand van de projectlocatie (Figuur 3). De broedvogels foerageren 
grotendeels in het Gooimeer, IJmeer en Markermeer; nauwelijks in het Naardermeer.  
De purperreiger broedt vaak in kolonies in bomen, maar in het Naardermeer bouwt de soort nesten laag 
in het waterriet, in en langs de plassen. De dichtstbijzijnde broedlocatie ligt op ongeveer 1.200 meter 
afstand. Purperreigers foerageren vaak in ondiepe sloten, oeverzones en (natte) graslanden tot op 10 
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km afstand van de broedplek (profieldocument1 purperreiger), waaronder de graslanden rondom het 
Naardermeer. Ook de graslanden van de Keverdijkse Overscheense Polder kunnen worden bezocht 
door foeragerende purperreigers, hoewel de percelen tussen de Overscheense Weg en de Rijksweg 
nogal steile kanten hebben en daarom van weinig waarde zijn omdat kikkers, vissen en grote insecten 
lastig te vinden en te grijpen zijn. De graslanden ten westen van de Overscheense Weg (op ongeveer 
500 m afstand), die behoren tot het Natura 2000-gebied, zijn waarschijnlijk geschikter omdat ze 
structuurrijker zijn en flauwere oevers hebben. 
De snor kan broeden in alle rietlanden langs de wateren. Geschikte rietoevers langs open water liggen 
op minimaal 900 meter afstand van het projectgebied. 
De grote karekiet komt niet broedend voor in het Naardermeer sinds 2004 (Provincie Noord-Holland, 
2012). De zwarte stern broedt ook in kolonies en komt wel broedend voor in het Naardermeer, in het 
westen van het gebied (Provincie Noord-Holland, 2012), op ruim 2 km afstand.  
 
Voor zowel de kolgans en de grauwe gans heeft het Naardermeer in het najaar en de winter een 
slaapplaatsfunctie, dit betreft de open wateren. Deze soorten foerageren in (agrarische) graslanden met 
eiwitrijke grassen en daarnaast ook op oogstresten op akkers (profieldocument kolgans en grauwe 
gans). De graslanden van de Keverdijkse Overscheense Polder, nabij de geplande rotonde, zijn ook 
geschikt foerageergebied. Daarnaast worden de vele agrarische gebieden tot op ongeveer 10 kilometer 
afstand gebruikt, die liggen rondom de Vecht, ten noorden van de A1 en ten zuiden van het 
Naardermeer tot aan de Horstermeer. 

Mogelijke effecten op Vogelrichtlijn-soorten 

Het bestemmingsplan maakt de aanleg en het gebruik van de rotonde mogelijk. In de aanlegfase zijn 
extra emissies van geluid, licht en zijn er extra mensen en machines aanwezig. In de gebruiksfase is er 
geen sprake van extra emissies. De relatief (ten opzichte van het Natura 2000-gebied) zeer kleine 
verandering van de ligging van het wegdeel, leidt in de gebruiksfase dus niet tot effecten.  
 
Voor zowel de broedvogels (aalscholver, snor, zwarte stern, purperreiger) als de niet-broedvogels 
(kolgans, grauwe gans) geldt dat de belangrijkste leefgebieden binnen het Naardermeer liggen, op 
tenminste 900 meter afstand en afgeschermd door het bos langs de rand van het gebied. Optische 
effecten, licht en geluid dringen niet of zeer beperkt tot de broed- en rustgebieden door, waardoor 
verstoring van vogels in die biotopen is uitgesloten. 
 
De graslandpercelen van de Keverdijkse Overscheense Polder zijn niet op deze manier afgeschermd 
van geluid, licht en optische effecten. In de huidige situatie is er sprake van een voorspelbare en tamelijk 
constante verstoring door wegverkeer en verlichting. Tijdens de werkzaamheden zorgen de machines en 
voertuigen voor extra geluid, verlichting en beweging, waarbij ook een hoge mate van voorspelbaarheid 
is: het geluid en de bewegingen zijn vanuit de graslanden bezien tamelijk constant en blijven op dezelfde 
plek.  
 
Soorten die van de Keverdijkse Overscheense Polder gebruik maken zijn de purperreiger (zeer beperkt), 
kolgans en grauwe gans (foeragerend). De purperreiger is aanwezig in de maanden april t/m oktober. De 
soort is weliswaar relatief gevoelig voor verstoring maar went ook zeer snel aan voorspelbare vormen 
van verstoring (Krijgsveld et al. 2008). Bovendien liggen de geschikte foerageergebieden op tenminste 
500 meter afstand (binnen het Natura 2000-gebied) en zijn er veel geschikte foerageergebieden in de 
omgeving. Om die redenen is het niet waarschijnlijk dat broedende purperreigers nadelige effecten 
zullen ondervinden van de werkzaamheden. 

                                                  
1 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen 
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De ganzen zijn grofweg van september t/m april aanwezig in en rondom het Naardermeer. Wanneer in 
die periode gewerkt wordt, kunnen foeragerende kolganzen en grauwe ganzen opvliegen uit de Kever-
dijkse Overscheense Polder of dit gebied mijden. Het betreft dan voornamelijk het buiten de Natura 
2000-begrenzing en dichtbij de Rijksweg gelegen deel van de polder. Gezien het constante en voorspel-
bare karakter is het aannemelijk dat de polder in de beginfase kort gemeden zal worden en daarna door 
de meeste ganzen weer gaan foerageren in het gebied. Daarnaast zijn er veel geschikte foerageer-
gebieden in de omgeving. Om die redenen is het niet waarschijnlijk dat de functie van rustgebied voor de 
kolgans en grauwe gans nadelige effecten zal ondervinden van de werkzaamheden. 

Conclusies 

- Nadelige effecten op habitattypen en habitatsoorten zijn op voorhand uitgesloten 
- De broedbiotopen en rustgebieden van Vogelrichtlijnsoorten worden niet verstoord door de 

werkzaamheden 
- De purperreiger, kolgans en grauwe gans kunnen foerageren op de naast de projectlocatie 

gelegen graslanden (buiten het Natura 2000-gebied), maar er is geen sprake van significante 
verstoring 

- Het realiseren en gebruiken van de rotonde welke in het bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt, leidt niet tot significante verstoring van soorten of verslechteren van de kwaliteit van 
natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Naardermeer 
is aangewezen. Het bestemmingsplan staat het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen 
niet in de weg.  

 

Flora- en faunawet 

Mogelijk voorkomende soorten 

Vaatplanten 
In de regio rondom het plangebied kunnen meerdere beschermde vaatplantensoorten voorkomen. In 
trilvenen en langs rietlanden kunnen brede orchis, gevlekte orchis, vleeskleurige orchis, groenknolorchis, 
moeraswespenorchis en rietorchis voorkomen (Landschap Noord-Holland, 2014). Op blauwgraslanden 
kan de klokjesgentiaan groeien. Deze biotopen zijn aanwezig in het Naardermeer en het Laegieskamp 
(Hilversumse Meent) en niet in of rondom de projectlocatie. De bermen, oevers, graslanden en sloten 
bieden geen geschikte groeiplaats voor dergelijke kritische soorten van voedselarmere ongestoorde 
omgeving. 
 
Tijdens het veldbezoek aan het plangebied, op 10 december 2015, zijn geen beschermde planten 
aangetroffen (wat gezien dit tijdstip ook niet te verwachten was). Het voorkomen van beschermde 
plantensoorten in en rondom het plangebied is op basis van ongeschikte groeiplaatsen uitgesloten. 
 
Zoogdieren 
Grondgebonden zoogdieren 
In de omgeving komen meerdere grondgebonden zoogdiersoorten van FFwet-tabel 2 of 3 voor, zoals 
noordse woelmuis en waterspitsmuis. Dit zijn soorten van ondiepe begroeide wateren, moerassen, natte 
structuurrijke graslanden en brede oeverzones met een rijke helofytenvegetatie. Deze biotopen zijn niet 
aanwezig bij de projectlocatie en het voorkomen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis is daarmee 
uitgesloten. 
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Andere zwaarder beschermde soorten zijn niet te verwachten. Het voorkomen van beschermde 
grondgebonden zoogdieren is daarom op grond van de aanwezige biotopen uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
Vleermuizen die voor kunnen komen in de omgeving van het plangebied zijn in de eerste plaats gewone 
en ruige dwergvleermuizen, die tamelijk algemeen voorkomen. Ook kunnen laatvlieger en rosse 
vleermuis langs of over het plangebied vliegen. Deze vier soorten kunnen het gebied gebruiken als 
foerageergebied, hoewel de verlichting en het wegverkeer een sterke verstoringsbron vormen. Om deze 
reden is het plangebied ook geen belangrijk onderdeel van een vliegroute. 
 
De gewone dwergvleermuis en laatvlieger hebben verblijfplaatsen in gebouwen, welke niet aanwezig zijn 
in het plangebied. De ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis zijn bomenbewoners. De bomen in en 
nabij het plangebied zijn klein, relatief dun en hebben geen geschikte holten of spleten die als 
verblijfplaats kunnen dienen. Er zijn dus geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het 
plangebied. Het plangebied is dus van zeer beperkte waarde voor vleermuizen. 
 
Broedvogels 
In en direct rondom het plangebied kunnen alleen algemene vogelsoorten broeden die nauwelijks 
verstoringsgevoelig zijn, zoals de ekster. In de graslanden van de Keverdijkse Overscheense Polder 
kunnen weidevogels broeden, zoals kievit, scholekster en grutto. Soorten met jaarrond beschermde 
nesten komen niet broedend in het plangebied voor; eventueel in de nabijheid broedende gierzwaluwen 
of huismussen gebruiken het plangebied niet. 
 
Vissen 
De sloten kunnen leefgebied zijn van de beschermde kleine modderkruiper en bittervoorn. De kleine 
modderkruiper is weinig kieskeurig en komt in veel poldersloten in West-Nederland voor. De bittervoorn 
is sterker afhankelijk van submerse watervegetatie en de aanwezigheid van zoetwatermosselen. Tijdens 
het veldbezoek zijn geen redenen gevonden om het voorkomen van deze twee soorten in de sloten bij 
het plangebied uit te sluiten. Andere vissoorten hebben hier geen leefgebied. 
 
Reptielen en amfibieën 
In de regio komt de zwaar beschermde rugstreeppad voor (Ffwet tabel 3). De rugstreeppad heeft 
vergraafbare grond nodig; dat is niet aanwezig. De slootoevers zijn steil, waardoor de wateren slecht 
opwarmen en de padden slecht het water in en uit kunnen. De wateren bij het plangebied zijn van geen 
betekenis voor de rugstreeppad; de soort komt niet voor bij het plangebied. 
 
De ringslang komt in het Vechtplassengebied tamelijk veel voor. Deze soort leeft in moerassen en 
andere waterrijke gebieden. Eieren worden gelegd in broeihopen. Ringslangen foerageren op plaatsen 
waar veel amfibieen en grote insecten zijn, zoals oeverruigten, moerassen en ondiepe wateren. De 
sloten en oevers bij het plangebied voldoen niet aan deze eisen, ze zijn steil en arm aan 
water/oevervegetatie. Leefgebied voor de ringslang is dus niet aanwezig; de soort komt niet voor bij het 
plangebied. 
 
Ongewervelden 
In het plangebied zijn geen biotopen voor beschermde ongewervelden, die hoge en specifieke eisen 
stellen aan hun leefomgeving. Soorten uit deze groep komen niet voor bij het plangebied. 
 
Conclusies 
In Tabel 2 staat weergegeven welke soorten in ieder geval voorkomen en welke soorten mogelijk kunnen 
voorkomen in het plangebied. In de hierna volgende paragraaf worden de mogelijke effecten van de 
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voorgenomen activiteiten beschreven op de soorten die (mogelijk) voorkomen binnen de invloedssfeer 
van het project. De soorten en soortgroepen waarvan het voorkomen is uitgesloten worden niet verder 
behandeld in deze rapportage. 
 
Tabel 2: Mogelijk voorkomende beschermde soorten van de Flora- en faunawet in of direct rondom het plangebied, 
op basis van beschikbare verspreidingsinformatie en veldbezoek. Alleen soorten van FFwet-tabel 2 en 3 zijn 
aangegeven. 

Soortgroep Mogelijk 
aanwezig? 

Mogelijk voorkomende 
soorten 

Beschermings-
categorie FFwet 

vaatplanten nee   

grondgebonden zoogdieren  nee   

vleermuizen ja gewone en ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, 
rosse vleermuis 
(alleen foeragerend) 

tabel 3 

vogels ja ekster, scholekster, kievit, 
grutto etc. 

niet-jaarrond 
beschermde soorten 

vissen  ja kleine modderkruiper 
bittervoorn 

tabel 2 

amfibieën  nee   

reptielen nee   

ongewervelden nee   

 

Mogelijke effecten van de ingreep op beschermde natuurwaarden 

Vleermuizen 
Omdat er geen verblijfplaatsen zijn in het plangebied, is vernietiging van verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis niet aan de orde.  
 
Wanneer ’s nachts wordt gewerkt, is niet uit te sluiten dat foeragerende of langsvliegende vleermuizen 
door daarbij gebruikte verlichting worden verstoord. Er is echter in de huidige situatie al veel verstoring 
door wegverkeer en straatverlichting waardoor de huidige locatie waarschijnlijk niet als vliegroute wordt 
gebruikt. De vleermuizen kunnen makkelijk uitwijken naar de vele minder verstoorde gebieden in de 
omgeving, zoals de graslanden en opgaande vegetatie bij het Naardermeer. Negatieve effecten op 
vleermuissoorten zijn uitgesloten. 
 
Vogels 
Eventuele broedgevallen van eksters in bomen, of van weidevogels op de graslanden, kunnen worden 
verstoord door geluid, licht of optische effecten indien de broedgevallen zich binnen de invloedssfeer van 
de werkzaamheden bevinden. Het is mogelijk, dat broedende vogels hun nesten verlaten, dat eieren 
onbebroed blijven, jongen verhongeren of gepredeerd worden, wanneer tijdens het broedseizoen 
gewerkt wordt. Broedlocaties kunnen verdwijnen als de betreffende bomen gerooid worden. Op 
voorhand is verstoring van broedgevallen in de nabijheid niet uitgesloten, wanneer in het broedseizoen 
wordt gewerkt. 
 
Het broedseizoen valt voor veel soorten ongeveer binnen de periode maart t/m augustus, maar ook daar 
buiten is het mogelijk dat broedende vogels worden aangetroffen. 
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Vissen 
Het dempen en vergraven van watergangen kan leiden tot het doden of verwonden van aanwezige 
vissen, waaronder mogelijk de kleine modderkruiper en bittervoorn. Als deze werkzaamheden in de 
voortplantingsperiode plaatsvinden, kan verstoring van paaiactiviteit of aantasting van visbroed (eieren 
en larven) aan de orde zijn. Er is geen verlies van leefgebied, omdat er geen verlies van sloten van 
betekenis is; er wordt zeer kleinschalig een slootdeel verlegd. 
 
Conclusies 
De onderstaande tabel geeft weer voor welke beschermde soort(groep)en het te verwachten is dat, 
zonder mitigerende maatregelen, negatieve effecten zullen optreden. 
 
Tabel 3: Mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten van de Flora- en faunawet in of nabij het plangebied. 

Soortgroep Soort(en) 
Mogelijk of te verwachten 
effect 

FFwet 
artikel 

vleermuizen 
gewone en ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis 

geen - 

broedvogels ekster, kievit, scholekster, grutto etc. 
aantasting en verstoring 
van broedgevallen 

11 

vissen kleine modderkruiper, bittervoorn doden en verwonden 9 

 

Mitigerende maatregelen 

In deze paragraaf worden maatregelen genoemd die negatieve effecten op Flora- en faunawetsoorten 
kunnen voorkomen. 
 
Broedvogels 
Er dient rekening te worden gehouden met het optreden van schadelijke effecten op niet-jaarrond 
beschermde broedvogels. De kans is klein dat er daadwerkelijk broedgevallen aanwezig zijn in de 
directe omgeving, maar wij bevelen aan om een ecoloog ruim voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden te laten beoordelen of er broedgevallen aanwezig zijn binnen verstoringsafstand. In 
algemene zin kan verstoring van broedgevallen worden voorkomen door: 

- buiten het broedseizoen te werken, of  
- te zorgen dat buiten de verstoringsafstand van de betreffende soorten gewerkt wordt, of 
- voorafgaand aan het broedseizoen de broedbiotoop voor vogels ongeschikt te maken en 

(gedurende het broedseizoen) te houden; dit betekent het rooien van de bomen en overige 
beplanting buiten het broedseizoen en waar nodig geregeld maaien. 

 
Ontheffing voor verstoring van broedgevallen wordt in principe niet verleend, waardoor het voorkomen 
van verstoring van broedende vogels noodzakelijk is. 
 
Vissen 
Het voortplantingsseizoen dient te worden vermeden bij werken aan de wateren. Dit betekent dat in de 
periode april t/m augustus geen vergraving of demping van sloten mag plaatsvinden. Het doden en 
verwonden van vissen dient daarnaast zoveel mogelijk te worden voorkomen. Hier volgen enkele 
algemene maatregelen/opties om te voorkomen, dat tijdens werkzaamheden in de slootdelen mogelijk 
aanwezige kleine modderkruipers en bittervoorns verwond of gedood worden: 

- direct voorafgaand aan de demping de eventueel aanwezige vissen en zoetwatermosselen door 
een ecoloog laten wegvangen en overzetten naar wateren in de directe omgeving 

- bij het dempen één richting op werken, richting open water, zodat de eventueel aanwezige 
vissen kunnen vluchten; 



 

21 december 2015 RDCBC9177-102-100N001D03 11/21

 

De methode en uitvoering van de mitigatie dient onder begeleiding van een ter zake kundige ecoloog 
gedaan te worden. Omdat de watergang als zodanig blijft bestaan, is er voldoende gebied voor de vissen 
aanwezig om naar toe te vluchten tijdens de werkzaamheden. 
 
Door het nemen van deze mitigerende maatregelen worden de te verwachten effecten volledig 
weggenomen. Van overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet is dan geen sprake. 

Conclusies 

- in en rondom het plangebied kunnen foeragerende vleermuizen, broedvogels, de kleine 
modderkruiper en bittervoorn voorkomen 

- zonder maatregelen zijn negatieve effecten mogelijk op broedvogels en vissen 
- deze negatieve effecten zijn volledig te mitigeren door kwetsbare perioden te vermijden en 

enkele maatregelen te nemen 
- door het nemen van deze mitigerende maatregelen worden de te verwachten effecten volledig 

weggenomen. Van overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet is dan geen 
sprake. 

Eindconclusies en juridische consequenties 

Omdat negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Naardermeer niet aan de orde zijn, 
is een passende beoordeling of vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet niet 
nodig. Er zijn effecten mogelijk op beschermde soorten van de Flora- en faunawet, waarvoor ontheffing 
naar verwachting niet wordt verleend; deze zijn echter eenvoudig te voorkomen. Er zijn dan geen 
effecten op beschermde soorten en ontheffingplicht wordt daarmee voorkomen. Bij de uitvoering van het 
project geldt wel de algemene zorgplicht. Het verdient dan ook de aanbeveling om de maatregelen, ter 
voorkomen van effecten, vast te leggen in een ecologisch werkprotocol.  
 
Er zijn dus geen bezwaren vanuit de natuurwetgeving om de bestemming te wijzigen in het 
bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van de rotonde op de Rijksweg te Naarden. Het is niet 
nodig om een passende beoordeling op te stellen. 
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Bijlage: Juridisch kader Ffwet en Nbwet 
 
Binnen de Nederlandse natuurwetgeving wordt onderscheid gemaakt in de soortenbescherming en 
gebiedsbescherming. Hiervoor zijn twee wetten actief, respectievelijk de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal 
van internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wetlands-
Conventie, Conventie van Bonn en CITES. Daarnaast is in het Nederlandse natuurbeleid aangegeven 
dat de verschillende bijzondere en beschermde natuurgebied verbonden dienen te worden, hetgeen tot 
uiting komt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is planologisch verankerd in de Nota 
Ruimte. 
 
FLORA- EN FAUNAWET 
 
Beschermingscategorieën en verbodsbepalingen 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van 
in het wild levende planten en dieren in Nederland door middel van een aantal verbodsbepalingen (tabel 
1). In deze wet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
opgenomen. De opgenomen soorten zijn vaak op landelijk of Europees niveau zeldzaam of bedreigd, 
maar ook meer algemene soorten zijn beschermd in de wet.  
 
De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding 
van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Daarnaast 
erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn 
(erkenning van de intrinsieke waarde). Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder 
voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de 
bevoegdheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ) of, in geval van beheer en 
schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies.  
 
In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen 
worden. Daarnaast mogen planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld worden. Dit is nader 
omschreven in de algemene verbodsbepalingen, artikel 8 t/m 12. Naast deze verbodsbepalingen is er 
ook een algemene zorgplicht van toepassing. Deze zorgplicht schrijft voor dat er voldoende zorg in acht 
moet worden genomen voor alle in het wild levende planten en dieren. Ook is het niet toegestaan om de 
directe leefomgeving van soorten te beschadigen, vernielen of verstoren.  
 
De Flora- en faunawet heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. De interpretatie van de 
wet is in 2009 en 2013 aangescherpt, mede naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State. 
Deze aanscherpingen zijn in onderstaande uitleg opgenomen. 
 
Beschermingscategorieën  
In februari 2005 is het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten in werking getreden. De 
grondslag voor dit besluit is artikel 75 Flora- en Faunawet. Hiermee zijn verschillende 
beschermingsregimes vastgesteld. Er zijn vier categorieën beschermde soorten: tabel 1, tabel 2, tabel 3 
en vogels. 
De eerste tabel betreft algemene beschermde soorten.  Bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt 
voor deze soorten een vrijstelling voor artikel 8 t/m 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 
gesteld behalve de algemene zorgplicht (art 2 Ff-wet). Voor soorten van tabel 2 (zeldzame soorten en 
alle vissen die niet onder de Visserijwet vallen), geldt bij kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling en/of 
inrichting een vrijstelling voor artikel 8 t/m 12, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door 
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de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Indien niet met een gedragscode kan worden gewerkt, 
zal ook voor tabel 2 soorten een ontheffing aangevraagd moeten worden. Voor soorten van tabel 3 kan 
bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting niet gewerkt worden met een gedragscode en is bij overtreding 
van een verbodsbepaling een ontheffing nodig. Tot tabel 3 behoren alle soorten van de Europese 
Habitatrichtlijn aangevuld met soorten die in Nederland kwetsbaar en zeldzaam zijn. Voor vogels geldt 
een aparte beschermingsstatus. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood 
of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden.  
 
Voor tabel 2 soorten is een “lichte toets” noodzakelijk. In de lichte toets moet er voor worden gezorgd dat 
de gunstige staat van instandhouding (op landelijk niveau) wordt gegarandeerd. 
 
Voor de soorten van tabel 3 geldt een “uitgebreide toets”. Er mag hierin geen andere bevredigende 
oplossing zijn voor de geplande activiteit, de gunstige staat van instandhouding dient te worden 
gewaarborgd en er moet sprake zijn van een bij de wet genoemd belang. De gunstige staat van 
instandhouding van soorten van tabel 3 dient lokaal beoordeeld te worden. 
 
Verbodsbepalingen 
De belangrijkste voor, ruimtelijke ontwikkeling en ingrepen relevante verbodsbepalingen uit de Flora- en 
faunawet zijn weergegeven in tabel B1.  
 
Tabel B1: Relevante verbodsbepalingen Flora- een faunawet. 

Artikel 2 (zorgplicht) 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen 

worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in 

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

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen 

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

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

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

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg 

te nemen of te verstoren.  

Artikel 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Artikel 13 Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort 

onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, …, te vervoeren, 

ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, …, binnen of buiten 

het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Beoordelingskader Flora- en faunawet 
Indien er beschermde soorten van de tabellen 2 of 3 aanwezig zijn in het plangebied en de activiteiten 
een mogelijk negatief effect hebben op de gunstige staat van instandhouding, dient te worden 
vastgesteld of het project kan worden uitgevoerd. Als daarbij een overtreding van de Flora- en faunawet 
wordt voorkomen door het nemen van voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde mitigerende maatregelen 
is er geen ontheffing ex. art. 75c nodig.  
 
Kan er ondanks het treffen van voorzorgsmaatregelen niet worden uitgesloten dat er effecten op de 
gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten optreden en wordt toch een 
verbodsbepaling overtreden, dan zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk.  
 
Deze zijn afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de te beschermen soort, de impact van het initiatief op de 
staat van instandhouding en de evt. aanwezigheid van een goedgekeurde gedragscode. Indien de 
uitkomst is dat er een ontheffing nodig is, dan is een belangrijk beoordelingscriterium in hoeverre de 
‘functionaliteit’ voor een specifieke soort intact blijft. 
 
Vogels nemen een bijzondere plaats in, zij worden in deze paragraaf afzonderlijk behandeld. 
 
Naar aanleiding van enkele recente uitspraken van de Raad van State is de interpretatie van de Flora- 
en faunawet aangescherpt. Deze aanscherping heeft betrekking op artikel 11: het verstoren van 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen, voor soorten van de Habitatrichtlijn Bijlage IV en de 
Vogelrichtlijn.  
 
Verstoring zoals bedoeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet is een begrip dat niet genoemd wordt in 
de Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn. Dit betekent dat verstoring in deze context, 
niet getoetst hoeft te worden aan wettelijke belangen uit beide Europese richtlijnen. In plaats daarvan 
kan getoetst worden aan wettelijk belangen op nationaal niveau, waaronder ook ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling vallen. In figuur B1 en figuur B2 is deze interpretatiewijze door middel van stroomschema’s 
verduidelijkt. 
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Figuur B1 Stappenplan voor tabel 3 soorten van Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn (tbv. Artikel 11) 
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Figuur B2 Stappenplan voor vogels (tbv. Artikel 11) 

 
Mitigerende maatregelen 
Het is in sommige gevallen mogelijk om een overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen door 
het treffen van voorzorgsmaatregelen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Mitigerende 
maatregelen zijn gericht op het voorkómen en verminderen van de negatieve gevolgen van een activiteit. 
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Dit moet gebeuren binnen het plangebied en voor de soorten die daar aanwezig zijn. De maatregelen 
dienen te voorkómen dat dat de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats 
van de soort wordt aangetast.  
 
Er zijn 10 punten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de vraag of de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de betreffende soort behouden blijft door het nemen 
van mitigerende maatregelen (LNV, 2009): 
 

1. De plek of het gebied wordt met een zekere mate van bestendigheid gebruikt. Er is geen sprake 
van incidenteel gebruik, maar van een vaste rust- en verblijfplaats; 

2. De plek of het gebied blijft voorzien in alles wat nodig is voor een specifiek individueel dier in dat 
gebied en voor alle exemplaren van de populatie ter plekke, om succesvol te kunnen voortplanten 
of om te kunnen rusten; 

3. Er is op geen enkel moment, ook niet tijdelijk, een achteruitgang van de ecologische functionaliteit 
van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats. De diverse functies die een gebied heeft 
dienen behouden te blijven; 

4. Door mitigerende maatregelen worden negatieve effecten uitgesloten. Dit kunnen negatieve 
effecten zijn op zowel de kwaliteit als de kwantiteit van functies in het gebied; 

5. Mitigerende maatregelen zijn preventief. Dit houdt dus in dat in voorkomende gevallen de mitigatie 
niet alleen al aanwezig is, maar ook functioneert; 

6. Mitigerende maatregelen moeten leiden tot een verbetering of behoud van de ecologische 
functionaliteit van het gebied (kwantitatief/kwalitatief) voor de betreffende soort;  

7. Het positieve effect van mitigatie geeft in evenredige mate ruimte voor de negatieve effecten van 
de ingreep. De duurzame ecologische functionaliteit mag op geen enkel moment slechter worden;  

8. Het succes van mitigerende maatregelen moet met een hoge mate van zekerheid vóóraf 
vaststaan en wordt beoordeeld aan de hand van ecologische criteria; 

9. De staat van instandhouding en de zeldzaamheid van een diersoort zijn van belang bij het treffen 
van mitigerende maatregelen; 

10. De controle op het effect van de maatregelen is een onderdeel van het ecologisch werkprotocol.  
 
Als er voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen dieren gevangen en verplaatst moeten worden, is 
dat geen overtreding van Artikel 9 (vangen) en 13 (verplaatsen). Het is namelijk niet de bedoeling om 
dieren aan de natuur te onttrekken. Het is toegestaan om soorten te verplaatsen uit de directe 
gevarenzone naar een vergelijkbaar habitat in de directe omgeving. Dit moet gebeuren binnen de 
daarvoor benodigde tijd. De soorten dienen ook in één keer te worden verplaatst, zonder onnodig 
oponthoud. Het vangen en verplaatsen dient te gebeuren buiten de kwetsbare periode van de 
betreffende soort. Het vangen en verplaatsen dient te gebeuren door of onder de begeleiding van een ter 
zake kundige. Stressgevoelige dieren, zoals muizen, vleermuizen en vogels, worden in principe niet 
verplaatst; bij deze diergroepen dient ervoor te worden gezorgd dat ze uit eigen beweging het 
werkterrein kunnen verlaten. 
 
Ontheffingsplicht 
Er geldt een ontheffingsplicht als de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats 
van de beschermde soort uit tabel 2 en 3 niet kan worden gegarandeerd door het nemen van 
mitigerende maatregelen. Belangrijke punten waarop een ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld, zijn: 

- in welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 

- is er een wettelijk belang (niet bij soorten uit tabel 2)?  
- is er een andere bevredigende oplossing (niet bij soorten uit tabel 2)? 
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- komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar (nationaal voor tabel 2 soorten en 
lokaal voor tabel 3 soorten)? 

 
Soorten uit tabel 3 zijn onderverdeeld in soorten uit Bijlage I Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten en soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Ook alle vogelsoorten behoren tot de 
categorie die de strengste bescherming geniet binnen de Flora- en faunawet. Om ontheffing te krijgen 
voor deze soortgroepen, dient de ruimtelijke ingreep één of meerdere van de geldige belangen te 
hebben die staan weergegeven in tabel B2. 
 
Tabel B2: Vereist wettelijk belang ter verkrijging van ontheffing voor strikt beschermde soorten (tabel 3 en vogels). Een 

“x” betekent dat het belang geldig is voor de betreffende soortgroep, een “0” betekent dat het belang geldig is voor 

verstoring zoals bedoeld in artikel 11 (zie ook tabel B1).  

Wettelijk belang AMvB Bijlage 1 HR Bijlage IV Vogels 

Bepaling inzake de gemeenschappelijke markt en vrij 
verkeer van goederen van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap 

x 0 0 

Bescherming van flora en fauna x x x 

Veiligheid van het luchtverkeer x 0 x 

Volksgezondheid/Openbare veiligheid x x x 

Dwingende redenen van groot openbaar belang x x 0 

Het voorkomen van ernstige schade aan vormen van 
eigendom 

x 0 0 

Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren x 0 0 

Bestendig beheer en onderhoud in de land- en 
bosbouw 

x 0 0 

Bestendig gebruik x 0 0 

Ruimtelijke inrichting/ontwikkeling x 0 0 

 
Vogels 
De bescherming van vogels neemt binnen de Flora- en faunawet een aparte positie in. In de Flora- en 
faunawet is de bescherming van de meeste vogelsoorten gericht op de nesten van broedvogels. Dit 
houdt in dat de nesten van broedvogels gedurende het broedseizoen zijn beschermd. Het is gedurende 
het broedseizoen verboden om de nesten van broedvogels te verstoren en/of weg te nemen.  
 
De vogelnesten vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van Artikel 11 van de 
Flora- en faunawet. Buiten het broedseizoen zijn nesten van de meeste vogelsoorten niet beschermd. 
Een ontheffing is niet noodzakelijk als de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats vinden en ook 
niet als er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er zich vogels vestigen op de bouwplaats. 
De Flora- en faunawet kent echter geen standaardperiode voor het broedseizoen (zie kader).  
 
Broedseizoen 

Voor een begrip als ‘broedseizoen’ is geen standaardperiode te hanteren. Afhankelijk van de soort en weersomstandigheden 

in een bepaald jaar kunnen soorten veel eerder of juist later broeden dan normaal het geval zou zijn. Dit kan zelfs per regio 

verschillen. Voor de wet is van belang of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. De vaak geciteerde periode 15 

maart t/m 15 juli is dus slechts een indicatie. De periode januari tot begin oktober kan theoretisch door broedvogels nog 

gebruikt worden als een broedperiode. Voor aanvang van de werkzaamheden dient altijd op broedgevallen gecontroleerd te 

worden. 
 
Voor een aantal vogelsoorten bestaat een uitzonderingspositie op het bovenstaande. Van deze 
vogelsoorten is het nest aangemerkt als “vaste rust- of verblijfplaats”. Deze nesten zijn gedurende het 
gehele seizoen beschermd onder artikel 11 en zijn aangewezen in de “aangepaste lijst jaarrond 
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beschermde vogelnesten (ministerie van LNV, 2009). De jaarrond beschermde nesten zijn ingedeeld in 
onderstaande categorieën: 
  

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als 

vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld steenuil); 

2. Nesten van koloniebroeders die elk seizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (roek, gierzwaluw en huismus); 

3. Nesten van vogels (geen kolonievogels), die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (kerkuil, ooievaar, slechtvalk); 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen (boomvalk, buizerd, ransuil); 

5. Nesten van vogels, die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar ervoor hebben 

gebroed of de directe omgeving ervan, maar dan wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 

broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet 

beschermd, maar vragen wel extra onderzoek, omdat ze jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen.  

 
 
NATUURBESCHERMINGSWET 
 
Natura 2000 
De Europese Vogelrichtlijn (1979) regelt de bescherming van leefgebieden van Europees bedreigde en 
kwetsbare vogelsoorten. Met de Europese Habitatrichtlijn (1992) worden Europese (half-) natuurlijke 
habitats en bedreigde en kwetsbare dier- (andere dan vogels) en plantensoorten beschermd. De Natura 
2000-gebieden zijn de gebieden die zijn aangewezen als speciale beschermingszones in het kader van 
de EU Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Deze gebieden samen vormen het omvangrijke Europese Natura 
2000-netwerk. Het hoofddoel van Natura 2000 is het stoppen van de achteruitgang en de waarborging 
van de biodiversiteit in Europa. 
 

Natuurbeschermingswet 
Sinds 1 oktober 2005 is het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de 
nationale Natuurbeschermingwet 1998 (Nb-wet) geïmplementeerd. Vanuit de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn belangrijke bepalingen overgenomen. Eén van die bepalingen is het afwegingskader, 
inclusief compenserende maatregelen, zoals dat in artikel 6 van de Habitatrichtlijn staat. Het 
afwegingskader geeft aan op welke wijze besluitvorming plaats moet vinden voor plannen en projecten 
met mogelijke gevolgen voor beschermde natuurgebieden. 
 
Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (of momenteel nog 
aangemeld), te voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van 
habitats kunnen verslechteren of die een significant verstorend effect kunnen hebben op Natura 2000-
gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning 
(artikel 19d, eerste lid).  
 
In Aanwijzingsbesluiten wordt door het Ministerie van EL&I de bescherming van de Natura 2000-
gebieden juridisch vastgelegd. Centraal in de Aanwijzingsbesluiten staan de instandhoudings-
doelstellingen ten aanzien van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild levende 
plant- en diersoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen. 
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De instandhoudingsdoelstellingen ofwel Natura 2000-doelen, geven een concretisering van de 
hoofddoelstelling van het Natura 2000-netwerk voor Nederland. Deze concretisering gebeurt op landelijk 
niveau en op gebiedsniveau. Instandhoudingsdoelstellingen zijn gericht op het in gunstige staat van 
instandhouding brengen of houden van habitattypen en soorten. De Natura 2000-doelen op landelijk en 
op gebiedsniveau worden vastgelegd in het zo te noemen ‘Natura 2000 Doelendocument’. Het Natura 
2000 Doelendocument omvat het landelijke kader van de Natura 2000-doelen, de bijdrage van 
Nederland aan het Natura 2000-netwerk en de bijdrage van concrete gebieden hieraan. De Natura 2000-
doelen betreffen zowel behoud van bestaande waarden als ontwikkeling van waarden. De doelen op 
gebiedsniveau worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden en verder 
uitgewerkt in de Beheerplannen. 
 
Het aanwijzingsbesluit definieert naast de instandhoudingsdoelstellingen de precieze omvang en 
begrenzing van het aangewezen gebied. Het is een formeel besluit en daarmee het instrument dat 
burgers, bedrijven en andere overheden direct bindt. Aanwijzingsbesluiten hebben in beginsel een 
onbepaalde looptijd en worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I).  
 
Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied kunnen invloed hebben op de staat van 
instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied 
beïnvloeden. Dit wordt ‘externe werking’ genoemd.  
 
Bij de vergunningverlening gaat het bij externe werking om de rol van het omringende gebied die dat 
vervult binnen de levenscyclus van doelsoorten uit het Natura 2000-gebied. Daarbij is te denken aan 
foerageer- rust- en pleisterplaatsen voor mobiele soorten, in relatie tot het betreffende Natura 2000-
gebied. Voor de vergunningverlening betekent dat ook voor activiteiten buiten het gebied getoetst dienen 
te worden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

Habitattoets 
Van nieuwe activiteiten in de vorm van plannen en/ of projecten die in of rondom een Natura 2000-
gebied plaatsvinden, moet getoetst worden of deze mogelijk negatieve effecten hebben op de soorten 
en/ of habitattypen en daarmee ingaan tegen de instandhoudingsdoelstellingen. Om goedkeuring of 
vergunning te verkrijgen dient de initiatiefnemer van een (mogelijk) schadelijke activiteit of ingreep 
informatie aan te leveren over de effecten op instandhoudingdoelstellingen in de vorm van een 
zogenaamde ‘habitattoets’. Dit wordt door het bevoegd gezag getoetst. 
 
Onder de noemer van de habitattoets valt de beoordelingsprocedure voor plannen, projecten en 
handelingen zoals genoemd in artikel 19d t/m 19j. De verschillende procedures (toetsen) die onder de 
habitattoets vallen, betreffen:  

- Voortoets (oriëntatiefase); 
- Verslechteringstoets; 
- Passende Beoordeling. 
 

Voortoets (oriëntatiefase) 
De eerste stap in de habitattoets betreft de vraag of de voorgenomen activiteit tegen het licht van de 
instandhoudingsdoelen schadelijke gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, en zo ja, of 
deze gevolgen significant kunnen zijn. Het is niet verplicht om een voortoets uit te voeren, maar het is 
een goed hulpmiddel. De gevolgen moeten beoordeeld worden in samenhang met die van andere 
plannen en projecten (cumulatie).  
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Als de voorgenomen activiteit mogelijk negatieve effecten zal hebben voor een (deel van een) Natura 
2000-gebied, start de oriëntatiefase. Deze fase houdt in dat na overleg met het bevoegd gezag wordt 
nagegaan of de activiteit mogelijk verslechtering of significante verstoring tot gevolg heeft voor een (deel 
van een) Natura 2000-gebied of de aangewezen soorten in dat gebied. In de oriëntatiefase wordt 
nagegaan of mitigerende maatregelen de effecten kunnen verminderen of voorkomen. 
 
Uit de oriëntatiefase kunnen drie conclusie volgen: 

1. Er zijn zeker geen negatieve effecten. In dat geval is geen vergunning nodig; 
2. Er zijn mogelijk negatieve effecten, maar deze zijn niet significant. Er is een Verslechteringstoets 

nodig; 
3. Er zijn mogelijk significant negatieve effecten. Er is een Passende Beoordeling nodig. 
 
Verslechteringstoets 
Indien significante effecten op voorhand zijn uit te sluiten voldoet een Verslechteringstoets. Hierbij wordt 
nagegaan of de verwachte verslechtering of verstoring gezien de instandhoudingsdoelstellingen 
aanvaardbaar is. Veelal hebben aanvaardbare niet significante effecten betrekking op tijdelijke en/of 
kleinschalige ingrepen en wordt (onder bepaalde voorwaarden) een vergunning verleend.  
 
Passende Beoordeling 
Met een Passende Beoordeling wordt vastgesteld of door een project of plan er een kans bestaat op een 
significant negatief effect. Indien er mogelijk sprake is van (significante) negatieve effecten, wordt 
nagegaan welke mogelijkheden mitigatie of aanpassing van het project of plan biedt. Indien een project 
of plan zodanig kan worden aangepast of mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen, zodat de 
effecten niet meer (in die mate) optreden, dan hoeft een ADC-toets niet plaats te vinden 
 
Als uit het effectenonderzoek blijkt dat, als gevolg van uitvoering van de activiteit, significante negatieve 
effecten niet kunnen worden uitgesloten (ondanks mitigatie), dan kan alleen nog vergunning worden 
verleend na de ADC-toets.  
 
De ADC-toets houdt een onderzoek in naar alternatieven (bijvoorbeeld in de vorm van uitvoering of 
locatie), het aantonen van een dwingende reden van groot openbaar belang (bijvoorbeeld veiligheid), 
waaruit blijkt dat deze activiteit uitgevoerd moet worden en compensatie van verloren gaande waarden 
(bijvoorbeeld door realisatie van geschikt leefgebied elders). 
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