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1 Inleiding 

McDonald’s Nederland is voornemens een restaurant te vestigen aan de Rijksweg West 

in Kolham, tussen de A.B. Nobellaan en Knijpslaan (zie figuur 1.1). Het plan gaat uit van 

541 m² bvo met 160 zitplaatsen. Bovendien wordt een tankstation (zonder LPG) 

gerealiseerd.  
 

 
 

Figuur 1.1: Projectlocatie (ondergrond: Google) 
 

 

Het restaurant trekt naar verwachting 3.586 motorvoertuigen per week. De zaterdag en 

zondag zijn de drukste dagen van het restaurant: 897 motorvoertuigen per dag. Op 

werkdagen worden 359 motorvoertuigen per dag verwacht.  
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Het restaurant wordt ontsloten via A.B. Nobellaan. Via de gebiedsontsluitingsweg 

Rijksweg-West zijn de aansluitingen 40-Foxhol en 41-Hoogezand op de A7 te bereiken. De 

restaurantlocatie ligt ook in de nabijheid van de N385, N386 en N387. 

 

Op het eigen terrein zijn 66 parkeerplaatsen beschikbaar (zie figuur 1.2). 

 

 
 
Figuur 1.2: Ontwerp parkeerterrein (bron: BRTA) 
 

 

McDonald’s Nederland BV heeft Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven het verkeers- 

en parkeereffect voor het restaurant en het tankstation te bepalen. 

 

2 Parkeerbehoefte McDonald’s 

De parkeerbehoefte wordt doorgaans berekend aan de hand van kencijfers. CROW1 

parkeerkencijfers van publicatie 317 (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’) zijn 

algemeen erkend en worden vaak toegepast als referentie of uitgangspunt voor 

gemeentelijke parkeernormen. In de CROW publicatie 317 is echter geen specifiek 

parkeerkencijfer voor fastfoodrestaurants opgenomen, terwijl er wel een ‘algemeen’ 

kengetal voor de verkeersgeneratie beschikbaar is. CROW geeft in de publicatie aan dat 

de parkeervraag van dergelijke functies dermate verschillend is dat sprake is van 

maatwerk bij het bepalen van de parkeervraag. 
 

Er zijn wel parkeerkencijfers voor een ‘restaurant’. Een normaal restaurant is echter niet 

vergelijkbaar met een fastfood restaurant vanwege een andere doelgroep, verblijfstijd 

en bezoekfrequentie. Fastfoodrestaurants zijn dermate specifiek, dat voor het bepalen 

van de parkeerbehoefte moet worden uitgegaan van maatwerk; in dit geval specifieke 

cijfers van McDonalds restaurants. 

 
1 CROW is een landelijk kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. 
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Om de parkeerbehoefte te bepalen is daarom gebruik gemaakt van 

parkeerbehoeftecijfers zoals aangeleverd door McDonald’s. Het prognosemodel van 

McDonald’s houdt wel rekening met de omvang, locatie en stedelijkheidsgraad. Voor 

McDonald’s is het van groot belang dat er voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is 

voor de klanten. Om die reden is een prognosemodel voor restaurants opgesteld. 

 

De gemiddelde verblijfstijd bij een fastfood restaurant is, conform ervaringen van CROW 

(publicatie 272), McDonald’s en Goudappel Coffeng, 20 minuten. Bij een normaal 

restaurant is dat vele malen hoger. Dit betekent dat een parkeerplaats bij een fastfood 

restaurant op het drukste moment (weekend tussen 17.00 en 19.00 uur) 3 keer per uur 

gebruikt kan worden. 

 
Werknemers van McDonald’s zijn relatief jong (leerlingen van middelbaar of hoger 

onderwijs) en komen daarom voor het grootste deel met de (brom-)fiets. Zij veroorzaken 

daarmee geen (auto-)parkeerbehoefte. 

 

In tabel 2.1 is de parkeerbehoefte per moment van de week weergegeven. Tot 10.00 uur 

is het aantal bezoekers van McDonald’s minimaal (zie figuur 2.1 als voorbeeld het 

McDonald’s restaurant in Winschoten). Om die reden zijn geen prognosecijfers voor de 

periode tot 10.00 uur weergegeven. 

 

 
 

Figuur 2.1: Aantal bezoekers McDonald’s Winschoten (bron: Google) 
 

 

De maximale parkeerbehoefte van restaurantbezoekers is 37 parkeerplaatsen. Op eigen 

terrein zijn 66 parkeerplaatsen beschikbaar. Er is daarmee voldoende parkeercapaciteit 

beschikbaar. De restcapaciteit kan gebruikt worden voor personeel en enkele gebruikers 

van de McDrive, die op het parkeerterrein hun hamburger willen opeten. 
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 maandag t/m vrijdag zaterdag en zondag 

10 – 11 uur 5 7 

11 – 12 uur 5 7 

12 – 13 uur 13 25 

13 – 14 uur 13 25 

14 – 15 uur 6 31 

15 – 16 uur 6 31 

16 – 17 uur 6 31 

17 – 18 uur 17 37 

18 – 19 uur 17 37 

19 – 20 uur 8 25 

20 – 21 uur 8 25 

21 – 22 uur 6 9 

22 – 23 uur 6 9 

 

Tabel 2.1: Parkeerbehoefte McDonald’s Restaurant Hoogezand 
 

3 Verkeersgeneratie 

3.1 McDonald’s 

Om te bepalen wat de effecten zijn voor de verkeersafwikkeling zijn ritgeneratiecijfers 

van McDonald’s en landelijk gebruikte kengetallen van het CROW geanalyseerd. 

 

In de CROW-publicatie “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” (publicatie 317, 2012) is 

voor een fastfoodketen zoals de McDonald’s weliswaar een kengetal voor de 

verkeersgeneratie opgenomen, echter is bij dit kengetal geen rekening gehouden met de 

omvang, locatie en stedelijkheidsgraad. Om die reden wordt aangesloten bij het 

prognosemodel van McDonald’s. Dit model houdt wel rekening met de omvang, locatie 

en stedelijkheidsgraad. 

 

In tabel 3.1 is de verkeersgeneratie van het McDonald’s restaurant weergegeven. De 
verkeersgeneratie geeft weer hoeveel motorvoertuigritten het restaurant genereert. Het 

drukste moment is op zaterdag en zondag tussen 17 en 19 uur: 110 vertrekkende en 110 

aankomende ritten per uur. 
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 maandag t/m vrijdag zaterdag en zondag 

10 – 11 uur 16 20 

11 – 12 uur 16 20 

12 – 13 uur 40 74 

13 – 14 uur 40 74 

14 – 15 uur 19 94 

15 – 16 uur 19 94 

16 – 17 uur 19 94 

17 – 18 uur 52 110 

18 – 19 uur 52 110 

19 – 20 uur 25 76 

20 – 21 uur 25 76 

21 – 22 uur 17 28 

22 – 23 uur 17 28 

 

Tabel 3.1: Verkeersgeneratie (aantal motorvoertuigen per uur, één richting) 
 

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat tijdens het drukste (avondspits-)uur op de werkdag 52 

motorvoertuigen te verwachten zijn. Dit komt neer op maximaal 1 aankomende en 1 

vertrekkende auto per minuut. De bezoekers komen uit verschillende richtingen naar het 

restaurant. 

 

Niet al het verkeer van McDonald’s is ‘nieuw’ verkeer. Bezoekers van McDonald’s zitten 

in de meeste gevallen al op de weg van een herkomst naar een bestemming. Slechts 

24% van de bezoekers gaat bewust naar een McDonald’s restaurant vanuit huis (bron: 

Ipsos, zie bijlage 1). Het onderzoek van Ipsos is gehouden voor drie restaurants, die qua 

ligging en omvang ongeveer gelijk zijn aan het toekomstige restaurant voor Hoogezand. 

De overige bezoekers combineren het met een ander reisdoel (werk/school/winkelen). 

De verkeersstromen op de omliggende wegen zullen derhalve niet volledig met de 

verkeersgeneratie van het McDonald’s (zie tabel 3.1) vermeerderd worden. 

 

3.1.1 Voetgangers en fietsers 
De verkeersgeneratie van voetgangers en fietsers is bepaald aan de hand van de 

vervoerwijzekeuze (CBS): 

■ Auto: 72%; 

■ Fiets: 9%; 

■ Lopen: 7%. 

 

In tabel 3.2 en 3.3 is dit weergegeven. 
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 maandag t/m vrijdag zaterdag en zondag 

10 – 11 uur 2 3 

11 – 12 uur 2 3 

12 – 13 uur 5 9 

13 – 14 uur 5 9 

14 – 15 uur 2 12 

15 – 16 uur 2 12 

16 – 17 uur 2 12 

17 – 18 uur 7 14 

18 – 19 uur 7 14 

19 – 20 uur 3 10 

20 – 21 uur 3 10 

21 – 22 uur 2 4 

22 – 23 uur 2 4 

 

Tabel 3.2: Verkeersgeneratie (aantal fietsritten per uur, één richting) 
 

 

 maandag t/m vrijdag zaterdag en zondag 

10 – 11 uur 2 2 

11 – 12 uur 2 2 

12 – 13 uur 4 7 

13 – 14 uur 4 7 

14 – 15 uur 2 9 

15 – 16 uur 2 9 

16 – 17 uur 2 9 

17 – 18 uur 5 11 

18 – 19 uur 5 11 

19 – 20 uur 2 8 

20 – 21 uur 2 8 

21 – 22 uur 2 3 

22 – 23 uur 2 3 

 

Tabel 3.3: Verkeersgeneratie (aantal voetgangersbewegingen per uur, één richting) 
 

 

3.2 Tankstation 

Voor de verkeersgeneratie van het tankstation zijn geen verkeersgeneratiecijfers bekend 

in CROW publicatie 317 (‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’). Uit landelijke 

statistieken blijkt dat er in Nederland 4.164 tankstations zijn2, die 1,2 miljoen bezoekers 

trekken3. Dit komt neer op 288 bezoekers per dag. Uit ervaringscijfers van Goudappel 

Coffeng blijkt de volgende verdeling over de dag: 

 
2 https://www.tankpro.nl/specials/2017/10/05/grote-vijf-verliezen-terrein-in-tankstationmarkt/ 
3 https://www.pompshop.com/dagelijks-12-miljoen-bezoekers-bij-tankstations/ 



www.goudappel.nl Mobiliteitsstudie McDonald’s Hoogezand 7 

 

■ 6 – 19 uur: 70% x 288 = 202 bezoekers; 

■ 19 – 22 uur: 20% x 288 = 58 bezoekers; 

■ 22 – 6 uur: 10% x 288 = 29 bezoekers. 

 

Voor het avondspitsuur is gerekend met 9% van de periode 6 – 19 uur. Dit komt neer op 

18 aankomende en 18 vertrekkende motorvoertuigen per uur. 

 

In de cijfers is geen rekening gehouden met combinatiebezoek met de McDonald’s. Ook 

voor tankstations geldt dat een groot deel al bestaand verkeer is, wat al op de weg rijdt. 

In de berekening van de verkeersgeneratie is er daarom sprake van een overschatting. 

 

 

3.3 Verdeling van het verkeer over het wegennet 

Het verkeer van/naar de McDonald’s en het tankstation zal via verschillende routes 

rijden. In figuur 3.1 is dat weergegeven. Vanwege de nabijheid van de aansluiting 41 

‘Hoogezand’ is de verwachting dat 75% van het aankomende en vertrekkende verkeer 

via de rotonde N385 – A7 – Rijksweg West zal rijden. Dit komt op de maatgevende 

periode op een werkdag (de avondspits) uit op 53 vertrekkende en 53 aankomende 

auto’s per uur. 

 

 
 

Figuur 3.1: Routes van/naar de McDonald’s en tankstation (ondergrond: Google) 
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4 Verkeersafwikkeling 

De toekomstige McDonald’s wordt ontsloten op de A.B. Nobellaan. De Rijksweg West 

sluit aan de westzijde aan op de N386 (A.H.G Fokkerlaan) en aan de oostzijde op de N385 

(Kerkstraat)/afrit 41 – A7. De A.B. Nobellaan sluit aan de westzijde aan op de N386 

(A.H.G. Fokkerlaan) en de aansluiting 40-Foxhol. De kruising met de N385 is 

vormgegeven als een rotonde. Ten zuiden van de rotonde ligt de Knijpsbrug (zie figuur 

4.1).  

 

 
 

Figuur 4.1: Knijpsbrug in Hoogezand 
 

 

De Knijpsbrug vormt een bottleneck voor de doorstroming van het verkeer bij opening 

van de brug voor de scheepvaart. Als de brug geopend is dan ontstaan er aan weerzijden 

van de brug wachtrijen (zie figuur 4.2). Bij doorvaart van één schip is de brug circa 5 

minuten gesloten (gemeten tijdens een brugopening op 24 november 2018 (14.30 uur). 

 

De gemeente Midden-Groningen, Rijkswaterstaat en de provincie Groningen zijn bezig 

met een plan om de verkeersproblematiek van de Knijpsbrug op te lossen. 

 

De huidige verkeersintensiteiten op de omliggende wegen zijn weergegeven in figuur 

4.3. De gegevens zijn afkomstig van CBS, de Monitor Verkeer en Vervoer Noord-

Nederland en Sweco (zie bijlage 2). 
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Figuur 4.2: Wachtrijvorming in de Kerkstraat in Hoogezand 
 

 

 
Figuur 4.3: Aantal motorvoertuigen per etmaal (2017 – ondergrond: Google) 
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Voor de rotonde N385 – A7 – Rijksweg West is voor zowel de referentie- (zonder 

McDonald’s) als planvariant (inclusief McDonald’s) een rotondeberekening gemaakt met 

behulp van de meerstrooksrotondeverkenner van de provincie Zuid-Holland. De 

berekening is gemaakt voor de avondspitsperiode, aangezien de verkeersdruk op de 

omliggende wegen dan hoog is en de McDonald’s dan het meeste bezoekers per 

werkdag trekt. In de ochtendspits trekt de McDonald’s nauwelijks bezoekers. Om die 

reden is die periode hier buiten beschouwing gelaten. 

 

 

4.1 Referentievariant 

De rotonde N385 – A7 – Rijksweg West heeft vijf kruispunttakken: 

■ Rijksweg West; 

■ Kerkstraat / Knijpsbrug; 

■ N387; 

■ Afrit A7 vanuit Groningen; 

■ Toerit A7 richting Zuidbroek. 
 

De verkeersintensiteiten voor het drukste avondspitsuur zijn weergegeven in bijlage 2. 

Deze zijn gebaseerd op visuele tellingen, uitgevoerd door Sweco. 

 

In de referentievariant is er tijdens het drukste avondspitsuur sprake van een maximale 

wachttijd is 16 seconden per motorvoertuig. De maximale wachtrij is 6 motorvoertuigen. 

Dit is een acceptabele waarde. 

 

 

4.2 Planvariant (inclusief McDonald’s en tankstation) 

In de planvariant neemt het aantal auto’s als gevolg van de McDonald’s toe met 53 

vertrekkende en 53 aankomende auto’s per uur. De aankomende auto’s worden verdeeld 
over de kruispuntrichtingen conform de verdeling van de inkomende verkeersstromen in 

de referentievariant. 

 

In de referentievariant is er tijdens het drukste avondspitsuur sprake van een 

verzadigingsgraad van een maximale wachttijd is 20 seconden per motorvoertuig. De 

maximale wachtrij is 7 motorvoertuigen. Dit is een acceptabele waarde. 

 

Er is in de referentie- en planvariant (met McDonald’s en tankstation) sprake van een 

acceptabele doorstroming op de rotonde N385 – A7 – Rijksweg West. 

 

 

4.3 Bestemmingsplan 

De totale verkeersgeneratie van de McDonald’s en het tankstation is 1.290 

motorvoertuigen per (werkdag)etmaal: 

■ McDonald’s: 714 motorvoertuigen per etmaal; 

■ Tankstation: 576 motorvoertuigen per etmaal.  
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Volgens het bestemmingsplan zijn de volgende functies mogelijk: 

■ industrie, nijverheid, productie en assemblage; 

■ transport en logistiek; 

■ groothandel, met uitzondering van handel in auto's, boten en caravans; 

■ internetwinkels. 

 

Een groothandel heeft de grootste verkeersaantrekkende werking van bovenstaande 

functies, namelijk 39,4 motorvoertuigbewegingen per 100 m² bvo4. Dit komt bij een 

omvang van 3.000 m² neer op 1.182 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Een 

bijbehorend kantoor van 250 m² genereert 9,6 motorvoertuigbewegingen per 100 m² 

bvo. Dit komt neer op 24 motorvoertuigbewegingen per etmaal. De totale 

verkeersgeneratie wat het bestemmingsplan mogelijk maakt is 1.206 

motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

 

Dit aantal is ongeveer gelijk aan de verkeersgeneratie van de McDonald’s en het 

tankstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Conform CROW publicatie 317: Matig stedelijk gebied, ‘rest bebouwde kom’, gemiddeld kencijfer 

verkeersgeneratie. 
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Bijlage 2 Verkeersintensiteiten ochtendspits (1 uur) en 

avondspits (1 uur) 
 

 
 

Figuur B2.1: Ochtendspits (1 uur) – bron: Sweco 
 

 

 
 

Figuur B2.2: Avondspits (1 uur) – bron: Sweco 
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Onderzoek naar het effect van een McDonalds
en tankstation op de verkeersafwikkeling op de
aansluiting van Hoogezand op Rijksweg A7 bij
Knijpsbrug.
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Eerder uitgevoerde modelstudie (2017)
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N
38

7

Model Knijpsbrug Hoogezand

• Onderzoeken van de verkeersafwikkeling en –
doorstroming nabij aansluiting Hoogezand.

• Rekening houdende met brugopeningen van
de Knijpsbrug in de spitsperioden (zowel
ochtend- als avondspits).

• Fileterugslag tot onder andere op de A7 en kan
leiden tot onveilige en onnodige situaties.

• Drie varianten onderzocht, waarvan één de
voorkeursvariant is geworden. Deze studie
borduurt voort op de gekozen
voorkeursvariant.

Winschoterdiep



Modelgegevens
Verkeer in het model:
• Basis van verkeerstromen komt uit het NRM (2014).
• Kentekenonderzoek (2017).
• Toekomstjaar 2030 (afgeleid uit NRM): Totale verkeersgroei van ±13% exclusief McDonalds en Tankstation

t.o.v. huidige situatie voor het studiegebied
• Kruispunttelling van verkeerslicht (Kerkstraat/Meint Veningastraat/Hoofdstraat).
• Onderscheid tussen auto, lichte vracht en zware vracht.

Distributie over de spits:
• Vertrekprofiel overgenomen van tellingen.

Brugopeningen:
• Gebaseerd op ontvangen data van gemeente.
• Brugopening gemiddeld 4.5 minuten.
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Voorkeursvariant (vorige studie)
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Huidige situatie heeft ook in 2030 weinig
afwikkelingsproblemen zonder brugopening.

• Infrastructurele aanpassingen zoals aangegeven
op afbeelding rechts.

• Knijpsbrug blijft 1 rijstrook per richting.

• Doseerlicht noordtak zuidelijke rotonde (alleen
rechter rijstrook).

• Doseerlicht Rijksweg West (alleen rechter
rijstrook).



Huidige studie (McDonalds en tankstation)

Invloed van de realisatie van een McDonalds en een tankstation op de verkeersafwikkeling.

Uitwerking McDonalds:

• 541m2 bruto vloeroppervlakte.

• 160 zitplaatsen

• Drive-through

• Ongeveer 70 parkeerplaatsen

2019-10-23
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Uitwerking Tankstation:
• Geen LPG
• Geen nadere informatie
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Rapportage ’mobiliteitsstudie McDonalds Hoogezand’ (2019)

• Rapportage door Goudappel Coffeng

• Goed opgezette analyse over de verkeersaantrekkende werking van een McDonalds.

• Productie en attractie bepaalt op basis van methodiek van McDonalds.
– Geen standaard kengetallen voor fastfoodketen, dus verkeersgeneratie bepaald op basis van 3 cases in Nederland.

• Voor het tankstation zeer algemene aantrekkende werking bepaald.
– Gemiddelde van alle tankstations in Nederland genomen.

2019-10-23
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Verkeersgeneratie van McDonalds

Verkeergeneratie McDonalds:
– Drukste momenten vinden plaats op zaterdag en zondag.

– Ochtendspits zijn geen gegevens bekend.
– Aanname: 16 aankomende en 16 vertrekkende auto’s per uur. Gelijk aan de verkeersgeneratie van 10h-11h.
– 24% is nieuw verkeer, en 76% bestaand verkeer dat een ‘tussenstop’ maakt. (o.b.v. onderzoek door Ipsos)

– Avondspits:
– 71 aankomende en 71 vertrekkende auto’s tijdens de avondspits, waarvan 52 tijdens het drukste uur.
– 24% is nieuw verkeer, en 76% bestaand verkeer dat een ‘tussenstop’ maakt.

– Deze verkeersgeneratie komt bovenop de verwachte verkeersgroei in de periode tussen nu en 2030 (op basis van
het NRM)

2019-10-23
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Verkeersgeneratie van Tankstation

Verkeergeneratie Tankstation:
– Ochtendspits:
– 18 aankomende en 18 vertrekkende auto’s per uur.
– 24% is nieuw verkeer, en 76% bestaand verkeer dat een ‘tussenstop’ maakt.

– Avondspits:
– 18 aankomende en 18 vertrekkende auto’s per uur.
– 24% is nieuw verkeer, en 76% bestaand verkeer dat een ‘tussenstop’ maakt.

– Deze verkeersgeneratie komt bovenop de verwachte verkeersgroei in de periode tussen nu en 2030 (op basis van
het NRM)

2019-10-23
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Algemene simulatieresultaten (intensiteitsgroei)
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Drukste stroom
avondspits

Drukste stroom
ochtendspits

• Drukste stroom is in de ochtendspits vanuit Hoogezand
Kerkstraat naar Groningen stad.

• In de avondspits is de stroom terug van Groningen naar
Hoogezand Kerkstraat de drukste stroom.

• Toevoegen van McDonalds en Tankstation leidt tot:
• een intensiteitsgroei van ±85 auto’s per richting op

de Rijksweg West tussen de geplande locatie en de
rotonde. (Totaal over 2 uren)

• ±2% extra verkeer op de Knijpsbrug
• ±1% extra verkeer op de afrit A7 vanaf Groningen
• ±1% extra verkeer tussen de beide rotondes



Resultaten met brugopening (1)
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• Tot het moment dat de brug opengaat (16.30 uur) geen
noemenswaardige problemen in de
verkeersafwikkeling.

• Gaat de brug open, dan ontstaat er een file op de
Kerkstraat richting de brug, die met komst van de
McDonalds in lengte toeneemt.

• De wachtrij op de A7 blijft aardig stabiel de gehele
simulatie. Dit komt door:

Filedetectie met doseerlicht op rotonde. Hierdoor
slaat de file niet terug op de A7.
“Onlogische” aansluiting op rotonde waardoor
verkeer vanaf de A7 vaak moet wachten. (zie
volgende sheet)
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Resultaten met brugopening (rotonde inrichting)
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Wanneer de brug dicht gaat, kan het verkeer
op de Kerkstraat doorrijden, veelal richting de
noordelijke rotonde. Hierdoor kan het verkeer
vanaf de noordelijke rotonde als eerste
oprijden. Waarna de afrit van de A7
geblokkeerd wordt.

Doseerlicht zorgt ervoor dat de file niet
terugslaat op de A7, maar er blijft hier
constant een kortere file staan.



Resultaten met brugopening (2)
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• Tot het moment dat de brug opengaat (16.30 uur) zijn er
geen noemenswaardige problemen in de
verkeersafwikkeling.

• De wachtrij op de provinciale weg neemt toe, doordat de
filedetectie voor de afrit A7 vaker het doseerlicht
activeert. De toename is hierdoor rond de 100 meter,
ongeveer 12 voertuigen.

• Op Rijksweg-west is er geen tot weinig vertraging.

• Kruispunt Hoofdstraat – Kerkstraat krijgt veel verkeer te
verwerken na een brugopening. De vertraging op de
Kerkstraat kan terugslaan tot op de rotonde. In de
praktijk zal dit maar beperkt voorkomen, omdat er een
koppeling is tussen de VRI en de brugopening.

0

100

200

300

400

500

16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00

le
ng

te
w

ac
ht

rij
(m

et
er

s)

Tijdstip

Provinciale weg

Wachtrij Met McDonalds Wachtrij Zonder McDonalds

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00

le
ng

te
w

ac
ht

rij
(m

et
er

s)

Tijdstip

Rijksweg West

Wachtrij Met McDonalds Wachtrij Zonder McDonalds



Conclusie: effect op doorstroming Knijpsbrug

• Zonder brugopening zijn er geen noemenswaardige problemen rondom de Knijpsbrug, zowel met als zonder McDonalds en tankstation.

• De toevoeging van McDonalds en tankstation leidt tot meer verkeersdruk op de rotonde. Hierdoor ontstaat er langere wachtrijvorming op de
toeleidende takken. Feitelijk is op deze wijze de worst-case scenario in beeld gebracht, omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Rengerspark onderdeel is van de verkeersprognose voor 2030.

• Met een brugopening ontstaat er op meerdere takken vertraging, tijdens de brugopening maar ook na de brugopening. Dit is het geval zowel
met als zonder McDonalds en tankstation. Het grootste verschil in wachtrijlengte is te zien op de Provinciale weg (N387) uit noordelijke
richting: een toename rond de 100 meter (gemiddeld ca. 12 auto’s). De wachtrijlengte op afrit A7 neemt niet of nauwelijks toe.

• De afwikkelingscapaciteit van het Kruispunt Hoofdstraat – Kerkstraat is mede bepalend voor het herstel van de verkeerssituatie na een
brugopening. In 2016 is de verkeerslichtenregeling op deze locatie gekoppeld aan brugopening, waardoor het grotere verkeersaanbod na
brugopening versneld wordt verwerkt.

• De geprojecteerde doseerlichten op de zuidelijke rotonde zorgen voor voldoende sturing om te voorkomen dat de wachtrijen na brugopening
te lang worden. Dit geldt met name op afrit A7 vanaf Groningen, waardoor gevaarlijke wachtrijen tot op de A7 tot een minimum wordt beperkt.

2019-10-23
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Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan (vastgesteld)

Bijlage 4  Verkennend bodemonderzoek, CSO-Milfac; rapportnummer 
07F352

41  













































































































































































Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan (vastgesteld)

Bijlage 5  Nader onderzoek, Arnicon, rapportnummer M09-005-N

127  
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RAPPORT M09-005-N 

Nader bodemonderzoek 
Knijpslaan/Rijksweg West te Kolham 
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24 maart 2009 
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9723 BP  GRONINGEN 
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G.J. Meijers 
 
Monsternemer: 
A. Volders 

 

INLEIDING 

Algemeen 

Hierbij worden de resultaten gepresenteerd van het door Arnicon verrichte nader bodem-
onderzoek ter plaatse van bovengenoemd adres. De aanleiding tot het onderzoek wordt 
gevormd door de resultaten van voorgaand bodemonderzoek.  

Locatiegegevens 

De locatie maakt deel uit van het terrein tussen de afslag van de snelweg A7 en de 
Rijksweg West langs het Winschoterdiep. De westelijke helft van het bedoelde terrein is 
heringericht tot bedrijvenpark Rengers. Op de locatie en de omgeving is de uitbreiding 
van dit bedrijventerrein geprojecteerd. De locatie ligt direct aan de afslag en is 
onverhard.  

Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

In het kader van de genoemde uitbreidingsplannen zijn bodemonderzoeken uitgevoerd, 
waaronder het volgende:  

1) Verkennend bodemonderzoek aan de Knijpslaan/Rijksweg West te Kolham, 
Arnicon, rapport M09-005-O, d.d. februari 2009. 

Bij dit onderzoek is gebleken dat het bodemprofiel tot aan het eind van de boringen 
(maximaal 3,5 m-mv) uit zand bestaat. De grondwaterstand bevindt zich op 2,0 m-mv. 
In de toplaag tot 0,5 m-mv is plaatselijk een geringe bijmenging met puin waargenomen. 
Voor het overige zijn bij zintuiglijk onderzoek geen afwijkingen geconstateerd aan het 
opgeboorde bodemmateriaal. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen in het 
opgeboorde bodemmateriaal. 
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Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de bovengrond (0-0,5 m-mv) licht is 
verontreinigd met kwik en/of lood. Het grondwater is (ook na herbemonstering) sterk 
verontreinigd met koper en licht verontreinigd met barium, zink en xylenen. Voor het 
overige zijn in de grond en in het grondwater geen verontreinigingen aangetroffen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten is in de rapportage geconcludeerd, dat het sterk 
verhoogde kopergehalte in het grondwater aanleiding geeft tot het uitvoeren van een 
vervolgonderzoek; voor het overige geven de aangetoonde gehalten hier geen aanleiding 
toe.  

Doel van het onderzoek  

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de omvang van de aangetoonde sterke 
koperverontreiniging in het grondwater. Het onderzoek dient zodanig te worden 
uitgevoerd, dat op basis van de resultaten de ernst en spoedeisendheid van het geval 
kan worden bepaald. 

OPZET NADER ONDERZOEK 

Veldwerk en analyses 

Met behulp van een Edelmanboor worden boringen verricht nabij de peilbuis, waar bij 
het voorgaande onderzoek de sterke koperverontreiniging is aangetoond (peilbuis 17). 
Drie boringen worden rondom peilbuis 17 gesitueerd op een afstand van ongeveer 10 m. 
Het boorgat van de drie boringen wordt afgewerkt met een peilbuis (filterdeel 0,5 m 
onder de grondwaterstand: ca. 2,5-3,5 m-mv). Een vierde boring wordt uitgevoerd 
direct naast peilbuis 17, waarbij de boring wordt afgewerkt met een diepere peilbuis 
(filter ca. 4,0-5,0 m-mv). Tijdens de uitvoering van de boringen wordt het opgeboorde 
bodemmateriaal zintuiglijk beoordeeld en geclassificeerd en worden er boor-
beschrijvingen gemaakt.  

Ter bepaling van de omvang van de koperverontreiniging van het grondwater in 
horizontale zin (3 peilbuizen) en in verticale zin (1 peilbuis) worden de na ongeveer een 
week aan de peilbuizen te onttrekken grondwatermonsters geanalyseerd op koper. 

RESULTATEN ONDERZOEK 

Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd door A. Volders (erkend monsternemer SIKB 2000 – 2001) 
en B. Janssens van Arnicon B.V. In het kader van het nader bodemonderzoek zijn op  
6 maart 2009 rondom peilbuis 17 van het voorgaande onderzoek drie peilbuizen 
geplaatst (de peilbuizen 101 t/m 103). Direct naast peilbuis 17 is een vierde peilbuis 
geplaatst met een diepere filterstelling (peilbuis 104). De situering van de peilbuizen is 
weergegeven op bijlage 2.  

Evenals bij het voorgaande onderzoek bestaat het bodemprofiel grotendeels uit zand. 
Vanaf een diepte van 4,5 m-mv is klei aangetroffen. De grondwaterstand is tijdens de 
uitvoering van de boringen waargenomen op een diepte van ongeveer 1,7 m-mv. Voor 
een meer nauwkeurige weergave van het bodemprofiel wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Zintuiglijke waarnemingen 

Bij zintuiglijk onderzoek zijn geen afwijkingen geconstateerd aan het opgeboorde 
bodemmateriaal. 

Chemisch-analytisch onderzoek 

Het chemisch-analytisch onderzoek is uitbesteed aan een laboratorium dat is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor 
testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005.  

Er zijn geen grondmonsters geanalyseerd. De peilbuizen zijn op 16 maart 2009 
bemonsterd door A. Volders (erkend monsternemer SIKB 2000 – 2002) van Arnicon en 
de daarbij verkregen grondwatermonsters zijn geanalyseerd op koper. Voor de resultaten 
van de uitgevoerde analyses wordt verwezen naar bijlage 4. 

Toetsingskader 

Als eerste beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de 
toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 2006 zoals gewijzigd per 1 oktober 
2008 (zie bijlage 5). Om de mate van verontreiniging aan te geven, wordt de volgende 
terminologie gehanteerd: 

• niet verhoogd:  gehalte lager dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde (AW) of de 
 Streefwaarde (S) 

• licht verhoogd: gehalte hoger dan de Achtergrondwaarde of de Streefwaarde, 
 maar lager dan de tussenwaarde (½{AW+I} of ½{S+I}) 

• matig verhoogd: gehalte hoger dan of gelijk aan de tussenwaarde, maar lager  dan 
 de Interventiewaarde (I) 

• sterk verhoogd: gehalte hoger dan of gelijk aan de Interventiewaarde 

Aan de hand van de analyseresultaten (bijlage 4) en de streef- en interventiewaarden 
(bijlage 4) is tabel 1 samengesteld. Naast de gemeten gehalten zijn hierin de 
overschrijdingen van de streefwaarde (S), de interventiewaarde (I) of de 
toetsingswaarde voor nader onderzoek aangegeven. 

TABEL 1: GRONDWATER (gehalten in µg/l) 

     
Monstercode met peilbuisnr.  
en filterdiepte in m-mv 

101-1-1  
101 (2,5-3,5) 

102-1-1  
102 (2,5-3,5) 

103-1-1  
103 (2,5-3,5) 

104-1-1  
104 (4,0-5,0) 

     
     
METALEN 

koper 24 * <15  21 * <15  

     

TOETSING: 
blanco het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde of lager dan de bepalingsgrens 
* het gehalte is groter dan de streefwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

 

Uit tabel 2 blijkt dat in de grondwatermonsters uit twee van de peilbuizen rondom de 
eerder geplaatste peilbuis 17 licht verhoogde kopergehalten zijn aangetoond (peilbuizen 
101 en 103). Het kopergehalte in het grondwatermonster uit de derde peilbuis rondom 
peilbuis 17 is niet verhoogd (peilbuis 102). Het kopergehalte in het grondwatermonster 
uit de peilbuis met de diepere filterstelling is evenmin verhoogd (peilbuis 104).  
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CONCLUSIES 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grondwater op enige afstand van de eerder in 
het grondwater aangetoonde sterke koperverontreiniging niet tot licht is verontreinigd 
met koper. Het diepere grondwater is niet verontreinigd met koper. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat de aanvankelijk in het grondwater aangetoonde sterke 
koperverontreiniging beperkt van omvang is. De hoeveelheid sterk met koper 
verontreinigd grondwater wordt ingeschat op minder dan 100 m3. Er is op de locatie 
geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er is derhalve geen 
saneringsnoodzaak. 

BIJLAGEN: 

1. Regionaal overzicht 
2. Locatietekening 
3. Boorstaten 
4. Analyseresultaten  
5. Toetsingswaarden 
6. Betrouwbaarheid van milieukundig bodemonderzoek 
 
 



onderzoekslocatie geprojecteerd op de topografische kaart

Bron: Topografische Dienst, Emmen
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BIJLAGE 3  

Boorstaten 



Projectcode: M09-005Projectnaam: Knijpslaan, Kolham

Bijlage 3 : Boorstaten

Pagina 1 / 1
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Boring: 104
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 4 

Analyseresultaten  
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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M09-005.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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,

Managing Director Environmental
drs. J.H.F. van der Wart
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101 (250-350)

102-1-1 102 (250-350)

103-1-1 103 (250-350)

104-1-1 104 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
koper µg/l S 24  <15  21  <15    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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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.



ARNICON BV

Knijpslaan, Kolham (koper in grondwater)
M09-005
11419741

17-03-2009

G.J. Meijers

17-03-2009

23-03-2009

Blad 4 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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 

koper Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0721762 18-03-2009 16-03-2009 ALC204  
002 B0721740 18-03-2009 16-03-2009 ALC204  
003 B0721730 18-03-2009 16-03-2009 ALC204  
004 B0721763 18-03-2009 16-03-2009 ALC204  
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BIJLAGE 5 

Toetsingswaarden 

 

 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). 
 Het betreft gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven 

     
Toetsingswaarden

1)
 S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     

METALEN 

koper 15 45 75 15 

     
1)
 S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 

 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 
grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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BIJLAGE 6 

BETROUWBAARHEID VAN MILIEUTECHNISCH BODEMONDERZOEK 

Arnicon en haar medewerkers zijn vanaf februari 2007 door SenterNovem erkend voor 
het verrichten van diensten vallend onder de volgende BRL SIKB protocollen: 

- Partijkeuring i.h.k.v. het Bouwstoffenbesluit (BRL SIKB 1000-1001)  
- Milieukundig bodemonderzoek (BRL SIBK 2000-2001/2002)  
- Locatie inspectie en monsterneming asbest in bodem (BRL SIKB 2000-2018) 
- Milieukundige begeleiding en verificatie bij bodemsanering conventionele methoden 

en in-situ saneringen (BRL 6000 – 6001/6002)  

Hiermee voldoet Arnicon aan de wet en regelgeving KWALIBO, die met ingang van 1 juli 
2007 van kracht is geworden. KWALIBO houdt onder andere in dat bodemintermediairs 
door SenterNovem erkend moeten zijn voor het verrichten van hun werkzaamheden. 
Voor het verkrijgen en behouden van de benodigde certificaten moet het werk zowel in 
voorbereiding en uitvoering als oplevering conform de eisen van de BRL worden 
uitgevoerd en moet het uitvoerend personeel voldoen aan gestelde opleidings- en 
ervaringseisen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de kwaliteits- en veiligheids-
normen zoals gesteld in de ISO 9001 en VCA.  

Het chemisch-analytisch onderzoek wordt uitbesteed aan een laboratorium dat is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor 
testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005. 

Arnicon is een onafhankelijk adviesbureau dat op generlei wijze is gelieerd aan de 
opdrachtgever en/of de eigenaar van de onderzochte locatie.  

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
gangbare inzichten en richtlijnen.  

Bij ieder bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. Een 
dergelijk onderzoek is echter per definitie gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 
analyses. Daardoor blijft het mogelijk dat er lokale afwijkingen in de samenstelling van 
grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn 
gekomen. 

Verder wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname 
is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na de uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door aanvoer van grond van elders. 

Arnicon acht zich niet aansprakelijk voor eventueel uit bovengenoemde afwijkingen 
voortvloeiende schade of gevolgen. 

Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer 
voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van dit rapport. 

 



Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan (vastgesteld)
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1. INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

1.1 Inleiding 

Door Demolis te Norg is aan Arnicon de opdracht verstrekt tot uitvoering van een 
verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 ter plaatse van een locatie aan de 
Knijpslaan/Rijksweg West te Kolham. Op een deel van de locatie is onderzoek uitgevoerd 
naar asbest in de bodem, dat apart wordt gerapporteerd. Voor de situering van de 
onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2. 

De locatie maakt deel uit van het terrein tussen de afslag van de snelweg A7 en de 
Rijksweg West. De locatie bestaat uit twee delen met oppervlakten van circa 4.225 m2, 
respectievelijk circa 800 m2. 

De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van 
de locatie. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is inzicht te verkrijgen of en in hoeverre 
het voormalige, dan wel het huidige gebruik van de locatie geleid kan hebben tot 
verontreiniging van de bodem. Het onderzoek wordt zodanig uitgevoerd, dat een 
milieuhygiënische beoordeling kan worden gegeven ten aanzien van het (toekomstige) 
gebruik van de locatie. Het bepalen van de omvang van een eventueel aan te treffen 
verontreiniging valt buiten het kader van het verkennend onderzoek.  

1.3 Kwaliteitswaarborg 

Arnicon en haar medewerkers zijn vanaf februari 2007 door SenterNovem erkend voor 
het verrichten van diensten vallend onder de volgende BRL SIKB protocollen: 

- Partijkeuring i.h.k.v. het v/m Bouwstoffenbesluit (BRL SIKB 1000-1001);  
- Milieukundig bodemonderzoek (BRL SIBK 2000-2001/2002);  
- Locatie inspectie en monsterneming asbest in bodem (BRL SIKB 2000-2018); 
- Milieukundige begeleiding en verificatie bij bodemsanering conventionele methoden 

en in-situ saneringen (BRL 6000 – 6001/6002).  

Hiermee voldoet Arnicon aan de wet en regelgeving KWALIBO, die met ingang van  
1 juli 2007 van kracht is geworden. KWALIBO houdt onder andere in dat bodem-
intermediairs door SenterNovem erkend moeten zijn voor het verrichten van hun 
werkzaamheden. Voor het verkrijgen en behouden van de benodigde certificaten moet 
het werk zowel in voorbereiding en uitvoering als oplevering conform de eisen van de 
BRL worden uitgevoerd en moet het uitvoerend personeel voldoen aan gestelde 
opleidings- en ervaringseisen. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen zoals gesteld in de ISO 9001 en VCA.  
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Het chemisch-analytisch onderzoek wordt uitbesteed aan een laboratorium dat is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor 
testlaboratoria conform ISO/IEC 17025: 2005.  

Bij afwijking van de kritieke proceseisen van de BRL en/of protocollen wordt het 
onderzoek niet gerapporteerd onder certificaat of keurmerk. 

1.4 Rapportage 

In dit rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek (hoofd- 
stuk 2), de onderzoeksopzet (hoofdstuk 3) en de resultaten van het bodemonderzoek 
(hoofdstuk 4) beschreven. Het rapport wordt afgesloten met de conclusies van het 
onderzoek en de (eventuele) aanbevelingen, die daaruit voortvloeien (hoofdstuk 5).  
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2. RESULTATEN VOORONDERZOEK 

2.1 Inleiding 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient informatie te worden verzameld over het 
vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving. Het vooronderzoek 
dient uitgevoerd te worden conform de Nederlandse Voornorm NVN 5725, "Bodem – 
richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 
onderzoek", 1999. In dit geval is volstaan met de historische gegevens uit een eerder op 
het aangrenzende terrein uitgevoerd bodemonderzoek (CSO-Milfac, 2007). 

2.2 Resultaten 

Locatiebeschrijving 

De locatie maakt deel uit van het terrein tussen de afslag van de snelweg A7 en de 
Rijksweg West langs het Winschoterdiep. De westelijke helft van het bedoelde terrein is 
heringericht tot bedrijvenpark Rengers. Op de locatie en de omgeving is de uitbreiding 
van dit bedrijventerrein geprojecteerd. 

De onderzoeklocatie bestaat uit twee delen met oppervlakten van circa 4.225 m2 
(deellocatie 1), respectievelijk circa 800 m2 (deellocatie 2). Deellocatie 1 ligt direct aan 
de afslag en is onverhard. Deellocatie 2 betreft een voormalige landbouwschuur aan de 
Rijksweg West, waarvan de betonvloer nog aanwezig is. De nader op asbest te onder-
zoeken locatie betreft het erf rondom de schuur en heeft een oppervlakte van ongeveer 
5.000 m2. Zoals hiervoor vermeld worden de resultaten van het asbestonderzoek apart 
gerapporteerd. 

Onderstaande foto’s geven een indruk van de locatie. 

 

Foto 1: deellocatie 1 met op de achtergrond de 

afrit van de rijksweg 

 

 

Foto 2: deellocatie 2, waar zich in het verleden 

een landbouwschuur heeft bevonden 
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Historisch gebruik 

In het verleden is de locatie in gebruik geweest als landbouwgrond. In 1972/1973 is de 
nieuwe rijksweg A7 opengesteld, waardoor de strook tussen de oude en de nieuwe 
rijksweg is ontstaan. Inmiddels heeft het westelijke deel van de strook (vanaf de  
A.H.G. Fokkerlaan) een bedrijfsbestemming (bedrijvenpark Rengers) en het is de 
bedoeling dat het bedrijventerrein in oostelijke richting wordt uitgebreid tot aan de 
(bebouwing aan de) Knijpslaan.  

Ten tijde van het in 2007 uitgevoerde bodemonderzoek was de (omgeving van de) 
locatie braakliggend en sterk bebost. In het archief van de Hinderwet en de Wet 
milieubeheer waren destijds voor de locatie geen gegevens bekend. Volgens de 
rapportage van het bodemonderzoek was destijds bij de gemeente niets bekend over 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten. Voor zover bekend is de situatie sinds 
2007 niet veranderd. 

Terreininspectie 

Het hiervoor vermelde is (mede) gebleken bij visuele inspectie van de locatie op  
3 februari 2009. De betonvloer van de voormalige landbouwschuur is nog aanwezig en 
daaromheen bevindt zich erfverhardingsmateriaal. 

Asbest 

Rondom de voormalige landbouwschuur is asbestverdacht materiaal aanwezig. Zoals 
hiervoor vermeld wordt hier onderzoek verricht naar asbest in bodem; de resultaten van 
het asbestonderzoek worden apart gerapporteerd.  

Bodemonderzoek 

Zoals hiervoor vermeld is in 2007 op het omringende terrein bodemonderzoek 
uitgevoerd. Daarbij is het meest noordoostelijke deel nabij de afslag van de A7 buiten 
het onderzoek gebleven. Dit deel wordt in het onderhavige onderzoek aangeduid als 
deellocatie 1. Ter plaatse van de vloer van de voormalige schuur is evenmin onderzoek 
verricht. In het onderhavige onderzoek wordt de voormalige schuur onderzocht als 
deellocatie 2. De resultaten van het in 2007 uitgevoerde bodemonderzoek zijn 
beschreven in de navolgende rapportage: 

a) Verkennend bodemonderzoek locatie Rengerspark IV te Kolham, CSO-Milfac in 
opdracht van de gemeente Slochteren, projectnummer 07F352, d.d. oktober 2007. 

Bij het onderzoek is gebleken dat het bodemprofiel uit zand bestaat en dat er, met 
uitzondering van asbestverdacht materiaal nabij de voormalige schuur, zintuiglijk aan het 
opgeboorde materiaal geen afwijkingen zijn geconstateerd, die duiden op mogelijke 
verontreinigingen van de bodem. Uit de analyseresultaten is gebleken dat de toplaag op 
de locatie plaatselijk licht is verontreinigd met PAK. Het grondwater is plaatselijk licht 
verontreinigd met chroom, zink, vluchtige aromaten en vluchtige gechloreerde 
koolwaterstoffen. Ter plaatse van één peilbuis op het meer westelijke terreindeel is het 
grondwater matig verontreinigd met benzeen. De onderzochte waterbodem is niet 
verontreinigd met de onderzochte stoffen. De bodemkwaliteit rondom de voormalige 
landbouwschuur is niet afwijkend van het algemene beeld.  
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In de rapportage van het onder a) genoemde onderzoek wordt aanbevolen om 
vervolgonderzoek uit te voeren naar enerzijds de matige benzeenverontreiniging van het 
grondwater en anderzijds het waargenomen asbestverdachte materiaal rondom de 
voormalige landbouwschuur. Uit de bijgevoegde analysecertificaten blijkt echter dat na 
een week reeds een heranalyse van het grondwater is uitgevoerd en dat daarbij geen 
verhoogde gehalten zijn aangetoond voor minerale olie en vluchtige aromaten. 

Toekomstige bestemming 

De locatie wordt heringericht ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van 
bedrijvenpark Rengers. 

2.3 Hypothese  

Omdat op het (direct) omringende terrein niet of nauwelijks verontreinigingen zijn 
aangetoond, wordt de locatie vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging beschouwd 
als onverdacht. Het verdachte karakter van één van de deellocaties voor asbest wordt in 
een ander kader onderzocht en blijft hier buiten beschouwing.  
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3. ONDERZOEKSOPZET 

Onderzoeksprotocol 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de strategie “onverdacht” (ONV), zoals om-
schreven in de NEN 5740 “Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”, 
1999. 

Algemeen 

Met behulp van een Edelmanboor zijn verspreid over de twee deellocaties boringen 
verricht tot een diepte van tenminste 1,0 m-mv. Een aantal boringen is doorgezet tot 
2,0 m-mv. Tijdens de uitvoering van de boringen is het opgeboorde bodemmateriaal 
zintuiglijk beoordeeld en geclassificeerd en zijn er boorbeschrijvingen gemaakt. Van de 
diepere boringen is er per deellocatie één afgewerkt met een peilbuis (zie tabel 1).  

Er zijn mengmonsters samengesteld uit de toplaag en ondergrond ten behoeve van 
analyse op het in de NEN 5740 omschreven analysepakket voor grondmonsters (zie 
tabel 1). Bij het samenstellen van mengmonsters zijn maximaal 6 grondmonsters 
gemengd. Ten behoeve van het berekenen van de achtergrond- en interventiewaarden 
zijn de gehalten organische stof en lutum bepaald.  

De bemonstering van de peilbuizen is een week na plaatsing uitgevoerd. De aan de 
peilbuizen onttrokken grondwatermonsters zijn onderzocht op het in de NEN 5740 
omschreven analysepakket voor grondwater (zie tabel 1). De pH en het geleidings-
vermogen van het grondwater zijn in het veld gemeten. 

Boor en analyseprogramma 

In tabel 1 is het boor- en analyseprogramma gegeven in de vorm van aantallen 
uitgevoerde boringen en analyses.  

TABEL 1: BOOR- EN ANALYSEPROGRAMMA 

      
Aantal 

boringen 
Diepte boringen 

(m-mv) 
Waarvan met 

peilbuis 
Analyses  

grond 
Analyses 

grondwater 
Opmerkingen 

      
Deellocatie 1 (ca. 4.225 m2)    

11 1,0 - 2 x STAP-1 - - 
      
4 2,0 1 (n) 1 x STAP-1 1 x STAP-W heranalyse grondwater op koper 
      

Deellocatie 2 (ca. 800 m2)    

4 1,0 - 2 x STAP-1 - extra pakket vanwege puin 
      
2 2,0 1 (n) 1 x STAP-1 1 x STAP-W  
      

(n) = bovenzijde filter tenminste 0,5 m-gws 
STAP-1= standaardpakket grond inclusief organische stof en lutum: 9 zware metalen, PAK (10 VROM), PCB’s (som 7), 
  minerale olie (C10-C40), org. stof, lutum 
STAP-W= standaardpakket grondwater: 9 zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN+styreen), vluchtige gechloreerde 
 koolwaterstoffen (VOCl; 16 st. inclusief vinylchloride), chloorbenzenen, bromoform en minerale olie 
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4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

4.1 Veldwerk 

Maaiveldinspectie 

Tijdens de maaiveldinspectie door Arnicon d.d. 4 februari 2008 is op deellocatie 1 geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen (de onderzoeksresultaten van het asbestonder-
zoek op deellocatie 2 worden apart gerapporteerd). Het maaiveld is op deellocatie 1 
begroeid met gras en mede op basis daarvan wordt de inspectie-efficiency geschat op 
ongeveer 60% - 70%. 

Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 3 en 4 februari 2008 door A. Volders (erkend monster-
nemer SIKB 2000 – 2001) van Arnicon B.V. Daarbij zijn op deellocatie 1 vijftien hand-
boringen verricht (de boringen 07 t/m 21) en zijn op deellocatie 2 zes handboringen 
verricht (de boringen nrs. 01 t/m 06). Op deellocatie 2 zijn ten behoeve van de 
uitvoering van de boringen gaten gemaakt in de betonvloer. De boringen zijn uitgevoerd 
met een Edelmanboor tot een diepte van 1,0 à 3,5 m-mv. Het boorgat van boring 17 
(deellocatie 2) en van boring 05 (deellocatie 1) is benut voor de plaatsing van een 
peilbuis (de peilbuizen 17 en 05). De situering van de boringen is weergegeven op 
bijlage 2. 

Tijdens het veldwerk is gebleken dat het bodemprofiel tot aan het eind van de boringen 
(maximaal 3,5 m-mv) uit zand bestaat. De vloer van de voormalige landbouwschuur 
heeft een dikte van 0,1 m. De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de boringen 
op deellocatie 1 waargenomen op een diepte van 2,0 m-mv en op deellocatie 2 op een 
diepte van 1,5 m-mv. Voor een meer nauwkeurige weergave van het bodemprofiel 
wordt verwezen naar bijlage 3. 

Zintuiglijke waarnemingen grond 

Op beide deellocaties is plaatselijk in de toplaag tot 0,5 à 1,0 m-mv een geringe 
hoeveelheid puin aangetroffen. Voor het overige zijn bij zintuiglijk onderzoek geen 
afwijkingen geconstateerd aan het opgeboorde bodemmateriaal. Er is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen in het opgeboorde bodemmateriaal. 

Grondwater 

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 11 februari 2008 door A. Volders 
van Arnicon B.V. (erkend monsternemer SIKB 2000 - 2002). In tabel 2 is een overzicht 
gegeven van de peilbuisgegevens en zintuiglijke waarnemingen en metingen aan het 
grondwater. Op 18 februari 2008 is peilbuis 17 herbemonsterd. 
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TABEL 2: PEILBUISGEGEVENS 

       
Plaats Peilbuis 

nr. 
Filterdiepte 

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

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidings-
vermogen 
(µS/cm) 

Zintuiglijke waarnemingen 

       
Deellocatie 1 17 2,5-3,5 2,03 6,1 770 - 
       
Deellocatie 2 05 2,0-3,0 1,62 6,0 230 - 
       

 

Afwijkingen 

Het veldwerk is uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL SIKB 2000. Er zijn geen 
afwijkingen. 

4.2 Chemisch-analytisch onderzoek 

Meng- en analyseprogramma 

Het meng- en analyseprogramma voor de onderzochte grond(meng)monsters en 
grondwatermonsters is weergegeven in tabel 3. In deze tabel corresponderen de 
monsternummers met de boringnummers en zijn de dieptetrajecten aangegeven, waaruit 
de monsters afkomstig zijn. Tevens is in deze tabel de samenstelling van de monsters 
vermeld.  

TABEL 3: (MENG-) EN ANALYSEPROGRAMMA GROND EN GRONDWATER 

     
(Meng-) 
monster-

code 

Boring / peilbuis nummers met (filter-) 
diepte in m-mv 

Hoofdbestanddeel/ 
Bijmenging 

Analyses  
grond 1) 

Analyses 
grondwater 1) 

     
Deellocatie 1 (ca. 4.225 m2)    

M-1 08+09+10+13+15+20 (0,0-0,5) Zand STAP-1 - 

M-2 17 + 21 (0,0-0,5) Zand/sporen puin STAP-1 - 

M-3 08+09+11+16+17+21 (0,5-1,5) Zand STAP-1  

 17 (2,5-3,5) Grondwater - STAP-W 2) 

     
Deellocatie 2 (ca. 800 m2)    

M-4 02+03+04+05 (0,1-0,5) Zand STAP-1 - 

M-5 06 (0,1-0,5) Zand/puin STAP-1 - 

M-6 03 + 05 (0,5-1,0) Zand/sporen puin STAP-1 - 

 05 (2,0-3,0) Grondwater - STAP-W 

1) zie hoofdstuk 3 voor de samenstelling van analysepakketten 
2) heranalyse voor koper 
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Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te 
Hoogvliet en de resultaten zijn bijgevoegd als bijlage 4 (grond) en 5 (grondwater). 
ALcontrol B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde 
criteria voor testlaboratoria conform ISO/IEC 17025:2005 en erkend door het Ministerie 
van VROM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS 3000). 

Toetsingskader 

Als eerste beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de 
toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 2006 zoals gewijzigd per 1 oktober 
2008. Op bijlage 6 zijn de voor lutum en organische stof gecorrigeerde toetsings-
waarden weergegeven. De hiervoor benodigde gehalten aan organische stof en lutum 
zijn in het laboratorium bepaald. 

Om de mate van verontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie 
gehanteerd: 

• niet verhoogd:  gehalte lager dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde (AW) of de 
 Streefwaarde (S) 

• licht verhoogd: gehalte hoger dan de Achtergrondwaarde of de Streefwaarde, 
 maar lager dan de tussenwaarde (½{AW+I} of ½{S+I}) 

• matig verhoogd: gehalte hoger dan of gelijk aan de tussenwaarde, maar lager  dan 
 de Interventiewaarde (I) 

• sterk verhoogd: gehalte hoger dan of gelijk aan de Interventiewaarde 

Analyseresultaten 

Aan de hand van de analyseresultaten (bijlagen 4 en 5) en de (berekende) achtergrond-, 
streef- en interventiewaarden (bijlage 6) zijn de tabellen 4 en 5 (grond) en 6 (grond-
water) samengesteld. Naast de gemeten gehalten zijn hierin de overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde (AW), de streefwaarde (S), de interventiewaarde (I) of de 
toetsingswaarde voor nader onderzoek aangegeven.  
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TABEL 4: GROND DEELLOCATIE 1 (gehalten in mg/kg d.s.) 

    
Monstercode met boringnummer  
en diepte in cm-mv 

M-1  
08 (0-50) 09 (0-30)  
15 (0-50) 10 (0-30)  
13 (0-50) 20 (0-50) 

M-2  
21 (0-50)  
17 (0-40) 

M-3  
08 (50-100) 21 (100-150) 
09 (60-100) 16 (50-80)  
11 (60-100) 17 (100-150) 

Bodemtype Zand Zand/sp. puin Zand 
    

 
droge stof(gew.-%) 88,3  88,8  90,5  
organische stof (% vd DS) 4,3  3,9  1,4  
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1,9  1,7  <1  
    
METALEN 
barium <20  21  <20  
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt <3  <3  <3  
koper 18  15  <10  
kwik 0,29 * 0,10  <0,10  
lood 91 * 34 * <13  
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel <5  <5  <5  
zink 21  <20  <20  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  <0,01  <0,01  
fenantreen 0,08  0,03  <0,01  
antraceen 0,02  0,01  <0,01  
fluoranteen 0,15  0,11  <0,01  
benzo(a)antraceen 0,08  0,06  <0,01  
chryseen 0,08  0,05  <0,01  
benzo(k)fluoranteen 0,05  0,03  <0,01  
benzo(a)pyreen 0,06  0,05  <0,01  
benzo(ghi)peryleen 0,05  0,03  <0,01  
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05  0,03  <0,01  
pak-totaal (10 van VROM) 0,62  0,40  <0,1  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 52(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 101(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 118(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 138(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 153(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 180(µg/kgds) <2  <2  <2  
som PCB (7)(µg/kgds) <14  <14  <14  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5  <5  <5  
fractie C12 - C22 <5  <5  <5  
fractie C22 - C30 <5  <5  <5  
fractie C30 - C40 <5  <5  <5  
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  

    

TOETSING: 
blanco het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of lager dan de bepalingsgrens 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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TABEL 5: GROND DEELLOCATIE 2 (gehalten in mg/kg d.s.) 

    
Monstercode met boringnummer  
en diepte in cm-mv 

M-4  
02 (10-40) 03 (10-50)  
04 (10-50) 05 (10-50) 

M-5  
06 (10-50) 

M-6  
03 (50-80) 05 (50-100) 

Bodemtype
)
 Zand Zand/puin Zand/sp. puin 

    

 
droge stof(gew.-%) 91,1  92,3  83,6  
organische stof (vd DS) 1,0  1,3  6,8  
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1,3  1,2  2,3  
    
METALEN 
barium <20  <20  <20  
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt <3  <3  <3  
koper <10  <10  11  
kwik <0,10  <0,10  0,15 * 
lood <13  <13  58 * 
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel <5  <5  <5  
zink <20  <20  <20  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  <0,01  0,03  
fenantreen <0,01  <0,01  0,03  
antraceen <0,01  <0,01  0,01  
fluoranteen <0,01  <0,01  0,10  
benzo(a)antraceen <0,01  <0,01  0,07  
chryseen <0,01  <0,01  0,07  
benzo(k)fluoranteen <0,01  <0,01  0,04  
benzo(a)pyreen <0,01  <0,01  0,05  
benzo(ghi)peryleen <0,01  <0,01  0,04  
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01  <0,01  0,04  
pak-totaal (10 van VROM) <0,1  <0,1  0,47  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 52(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 101(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 118(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 138(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 153(µg/kgds) <2  <2  <2  
PCB 180(µg/kgds) <2  <2  <2  
som PCB (7)(µg/kgds) <14  <14  <14  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5  <5  <5  
fractie C12 - C22 <5  <5  <5  
fractie C22 - C30 <5  <5  <5  
fractie C30 - C40 <5  <5  <5  
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  
    

TOETSING: 
blanco het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of lager dan de bepalingsgrens 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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TABEL 6: GRONDWATER (gehalten in µg/l) 

 

 Deellocatie 2 Deellocatie 1 

Monstercode met peilbuisnummer 
en filterdiepte in cm-mv  

05-1-1  
05 (200-300) 

17-1-1  
17 (250-350) 

   
   
METALEN 
barium 150 * 140 * 
cadmium <0,8  <0,8  
kobalt <5  <5  
koper <15  79 *** 

1)
 

kwik <0,05  <0,05  
lood <15  <15  
molybdeen <3,6  <3,6  
nikkel <15  <15  
zink 170 * 110 * 
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,37 * <0,2  
tolueen 1,2  <0,3  
ethylbenzeen <0,3  <0,3  
o-xyleen 0,39  0,22  
p- en m-xyleen 0,77  0,71  
xylenen 1,2 * 0,93 * 
styreen <0,3  <0,3  
naftaleen <0,60  <0,10  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1  <0,1  
cis-1,2-dichlooretheen <0,1  <0,1  
trans-1,2-dichlooretheen <0,1  <0,1  
dichloormethaan <0,2  <0,2  
1,1-dichloorpropaan <0,25  <0,25  
1,2-dichloorpropaan <0,25  <0,25  
1,3-dichloorpropaan <0,25  <0,25  
som dichloorpropanen <0,75  <0,75  
tetrachlooretheen <0,1  <0,1  
tetrachloormethaan <0,1  <0,1  
1,1,1-trichloorethaan <0,1  <0,1  
1,1,2-trichloorethaan <0,1  <0,1  
trichlooretheen <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1  <0,1  
bromoform <0,2  <0,2  
   
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25  <25  
fractie C12 - C22 <25  <25  
fractie C22 - C30 <25  <25  
fractie C30 - C40 <25  <25  
totaal olie C10 - C40 <100  <100  

   

TOETSING: 
blanco het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde of lager dan de bepalingsgrens 
* het gehalte is groter dan de streefwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
1) na herbemonstering op 18 februari 2008 is een kopergehalte aangetoond van 76 µg/l 

 



 

Rapport M09-005-O / 27-02-09 / Knijpslaan/Rijksweg West te Kolham 13

Interpretatie deellocatie 1 

Uit tabel 4 blijkt dat in de al dan niet puinhoudende grondmengmonsters M-1 en M-2 uit 
de bovengrond tot 0,5 m-mv van deellocatie 1 licht verhoogde gehalten zijn aangetoond 
voor kwik en/of lood; de gehalten voor de overige onderzochte stoffen zijn in deze twee 
mengmonsters niet verhoogd. Mengmonster M-3 uit de ondergrond (0,5-1,5 m-mv) van 
deellocatie 1 bevat voor geen enkele van de onderzochte stoffen een verhoogd gehalte.  

Uit tabel 6 blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 17 voor koper een sterk 
verhoogd gehalte is aangetoond en voor barium, zink en xylenen licht verhoogde 
gehalten zijn aangetoond. Na herbemonstering is in het grondwatermonster uit  
peilbuis 17 andermaal een sterk verhoogd kopergehalte aangetoond. Voor de overige 
onderzochte stoffen zijn in dit monster geen verhoogde gehalten gemeten. 

Interpretatie deellocatie 2 

Uit tabel 5 blijkt dat in de al dan niet puinhoudende grondmengmonsters M-4 en M-5 uit 
de bovengrond tot 0,5 m-mv van deellocatie 2 geen verhoogde gehalten zijn aangetoond 
voor de onderzochte stoffen. Mengmonster M-6 uit de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) van 
deellocatie 2 bevat licht verhoogde gehalten voor kwik en lood, terwijl voor de andere 
onderzochte stoffen geen verhoogde gehalten zijn aangetoond.  

Uit tabel 6 blijkt dat het grondwatermonster uit peilbuis 05 licht verhoogde gehalten 
bevat voor barium, zink, benzeen en xylenen, terwijl voor de overige onderzochte 
stoffen geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
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5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Samenvatting 

Vooronderzoek en hypothese 

De onderzoeklocatie bestaat uit twee delen met oppervlakten van circa 4.225 m2 
(deellocatie 1), respectievelijk circa 800 m2 (deellocatie 2). Deellocatie 1 is onverhard en 
deellocatie 2 betreft een voormalige landbouwschuur aan de Rijksweg West, waarvan de 
betonvloer nog aanwezig is.  

Omdat bij een bodemonderzoek in 2007 op het (direct) omringende terrein niet of 
nauwelijks verontreinigingen zijn aangetoond, wordt de locatie vanuit het oogpunt van 
bodemverontreiniging beschouwd als onverdacht. Het verdachte karakter van één van 
de deellocaties voor asbest wordt in een ander kader onderzocht en blijft hier buiten 
beschouwing.  

Verkennend bodemonderzoek 

Tijdens het veldwerk is gebleken dat het bodemprofiel tot aan het eind van de boringen 
(maximaal 3,5 m-mv) uit zand bestaat. De vloer van de voormalige landbouwschuur 
heeft een dikte van 0,1 m. De grondwaterstand bevindt zich op 1,6 à 2,0 m-mv. In de 
toplaag tot 0,5 à 1,0 m-mv is plaatselijk een geringe bijmenging met puin waargenomen. 
Voor het overige zijn bij zintuiglijk onderzoek geen afwijkingen geconstateerd aan het 
opgeboorde bodemmateriaal. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen in het 
opgeboorde bodemmateriaal. 

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat op deellocatie 1 de bovengrond (0-0,5 m-mv) 
en op deellocatie 2 de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) plaatselijk licht zijn verontreinigd met 
kwik en/of lood. Het grondwater is op beide deellocaties licht verontreinigd met barium, 
zink, benzeen en/of xylenen. Op deellocatie 1 is daarnaast het kopergehalte in het 
grondwater (ook na herbemonstering) sterk verhoogd. Voor het overige zijn in de grond 
en in het grondwater geen verontreinigingen aangetroffen. 

Betrouwbaarheid 

De onderzoeksresultaten worden representatief geacht voor de bodemkwaliteit van de 
locatie. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7.  

5.2 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd, dat de hypothese 
"onverdacht" voor bodemverontreiniging niet wordt bevestigd. Het sterk verhoogde 
kopergehalte in het grondwater geeft aanleiding tot het uitvoeren van een vervolg-
onderzoek; voor het overige geven de aangetoonde gehalten hier geen aanleiding toe.  
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5.3 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om na enige tijd het grondwater op deellocatie 1 nogmaals te 
bemonsteren voor de analyse op koper. Als daarbij weer een sterk verhoogd gehalte 
wordt gemeten, dient de omvang van de sterke koperverontreiniging in het grondwater 
te worden bepaald. 

Eventuele afvoer van grond dient plaats te vinden conform de regelgeving in het Besluit 
Bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt om eventueel vrijkomende grond op de locatie her te 
gebruiken. 

 



onderzoekslocatie geprojecteerd op de topografische kaart
Bron: Topografische Dienst, Emmen

M09-005-O
Bijlage: 1

Knijpslaan te Kolham
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Projectcode: M09-005Projectnaam: Knijpslaan, Kolham

Bijlage 3 : Boorstaten
Pagina 1 / 6

Boring: 01
03-02-2009

0

50

100

1

2

3

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal geelbruin

Boring: 02
03-02-2009

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Boring: 03
03-02-2009

0

50

100

1

2

3

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Boring: 04
03-02-2009

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgeel
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Bijlage 3 : Boorstaten
Pagina 2 / 6

Boring: 05
03-02-2009

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, donker 
geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsgeel

Boring: 06
03-02-2009

0

50

100

1

2

3

beton

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
licht bruingeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Boring: 07
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgeel

Boring: 08
04-02-2009

0

50

100

1

2

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
bruingeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel
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Boring: 09
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgeel

Boring: 10
04-02-2009

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingeel

Boring: 11
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingeel

Boring: 12
04-02-2009

0

50

100

1

2

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruingeel
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Boring: 13
04-02-2009

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelgrijs

Boring: 14
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Boring: 15
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

Boring: 16
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin
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Boring: 17
04-02-2009

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal geelbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal geelbruin

Boring: 18
04-02-2009

0

50

100

1

2

3

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

Boring: 19
04-02-2009

0

50

100

1

2

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin

Boring: 20
04-02-2009

0

50

100

1

2

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker zwartgrijs

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruingeel
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Boring: 21
04-02-2009

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras, Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

ARNICON BV
G.J. Meijers
Postbus 333
2910 AH  NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam : Knijpslaan, Kolham (grond deellocatie 1)
Uw projectnummer : M09-005
ALcontrol rapportnummer : 11405441, versie nummer: 1

Hoogvliet, 12-02-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M09-005.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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,

Managing Director Environmental
drs. J.H.F. van der Wart
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M-1 08 (0-50) 09 (0-30) 15 (0-50) 10 (0-30) 13 (0-50) 20 (0-50)

M-2 21 (0-50) 17 (0-40)

M-3 08 (50-100) 21 (100-150) 09 (60-100) 16 (50-80) 11 (60-100) 17 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 88.3 88.8 90.5
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.3 3.9 1.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9 1.7 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20 21 <20
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S <3 <3 <3
koper mg/kgds S 18 15 <10
kwik mg/kgds S 0.29 0.10 <0.10
lood mg/kgds S 91 34 <13
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S <5 <5 <5
zink mg/kgds S 21 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.08 0.03 <0.01
antraceen mg/kgds S 0.02 0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.15 0.11 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08 0.06 <0.01
chryseen mg/kgds S 0.08 0.05 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.03 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06 0.05 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05 0.03 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.03 <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.62 1) 0.40 1) <0.1 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.63 2) 0.40 2) 0.07 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M-1 08 (0-50) 09 (0-30) 15 (0-50) 10 (0-30) 13 (0-50) 20 (0-50)

M-2 21 (0-50) 17 (0-40)

M-3 08 (50-100) 21 (100-150) 09 (60-100) 16 (50-80) 11 (60-100) 17 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 118 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 2) 9.8 2) 9.8 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
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) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
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) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1546408 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
001 Y1684633 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
001 Y1684641 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
001 Y1684643 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
001 Y1684645 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
001 Y1684646 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
002 Y1546401 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
002 Y1684637 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1546354 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1546412 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1684635 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1684638 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1684691 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
003 Y1684710 04-02-2009 04-02-2009 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

ARNICON BV
G.J. Meijers
Postbus 333
2910 AH  NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam : Knijpslaan, Kolham (grond deellocatie 2)
Uw projectnummer : M09-005
ALcontrol rapportnummer : 11405442, versie nummer: 1

Hoogvliet, 11-02-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M09-005.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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,

Managing Director Environmental
drs. J.H.F. van der Wart
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M-4 02 (10-40) 03 (10-50) 04 (10-50) 05 (10-50)

M-5 06 (10-50)

M-6 03 (50-80) 05 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 91.1 92.3 83.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0 1.3 6.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.3 1.2 2.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20 <20 <20
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S <3 <3 <3
koper mg/kgds S <10 <10 11
kwik mg/kgds S <0.10 <0.10 0.15
lood mg/kgds S <13 <13 58
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S <5 <5 <5
zink mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.03
fenantreen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.03
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.01
fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.10
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.07
chryseen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.07
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.05
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.1 1) <0.1 1) 0.47 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 2) 0.07 2) 0.47 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M-4 02 (10-40) 03 (10-50) 04 (10-50) 05 (10-50)

M-5 06 (10-50)

M-6 03 (50-80) 05 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 118 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 2) 9.8 2) 9.8 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
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) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
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) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1684652 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
001 Y1684653 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
001 Y1684657 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
001 Y1684694 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
002 Y1684659 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
003 Y1684661 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
003 Y1684699 04-02-2009 03-02-2009 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

ARNICON BV
G.J. Meijers
Postbus 333
2910 AH  NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam : Knijpslaan, Kolham (grondwater deellocatie 1 en 2)
Uw projectnummer : M09-005
ALcontrol rapportnummer : 11407770, versie nummer: 1

Hoogvliet, 16-02-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M09-005.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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,

Managing Director Environmental
drs. J.H.F. van der Wart
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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

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

05-1-1 05 (200-300)

17-1-1 17 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002

METALEN
barium µg/l S 150 140
cadmium µg/l S <0.8 <0.8
kobalt µg/l S <5 <5
koper µg/l S <15 79
kwik µg/l S <0.05 <0.05
lood µg/l S <15 <15
molybdeen µg/l S <3.6 <3.6
nikkel µg/l S <15 <15
zink µg/l S 170 110

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 0.37 <0.2
tolueen µg/l S 1.2 <0.3
ethylbenzeen µg/l S <0.3 <0.3
o-xyleen µg/l S 0.39 0.22
p- en m-xyleen µg/l S 0.77 0.71
xylenen µg/l S 1.2 0.93
xylenen (0.7 factor) µg/l S 1.2 0.93
styreen µg/l S <0.3 <0.3
naftaleen µg/l S <0.60 1) <0.10 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6
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

µg/l S <0.2 <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25 <0.25
som dichloorpropanen µg/l S <0.75 <0.75
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53 0.53

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. 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

001

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

05-1-1 05 (200-300)

17-1-1 17 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002

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 <0.6 <0.6
chloroform µg/l S <0.6 <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1
bromoform µg/l S <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. 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 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. 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-

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 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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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-

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 en Conform NEN-EN 13506
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 Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

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 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
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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 

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
bromoform Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0722637 11-02-2009 11-02-2009 ALC204
001 G5802252 11-02-2009 11-02-2009 ALC236
001 G5802257 11-02-2009 11-02-2009 ALC236
002 B0721739 11-02-2009 11-02-2009 ALC204
002 G5802222 11-02-2009 11-02-2009 ALC236
002 G5802231 11-02-2009 11-02-2009 ALC236



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

Blad 1 van 4

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

ARNICON BV
G.J. Meijers
Postbus 333
2910 AH  NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam : Knijpslaan, Kolham (heranalyse grodwater op koper)
Uw projectnummer : M09-005
ALcontrol rapportnummer : 11410356, versie nummer: 1

Hoogvliet, 23-02-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M09-005.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

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,

Managing Director Environmental
drs. J.H.F. van der Wart
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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)

17-1-2 17 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
koper µg/l S 76          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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 

koper Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0721767 18-02-2009 18-02-2009 ALC204  
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Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,39 4,4 8,4 0,39 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 21 60 99 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 33 192 351 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 62 192 321 62 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 8,6 219 430 30 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 82 1116 2150 82 
     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1   lutum 1.9%; humus 4.3% 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,38 4,3 8,2 0,38 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 21 59 98 21 
kwik 0,11 13 25 0,11 
lood 33 191 349 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 62 190 318 62 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 7,8 199 390 27 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 74 1012 1950 74 
     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 

3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2   lutum 1.7%; humus 3.9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 4,0 102 200 14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3   lutum 1%; humus 1.4% 

 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 4,0 102 200 14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 

3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 1   lutum 1.3%; humus 1% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 4,0 102 200 14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 

3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 2   lutum 1.2%; humus 1.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
METALEN 
barium 51 149 246 51 
cadmium 0,43 4,8 9,3 0,43 
kobalt 4,4 30 56 4,4 
koper 23 65 108 23 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 35 202 369 35 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 24 35 12 
zink 67 206 345 67 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(μg/kgds) 14 347 680 48 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 129 1765 3400 129 
     
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 

3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
 3   lutum 2.3%; humus 6.8% 

 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in μg/l, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen 0,20 35 70 0,30 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 0,01 10 20 0,20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0,01 10 20 0,14 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som dichloorpropanen 0,80 40 80 0,75 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0,80 40 80 0,52 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
bromoform   

630 2,0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan (vastgesteld)

Bijlage 7  Onderzoek EV (AVIV, 9 oktober 2019)
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1 Inleiding 

Er bestaan plannen voor de vestiging van een McDonald’s restaurant en een tankstation op 

een nu braakliggend perceel op bedrijventerrein Rengers naast de A7 in Hoogezand. In de 

omgeving van de planlocatie bevinden zich meerdere risicobronnen:  

 A7.  

 Aardgastransportleiding.  

 Een op te richten tankstation.  

 Overige inrichtingen en transportroutes.  

 

Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dienen de risico’s betreffende externe veiligheid in 

kaart te worden gebracht. In deze rapportage worden de resultaten van de berekeningen van 

de aardgasleidingen en de A7 gepresenteerd.  

Hoewel wordt uitgegaan van een tankstation zonder LPG wil de opdrachtgever rekening 

houden met de mogelijkheid dat afleveren van LPG, LNG of waterstof gewenst is. In het 

rapport zal daarom per type tankstation aangegeven worden met welke afstanden rekening 

gehouden dient te worden en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.  

Daarnaast zal op kwalitatieve wijze zal worden ingegaan op de risico’s van overige 

inrichtingen en transportroutes in de omgeving van de planlocatie. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid 

voor transportroutes en buisleidingen samengevat. De uitgangspunten van de 

risicoberekening worden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4, 5 en 6 bevatten de 

resultaten voor respectievelijk de A7, de aardgasleiding en het tankstation. Hoofdstuk 7 ten 

slotte bevat de conclusie. De modellering van de bevolking wordt beschreven in bijlage 1. 

Bijlage 2 bevat de door Carola gegeneerde rapportage. 
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen 

wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid 

kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving 

aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 

Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [4]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 

zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen.  

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid transportroutes 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid dat bij 

een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen 

over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. In het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de ruimtelijke 

ordening [1]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling 

Tracébesluiten (de Beleidsregels) [2]. 

Op 1 april 2015 is het Basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een 

aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk moet 

zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het Basisnet is het vastleggen 

en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de 

ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs de route. Het 

Basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel uitmaakt van het 

Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg, 

spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes en deze zogenoemde 

“risicoplafonds” zijn vastgelegd in de regeling basisnet [3].  
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2.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 

bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval 

met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen 

door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich 

daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare 

bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het 

plaatsgebonden risico van toepassing zijn. 

 

Type object Omgevingsbesluit 

Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 

De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet 

van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 

zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden 

rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling 

Basisnet [3]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de 

basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10-6 contour van 

het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden 

volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(Hart) [5]. 

 

2.2.2 Groepsrisico 

Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de 

ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op: 

 De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op die transportroute, en 

 Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet. 

 

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 

200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie 

en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. 
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Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij 

het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: 

 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied 

reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 

bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 

redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 

die vergunning betrekking heeft; 

 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan 

of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen 

maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking 

tot de inrichting van de openbare ruimte, en 

 de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- 

en nadelen daarvan. 

 

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het 

aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het 

GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 

cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale 

as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld. 

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. 

Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen 

het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip oriëntatiewaarde 

houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te 

accepteren. 
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Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

2.2.3 Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Incidenten met grote lekkage van gevaarlijke stoffen komen heel weinig voor. Het meest 

voorkomende type incident op wegen en spoorwegen is een lekkage van een brandbare 

vloeistof zoals benzine. Naast het voldoen aan het plaatsgebonden risico en het 

verantwoorden van het groepsrisico moet het bevoegd gezag daarom tevens ingaan op een 

keuze om te bouwen in het zogeheten plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het 

gebied naast Basisnetroutes waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van een 

plasbrand. Deze kan ontstaan wanneer bij een ongeval vrijgekomen brandbare vloeistof 

ontstoken wordt. Met het oog op een dergelijk ongeval zijn in het Bouwbesluit 2012 en de 

daarop berustende ministeriële regeling bouwvoorschriften gegeven voor gebouwen in 

plasbrandaandachtsgebieden. De plasbrandaandachtsgebieden zijn bij ministeriële regeling 

aangewezen [3]. 

2.3 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [6]. 

Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst. 

 

Oriëntatiewaarde 
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2.3.1 Plaatsgebonden risico 

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van 

een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke 

gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en 

woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die 

door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis 

opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare 

technieken dat de PR 10-6 contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te 

liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een bestaande 

leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden risico van 

toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt daarmee 

voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de 

belemmeringenstrook. 

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande 

buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing1 binnen de 

risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals 

woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10-6 liggen, gaat een wettelijke 

saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een 

overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele 

situatie. 

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden 

risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare 

bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe  

kwetsbare objecten worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen 

moeten in het bestemmingsplan worden aangegeven. 

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

 

2.3.2 Groepsrisico 

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden 

om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van 

een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom 

in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af 

te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. 

Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk dat risico worden gereduceerd. 

                                                      
1 Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde 

bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit  
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Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt het 

afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens waarbinnen nog 1% van de aanwezige 

personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft voor dit gebied aan welke 

bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het 

aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing 

soms gelimiteerd. 

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald aantal 

slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel 

bestaande als nieuwe situaties. 

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de 

regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico 

mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, 

inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het 

invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de 

oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De verantwoording 

van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in bepaalde gevallen 

een vereenvoudiging.  

Verantwoording groepsrisico 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een 

buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar 

object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de 

buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in 

het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 

veroorzaakt of veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de 

kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-

4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10-6 per jaar; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast 

door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de 

voor- en nadelen daarvan; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in 

de nabije toekomst; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp of zwaar ongeval; 
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g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om 

zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor 

dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het 

gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen 

in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en 

beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en 

zelfredzaamheid. 

 

Beperkte verantwoording 

Het Bevb introduceert een nieuwe onderverdeling van situaties waarin een ‘volledige’ 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere 

verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met 

een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3): 

1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% letaliteitszone 

en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen tussen de 1% 

letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is aan 10-8).  

2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft; 

b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt. 

 

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde 

te komen, namelijk: 

a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen. 

b. De hoogte van het groepsrisico. 

f. De bestrijdbaarheid. 

g. De zelfredzaamheid. 

 

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met 

een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig. 

2.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

De normstelling voor bepaalde bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen is opgenomen in 

de Regeling externe veiligheid inrichtingen, afgekort tot Revi [11]. Het Revi is een ministeriële 

regeling die valt onder het Bevi [4]. 
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2.4.1 Plaatsgebonden risico 

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een 

grenswaarde van 1.0 10-6 /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden 

voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, dit 

betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken. 

 

2.4.2 Groepsrisico 

Voor het groepsrisico is in het Bevi een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht 

voorgeschreven. De oriëntatiewaarde is gelijk aan 10-3 / N2, dat wil zeggen een frequentie 

van 10-5 /jr voor 10 slachtoffers, 10-7 /jr voor 100 slachtoffers, etc. en is gedefinieerd voor 10 

of meer slachtoffers. Tevens is in het Revi aangegeven dat binnen het invloedsgebied 

veranderingen in de omgeving dienen te worden beschouwd bij het vaststellen van de grootte 

van het groepsrisico en bij de verantwoording conform artikel 13 van het Bevi. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Ligging plangebied en risicobronnen 

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen 200 m van de A7 waarover vervoer van gevaarlijke 

stoffen plaatsvindt. Daarnaast ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van de 

aardgasleidingen N-508-48 en N-508-50 van Gasunie. De ligging van het plangebied ten 

opzichte van de risicobronnen wordt getoond in figuur 2. In de huidige situatie is de planlocatie 

braakliggend, in de toekomstige situatie is er sprake van een McDonalds-restaurant en een 

tankstation. 

 

 

Figuur 2 Risicobronnen in de omgeving van plangebied  

3.2 Rijksweg A7 

Op 90 m ten noorden van het plangebied ligt basisnetroute rijksweg A7 (wegvak Gr2) 

waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

3.2.1 RBM II 

Het risico van het transport is berekend met RBM II versie 2.3, ontwikkeld in opdracht van 

Rijkswaterstaat voor evaluatie van transportroutes [7]. Voor de berekening zijn de volgende 

gegevens nodig: 
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 De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. 

 Trajecteigenschappen zoals de uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat 

een spoorketelwagen met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat 

er uitstroming van de stof optreedt. 

 Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval. 

 De meteorologische condities: hiervoor is weerstation Eelde gebruikt. 

3.2.2 Trajecteigenschappen en transportintensiteit 

Ter plaatse van het plangebied heeft de A7 een breedte van 25 m. In de berekeningen wordt 

uitgegaan van de standaard ongevalsfrequentie van 8.3 10-8 per voertuigkilometer voor 

autosnelwegen.  

Conform de regeling Basisnet is voor wegvak Gr2 uitgegaan van 1500 transporten GF3. Bij 

de risicoberekening wordt standaard aangenomen dat 61% van het transport overdag 

plaatsvindt tussen 8:00 en 18:30 uur evenredig verdeeld over de werkweek [5]. Voor dit traject 

geldt geen plasbrandaandachtsgebied. 

3.3 Aardgasleidingen 

3.3.1 Carola 

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 

parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens: 

 Het interessegebied. 

 Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval de Nederlandse Gasunie. 

 Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval met de leiding. 

3.3.2 Interessegebied 

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding 

geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding 

gepland is [6]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de relevante 

gegevens die benodigd zijn voor de berekening.  

 

3.3.3 Leidingdatabestand 

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke 

parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale 

effectafstand van het interessegebied bevinden. De kenmerken van de voor het plangebied 

relevante aardgasleidingen worden getoond in tabel 2. 
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Beheerder Leidingnr. Diameter 
[inch] 

Druk 
[bar] 

Afstand 100% 
letaliteit [m] 

Afstand 1% 
letaliteit [m] 

Gasunie N-580-48 6 40 50 70 

Gasunie N-580-50 6 40 50 70 

Tabel 2. Kenmerken hogedruk aardgasleidingen 

 

Het plangebied ligt volledig binnen het invloedsgebied en gedeeltelijk binnen de 100%-

letaliteitscontour van de leidingen. 

Voor het bouwen rond een aardgasleiding moet rekening gehouden worden met een 

belemmeringenstrook van vier meter. Ten behoeve van het onderhoud aan de leiding mag 

binnen deze strook niet gebouwd worden [6]. In de berekeningen voor de toekomstige situatie 

is deze strook uitgesloten van bebouwing. 

3.4 Overige inrichtingen en transportroutes 

3.4.1 Inrichtingen 

Op ongeveer 1600 m ligt PBZO-inrichting Koopman Warehousing B.V. waarbij sprake is van 

twee PGS 15-opslagruimten voor ADR-stoffen van de klassen 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 en 9.  

De PR 10-6-contour ligt binnen de inrichtingsgrens [8]. Het plaatsgebonden risico vormt 

daarmee geen belemmering voor het plangebied. 

De maximale effectafstand van 3350 m reikt tot over het plangebied. Uit de gegevens uit de 

BAG-populatie is bepaald dat zich binnen deze afstand circa 36.000 personen bevinden. Dat 

komt neer op een gemiddelde dichtheid van 10 personen/ha. 

Voor het inschatten van de bijdrage van het plangebied aan de personendichtheid is een 

zodanige afstand gekozen dat het plangebied juist daarbinnen ligt, zie figuur 3. . Binnen deze 

afstand van 1700 m bevinden zich circa 9700 personen wat neerkomt op een dichtheid van 

10.7 personen/ha. Door de ontwikkeling neemt de personendichtheid toe met ongeveer 0.2 

personen/ha. 

Voor de PGS 15-opslag is sprake van beschermingsniveau 1 en een automatische 

sprinklerinstallatie [19]. Volgens tabel 17.1 van de ‘Handreiking verantwoordingsplicht 

groepsrisico’ geldt voor een opslag als deze een maximaal toelaatbare personendichtheid 

van minimaal 240 personen/ha [20]. De personendichtheid binnen het invloedsgebied van 

Koopman is beduidend lager. 

Figuur 4 toont het groepsrisico zoals berekend in 2015 [17]. Uit de figuur blijkt dat het 

groepsrisico ca. 100 keer kleiner is dan oriëntatiewaarde. Gelet op de geringe bijdrage van 

het plangebied aan de personendichtheid binnen 1700 m rond de inrichting is het niet 
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aannemelijk dat de ontwikkeling leidt tot een toename aan het groepsrisico van Koopman tot 

boven 0.1 keer de oriëntatiewaarde.  

 

Figuur 3. Bebouwing binnen 1700 m rond Koopmans 

 

Figuur 4. Groepsrisico Koopman [17] 
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In de omgeving van het plangebied liggen zeven andere inrichtingen. Het plangebied ligt 

buiten de invloedsgebieden en PR 10-6-contouren deze inrichtingen.  De inrichtingen worden 

weergegeven in figuur 5 en tabel 3. 

 

Nr. Naam Afstand 
[m] 

Risicobron Effectafstand [m] 

1 Topbrands Europe B.V. 
 

927 Opslag gevaarlijke 
stoffen 

677  

2 QEW Engineered Rubber 816 Opslag PGS-15 Geen QRA 
Generieke PR 10-6: 20 m 

3 Gasunie 796 Gasdrukregel- 
meetstation 

Max. 25 m; afhankelijk 
van capaciteit 

4 ESSO tankstation Allesco 997 LPG tankstation 
(doorzet 500 - 1000 m3) 

150  

5 ESKA Graphicboard 
locatie Hoogezand 

820 Opslag Geen QRA 
PR 10-6: 30 m 

 Bovengrondse LPG-
tank (8000 l) 

PR 10-6: 45 m 

6 Shell Tankstation 
Hoogezand 

368 LPG tankstation 
(doorzet 500 - 1000 m3) 

150 

7 Agrifirm B.V. 748 Opslag 
bestrijdingsmiddelen 

90 

Tabel 3.  Inrichtingen in de omgeving van het plangebied 

 

Figuur 5. Inrichtingen in de omgeving van het plangebied 
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3.4.2 Spoorlijn 

Het plangebied ligt op ongeveer 930 m van de spoorlijn Waterhuizen aansl. - Veendam aansl. 

die als route 250E onderdeel is van het basisnet spoor. De situatie wordt weergegeven in 

figuur 6. De planlocatie ligt ruimschoots buiten de 200 m zone van beide spoorlijnen 

waarbinnen verantwoording afgelegd dient te worden over het groepsrisico. 

 

 

Figuur 6. Spoorlijn Waterhuizen - Veendam 

3.5 Bebouwing 

De bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen het 

invloedsgebied rond het te beschouwen deel van de wegroutes en de aardgasleiding is 

opgevraagd via de BAG-Populatieservice [9]. In aanvulling hierop zijn gegevens van 

Ruimtelijkeplannen.nl [10] geraadpleegd. Informatie over de toekomstige invulling is 

afkomstig van de opdrachtgever. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht van de gebieden 

en aantallen personen opgenomen. 
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4 Resultaten A7 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Bij het Basisnet Weg gelden de afstanden die in bijlage 1 van de regeling Basisnet zijn 

opgenomen [3]. Ter hoogte van het plangebied geldt voor wegvak Gr2 een PR-plafond van 0 

m. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen op 

het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Het plangebied ligt op een 

minimale afstand van ongeveer 98 m tot het midden van de weg. Het plaatsgebonden risico 

vormt geen belemmering voor het plangebied. 

4.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie wordt getoond in figuur 7. Tabel 4 toont 

de hoogte van het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Er is 

aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal 

afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor 0.009 betekent bijvoorbeeld dat het groepsrisico 

meer dan 111 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

 

 

Figuur 7. Groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie 

 Oriëntatiewaarde 
 
 GR huidig  
 
 GR toekomst 
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Situatie Factor 
t.o.v. OW 

Huidig 0.005 

Toekomstig  0.009 

Tabel 4. Groepsrisico A7 

Figuur 8 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. In de figuur is het gedeelte 

van het traject dat het kilometervak met het maximale groepsrisico omvat weergegeven met 

blauwe cirkels. Geel gemarkeerd is het ongevalspunt dat de grootste bijdrage levert aan het 

groepsrisico van dit kilometervak. 

 

 

Figuur 8 Geografische weergave van het groepsrisico in toekomstige situatie 

  Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat. 
 

 Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico van dit kilometervak. 
 

 Overige deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de 
oriëntatiewaarde 
 

 

4.3 Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied tot 30 m van de weg waarin, bij de 

realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van 

een plasbrand. Voor wegvak Gr2 is geen PAG voorgeschreven [3]. 
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5 Resultaten aardgasleiding 

5.1 Plaatsgebonden risico 

De plaatsgebonden risicocontouren van de aardgasleidingen in de omgeving van het 

plangebied worden getoond in  

figuur 9. Er is geen sprake van een PR 10-6-contour. Het plaatsgebonden risico vormt 

daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan. 

 

 

Figuur 9.  Plaatsgebonden risico aardgasleidingen 

5.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend voor de huidige situatie en toekomstige situatie na realisatie van 

het planvoornemen. Tabel 5 vat de resultaten samen wat betreft de afstand van de fN-curve 

tot de oriëntatiewaarde voor het kilometervak met het hoogste groepsrisico. De mate van 

overschrijding van het groepsrisico wordt uitgedrukt als de maximale factor tussen de 

berekende fN-curve en de oriëntatiewaarde fN2 = 10-2 voor meer dan 10 slachtoffers. Een 

factor 0.014 betekent dat de berekende frequentie van de fN-curve meer dan 70 keer kleiner 

is dan oriëntatiewaarde (bij een bepaald aantal slachtoffers).  
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Aardgasleiding Huidig Toekomstig 

N-508-48 0 0 

N-508-50 2.7E-5 0.014 

Tabel 5. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde 

Figuur 10 toont de groepsrisicocurve van de kilometer met het hoogste groepsrisico voor de 

huidige situatie van aardgasleiding N-508-50. 

 

Figuur 10. Groepsrisico N-508-50 huidige situatie 

Figuur 11 toont de groepsrisicocurve van de kilometer met het hoogste groepsrisico voor de 

voor de toekomstige situatie van aardgasleiding N-508-50. Bijlage 2 bevat de door het 

rekenprogramma Carola opgestelde rapportage voor de toekomstige situatie. 

 

 

Figuur 11. Groepsrisico N-508-50 toekomstige situatie 
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6 Resultaten tankstation 

De invulling van het tankstation is nog onbekend. De aan te houden afstanden voor 

verschillende soorten tankstations worden in deze paragraaf beschreven.  

6.1 Benzinetankstation 

Voor tankstations zonder LPG geldt geen minimale afstandseis tot externe (beperkt) 

kwetsbare objecten. Wel geldt een vergunningsplicht voor onbemande tankstations met een 

(beperkt) kwetsbaar object binnen 20 m van de afleverzuil [14, bijlage 1 categorie 5.4-e]. 

6.2 Tankstation met LPG 

Plaatsgebonden risico 

De aan te houden afstand voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten tot het vulpunt met 

betrekking tot het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de doorzet (in m3 per jaar) van het 

tankstation. De afstanden zijn gegeven in tabel 6. 

 

Doorzet [m3 / jr] Afstand tot vulpunt [m] 

<500 25 

500 - 1.000 35 

≥ 1000 40 

Tabel 6.  Aan te houden afstanden van (beperkt) kwetsbare objecten tot het vulpunt 

De aan te houden afstand tot de afleverzuil is in alle gevallen gelijk aan 15 m. De aan te 

houden afstand van (beperkt) kwetsbare objecten tot een ondergronds reservoir is in alle 

gevallen gelijk aan 25 m. Indien er sprake is van een bovengronds reservoir dient rekening 

gehouden te worden met een afstand van 120 m.  

Groepsrisico 

In de Revi [11] is aangegeven dat het invloedsgebied voor het groepsrisico van een LPG-

tankstation bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 150 m rond het vulpunt en 

de ondergrondse tank. Binnen dit gebied dienen veranderingen in de omgeving te worden 

beschouwd bij het vaststellen van de grootte van het groepsrisico en bij de verantwoording 

conform artikel 13 van het Bevi [4]. Een aanvullende groepsrisicoberekening is in dit geval 

noodzakelijk.  

Effectbenadering 

Bij de verantwoording van het risico dient ook rekening worden gehouden met de zogeheten 

effectbenadering [16]. Voor (beperkt) kwetsbare objecten geldt de 60 m effectafstand en als 
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(beperkt) kwetsbare objecten binnen deze afstand komen te liggen, dan moet deze situatie 

gemotiveerd worden. Hetzelfde geldt voor zeer kwetsbare objecten binnen de 160 m 

effectafstand. Beide afstanden worden gemeten vanaf het vulpunt. De afstanden gelden 

alleen bij besluiten waarbij het risico toeneemt.  

6.3 Tankstation met LNG 

Indien er in de toekomstige situatie sprake is van een LNG-tankstation dan dienen, conform 

de Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations [18], de risico’s berekend te worden 

conform de algemene standaard ontwikkeld door het RIVM [12] en de specifieke richtlijnen 

opgesteld voor het modelleren van een LNG-tankstation [13]. Daarnaast zal een 

minimumafstand van 50 m moeten worden gehanteerd tot (beperkt) kwetsbare objecten [18].  

6.4 Tankstation met waterstof 

In 2016 heeft het RIVM [15] aan de hand van de berekeningen van enkele representatieve 

scenario’s de risicoafstanden en maximale effectafstanden voor drie varianten van 

waterstoftankstations berekend. Deze afstanden worden weergegeven in tabel 7. De 

berekende maximale effectafstanden variëren van 30 tot 1200 m. 

 

Type waterstofstation Afstand tot de 

PR 10-6 [m] 

Waterstof afleverinstallatie met aanlevering van gasvormig 

waterstof via pijpleiding of lokale productie. 

30 

Gasvormig waterstof: aanlevering via tube- of cilindertrailer 35 

Vloeibaar waterstof: aanlevering via tankwagen 30 

Tabel 7. PR 10-6 afstand, berekend door het RIVM [15] 

Indien er in de toekomstige situatie sprake is van een waterstoftankstation dan dienen de 

risico’s in kaart te worden gebracht door middel van een QRA. 

6.5 Aan te houden afstand tot McDonalds restaurant 

De verschillende varianten van tankstations leiden tot aan te houden afstanden ten opzichte 

van (beperkt) kwetsbare objecten zoals het op te richten McDonalds restaurant. Figuur 12 

toont voor verschillende afstanden (in stappen van 5 m) de contour waarbuiten het vulpunt, 

reservoir en/of afleverinstallatie geplaatst dient te worden. 
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Figuur 12. Mogelijk aan te houden afstanden ten opzichte van het restaurant 
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7 Conclusie 

7.1 Wegtransport 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van McDonald’s en 

een tankstation. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. In dat geval kan de 

verantwoording van het groepsrisico achterwege blijven. Wel dient het bestuur van de 

veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over: 

 de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp, en 

 de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich 

voordoet. 

7.2 Aardgasleiding 

Plaatsgebonden risico 

Rond de aardgasleidingen N-508-48 en N-508-50 is er geen sprake van een PR 10-6-contour. 

Het plaatsgebonden risico van de aardgasleiding vormt daarmee geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het restaurant en het tankstation. 

Groepsrisico 

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de 100%-letaliteitszone van de aardgasleiding. Het 

groepsrisico is echter in zowel de huidige als de toekomstige situatie lager dan 10% van de 

oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan kan worden met een beperkte verantwoording 

van het groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden 

beschreven in paragraaf 2.3. 

7.3 Overige risicobronnen 

Inrichtingen 

Het invloedsgebied van inrichting Koopman is 3350 m en reikt tot over het plangebied. De 

inrichting ligt op 1600 m afstand. Het groepsrisico van Koopman is ca. 100 keer kleiner dan 

de oriëntatiewaarde. De toename van de personendichtheid door het plangebied is dermate 

gering dat het niet aannemelijk is dat het groepsrisico van Koopman toeneemt tot boven 0.1 

keer de oriëntatiewaarde. 
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Spoorlijn 

Het plangebied ligt buiten de 200 m zone rond het spoor waarbinnen verantwoording afgelegd 

dient te worden over het groepsrisico. Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de 

gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over: 

 de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp, en 

 de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich 

voordoet. 

 

7.4 Tankstation 

De invulling van het tankstation is nog onbekend. De aan te houden afstanden die gaan 

gelden tussen installaties en McDonalds-vestiging zijn afhankelijk van het type tankstation 

dat gerealiseerd gaat worden. 

Benzinetankstation 

Er geldt geen minimale afstandseis tot (beperkt) kwetsbare objecten. Wel geldt een 

vergunningsplicht voor onbemande tankstations met een (beperkt) kwetsbaar object binnen 

20 m van de afleverzuil. 

Tankstation met LPG 

Het invloedsgebied voor het groepsrisico van een LPG-tankstation is een cirkelvormig gebied 

met een straal van 150 m rond het vulpunt en de ondergrondse tank. Binnen dit gebied dient 

een groepsrisicoberekening te worden uitgevoerd. De aan te houden afstand voor kwetsbare 

en beperkt kwetsbare objecten tot het vulpunt met betrekking tot het plaatsgebonden risico 

is, afhankelijk van de doorzet, 25 tot 40 m. De aan te houden afstand tot de afleverzuil is gelijk 

aan 15 m. De aan te houden afstand van (beperkt) kwetsbare objecten tot een ondergronds 

reservoir is gelijk aan 25 m. Indien er sprake is van een bovengronds reservoir dient rekening 

gehouden te worden met een afstand van 120 m. 

Tankstation met LNG 

Indien er in de toekomstige situatie sprake is van een LNG-tankstation dan dienen de risico’s 

berekend te worden conform de algemene standaard ontwikkeld door het RIVM en de 

richtlijnen opgesteld voor het modelleren van een LNG-tankstation. Daarnaast zal een 

minimumafstand van 50 m moeten worden gehanteerd tot (beperkt) kwetsbare objecten.  

Tankstation met waterstof 

Indien er in de toekomstige situatie sprake is van een waterstoftankstation dan dienen de 

risico’s in kaart te worden gebracht door middel van een QRA.  
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Bijlage 1. Bebouwing 

Plangebied 

De planlocatie is in de huidige situatie braakliggend. Er worden geen personen verondersteld 

in de huidige situatie.  

In de toekomstige situatie worden een McDonalds en een tankstation gerealiseerd. Het 

McDonalds-restaurant heeft een oppervlak van 540 m2 b.v.o. (bruto vloeroppervlak) en biedt 

ruimte aan 170 zitplaatsen. Het restaurant zal zowel overdag als ’s avonds geopend zijn. 

Conservatief wordt aangenomen dat deze 170 personen zowel overdag als ’s nachts 

aanwezig zijn. Er wordt één personeelslid per 10 bezoekers verondersteld.  

Het aantal pompen en voorzieningen van het toekomstige tankstation is onbekend. 

Conservatief wordt uitgegaan van een tankstation met tankshop. Er worden 10 personen 

verondersteld in zowel de dag- als nachtsituatie. Figuur 13 toont het plangebied in de 

toekomstige situatie. Tabel 8 geeft het aantal personen weer binnen het plangebied in de 

toekomstige situatie. 

 

 

Figuur 13. Plangebied 
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Locatie Aantal personen 

Dag Nacht 

McDonalds 187 187 

Tankshop 10 10 

Tabel 8. Aantal personen per deelgebied  

Omgeving 

Binnen het invloedsgebied van de hogedruk aardgasleiding en de A7 is de aanwezigheid van 

personen opgevraagd via de BAG-populatieservice [9]. De geleverde bestanden voor de 

berekening van de aardgasleiding bevatten per bevolkingstype coördinaatpunten met een 

bijbehorende aanwezigheid van personen. Daarbij is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. 

Voor de berekening van de A7 is alle bevolking in de vorm van bouwvlakken opgevraagd. 

Aanvullend is bestemmingsplaninformatie geraadpleegd [10]. Voor de berekeningen aan de 

buisleiding zijn zes bouwvlakken toegevoegd. Figuur 14 toont de positie van de bevolkings-

punten afkomstig van de BAG-populatieservice en de toegevoegde bevolking. 

 

 

Figuur 14. Pandselectie BAG-populatieservice en toegevoegde bouwvlakken 

Voor de Carola-berekening zijn de onderstaande bestanden met aanwezigheidsgegevens 

geleverd. Per bevolkingstype is in de bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, 

bijvoorbeeld voor wonend_vakantiehuis is de aanwezigheid overdag 50% en ’s nachts 100%. 
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 industrie-dag100-nacht30 (totaal 148 personen) 

 kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0 (totaal 249 personen) 

 wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 26 personen) 

 

Voor zowel de bedrijfsbestemming als de bestemming bedrijventerrein wordt uitgegaan 40 

personen per hectare met alleen aanwezigheid overdag. 

Voor de bedrijventerreinen is bevolking aangevuld tot het maximum  bebouwingspercentage 

binnen het bouwvlak van 50% [10]. In tabel 9 is het resulterende aantal personen per 

bouwvlak gegeven. 

 

Nr. 
  

Omschrijving 
  

Aantal personen % buitenshuis 

Dag Nacht Dag Nacht 

1 bestemming bedrijventerrein 188 0 0.05 0.01 

2 bestemming bedrijventerrein 44 0 0.05 0.01 

3 bestemming bedrijventerrein 41 0 0.05 0.01 

4 bestemming bedrijf 17 0 0.05 0.01 

5 bestemming bedrijf 18 0 0.05 0.01 

6 bestemming bedrijf 106 0 0.05 0.01 

Tabel 9.  Toegevoegde bebouwing 
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Bijlage 2. Carola-rapportage 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 

Nee 
 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 

 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

 datum van de berekening 

 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 

 diameter 

 druk 

 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  

 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  

Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 

ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 

omgeving  
  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  

10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 24-01-2019. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische 

gegevens van het weerstation Eelde. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 

[mm] 

Druk 

[bar] 

Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5648_leiding-N-508-

48-deel-1 

168.30 40.00 24-01-2019 

N.V. Nederlandse 

Gasunie 

5648_leiding-N-508-

50-deel-1 

168.30 40.00 24-01-2019 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 
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De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.  

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 



Pagina 6 van 11   
   

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
De percentages in de kolom “Percentages Personen” in onderstaande tabellen hebben 
achtereenvolgens de betekenis: 
 

 % aanwezig gedurende de dagperiode/ 
 % aanwezig gedurende de nachtperiode/ 
 % buiten gedurende de dagperiode/ 

 % buiten gedurende de nachtperiode/ 
 % overdag aanwezig gedurende het jaar/ 
 % ’s nachts aanwezig gedurende het jaar. 

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Percentage Personen 

Bouwvlak 1 Werken 188 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Bouwvlak 2 Werken 44 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Bouwvlak 3 Werken 41 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Bouwvlak 6 Werken 106 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

McDonalds Werken 187 100/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

Tankshop Werken 10 100/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80 Werken 0 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100 

industrie-dag100-nacht30 Werken 148 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100 

kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0 

Werken 249 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 Wonen 26 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 5648_leiding-N-508-48-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 5648_leiding-N-508-50-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

1E-7  

1E-8  

 

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 5648_leiding-N-508-48-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 900.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 5648_leiding-N-508-48-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 5648_leiding-N-508-50-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 90 

slachtoffers en een frequentie van 1.68E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.014 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1610.00 en stationing 

2610.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4. 

 

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 5648_leiding-N-508-50-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 5648_leiding-N-508-48-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 900.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 5648_leiding-N-508-50-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1610.00 en stationing 2610.00 
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Quick scan ecologie
McDonald’s te Hoogezand

30 november 2018
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Voor de planlocatie aan de A.B. Nobellaan te Hoogezand, worden ruimtelijke plannen 
voorbereid. Binnen de planlocatie is momenteel een braakliggend terrein aanwezig. 
Ten noorden en oosten loopt een smalle watergang. Juist ten noorden van de planloca-
tie staan een rij bomen. Het voornemen is de bouw van een McDonald’s restaurant en 
een tankstation. Voor de ruimtelijke plannen wordt een ruimtelijke procedure doorlo-
pen. Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid 
van beschermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op 
die soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Els & Linde 
een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft een beschrij-
ving van het oriënterend onderzoek naar de effecten op natuurwaarden. 

Om een goed oordeel te geven over de potentieel aanwezige beschermde planten en 
dieren, is op 15 november 2018 door een ecoloog van bureau Els & Linde, een bezoek 
gebracht aan de planlocatie. Ter plekke is beoordeeld of er beschermde soorten aan-
wezig kunnen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. 
Daarbij is gezocht naar sporen van dieren en is op basis van de begroeiing en de op-
bouw van het landschap, geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De 
effecten worden beoordeeld als gevolg van de veranderde omgeving en het veranderde
gebruik. Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de 
veranderingen te bereiken, een effect veroorzaken. 

Ligging van het perceel
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Samenvatting  Inhoud Inleiding

Uit de resultaten van de quick scan 
Ecologie van 15 november 2018 is 
gebleken dat in de watergang langs 
de planlocatie mogelijk 
waterspitsmuis aanwezig is. 

Voor de werkzaamheden is geen 
afdoend onderzoek naar 
waterspitsmuis noodzakelijk omdat 
de watergangen onveranderd 
blijven. Tijdens de werkzaamheden 
dient wel rekening te worden 
gehouden met de soort.

Van de werkzaamheden wordt een 
zeer geringe toename van de 
emissie verwacht. Een berekening 
van de depositie is niet 
noodzakelijk. Van de werkzaam 
heden zijn geen effecten op het 
Natuurnetwerk te verwachten. 

2 – Inleiding

3 – Beschrijving gebied

4 – Waarnemingen

7 – Analyse

9 – Advies & Bronnen

Colofon

Opdrachtgever McDonald’s
Projectnummer 18.260
Datum 30 november 2018
Auteur N. Hemmers
Gecontroleerd P.J.H van der Linden
Status definitief

Els & Linde B.V.
Spechtstraat 59
1223 NX Hilversum
mob 06 - 27564247
e-mail vanderlinden@elsenlinde.nl



De planlocatie ligt ten oosten van bedrijventerrein Rengers en ten noorden van de be-
bouwde kom van Hoogezand. Direct ten noorden van de planlocatie grenst de A7. Na-
tura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied ligt op 2,8 kilometer afstand van de planloca-
tie. Op ruim 2 kilometer afstand ten zuidwesten en ten noordwesten van de planloca-
tie, liggen de gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). 

Natura 2000
Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze ge-
bieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en 
dieren. Deze Natura 2000-gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 
zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor de functie waardoor de depositie 
van stikstofverbindingen toeneemt, is een berekening noodzakelijk van de effecten. 
Van de sloopwerkzaamheden wordt geen toename van de emissie verwacht. Een bere-
kening van de depositie is niet noodzakelijk. Vanwege de afstand tussen het Natura 
2000-gebied en de planlocatie en de aard van de werkzaamheden kan een effect van 
andere oorzaken, zoals geluid, licht of grondwaterstromen, op voorhand worden uitge-
sloten.

Natuurnetwerk Nederland
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-
bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland. 
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H02 Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden

Ligging van de Natura 2000-gebieden.

Ligging van de Natuurnetwerk Nederland.



Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd als een quickscan Ecologie. Voor zo’n onderzoek wordt 
door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde 
soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en 
landschapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. 
Een quickscan is tevens bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend onderzoek.

De quickscan bestaat uit de volgende activiteiten:
• Een literatuur/bronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige 

beschermde soorten binnen de planlocatie.
• Een veldbezoek waarbij de locaties worden beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 

beschermde soorten. Hierbij worden bijvoorbeeld de te kappen bomen beoordeeld 
op geschiktheid voor vleermuizen en jaarrond beschermde nesten.

• Voor de aangetroffen strikt beschermde soorten wordt, door een beschrijving van 
de ecologische functionaliteit van het gebied (foerageergebied, migratieroute, 
voortplantingsgebied of winterverblijf, enz.), aangegeven hoe het gebied door iedere
soort wordt gebruikt.

• Een schatting van de impact van de werkzaamheden op de (potentieel) aanwezige 
beschermde soorten.

• Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde 
natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelleefgebied).

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 15 november 2018 door een ecoloog van 
bureau Els & Linde een bezoek gebracht aan de planlocatie. Tijdens het veldbezoek is 
onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de 
planlocatie. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en 
dieren. Op basis van de aanwezige herkenbare begroeiing en habitats, is beoordeeld of 
er leefgebieden aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een 
bureaustudie uitgevoerd naar de potentieel voorkomende planten en dieren in de 
directe omgeving van de planlocatie. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd, 
waarbij de verschillende relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd.
Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde 
omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die 
veroorzaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de 
planlocatie sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de 
omgeving. In de voorliggende notitie worden de resultaten van de quickscan Ecologie 
besproken.

Waarnemingen
In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de 
planlocatie en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten.
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Bronnenonderzoek
Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de 
beschikbare regionale (Groningen) en landelijke verspreidingsatlassen en enkele 
digitale bronnen geraadpleegd. Het bronnenonderzoek is uitgevoerd gericht op soorten
die in de omgeving van de planlocatie verwacht worden. Soorten als scholekster 
(Haematopus ostralegus), vos (Vulpes vulpes) en steenmarter (Martes foina) zijn voor de 
omgeving van de planlocatie gemeld.  

Vegetatie en planten
Het perceel is volledig onverhard en onbebouwd. Langs het oosten van de planlocatie 
ligt een grondwal met begroeiing. Deze blijft bestaan. Het terrein is kort geleden 
ingezaaid en er groeit nieuw gras. De oever- en watervegetatie is goed ontwikkeld. 

Tijdens de quickscan Ecologie zijn binnen de planlocatie geen beschermde 
plantensoorten aangetroffen. Beschermde plantensoorten zijn binnen de planlocatie 
ook niet te verwachten. 

Zoogdieren
Strikt beschermde soorten
Vleermuizen zijn de belangrijkste groep strikt beschermde dieren die verwacht 
kunnen worden. Vleermuizen kunnen schade ondervinden van de geplande 
ontwikkelingen en kunnen hierdoor een belemmering zijn. De planlocatie is daarom 
nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van potentieel geschikte verblijfplaatsen 
voor vleermuizen, evenals essentiële vliegroutes en foerageergebieden.

Verblijfplaatsen
Vleermuizen zijn in twee groepen te verdelen; enerzijds de soorten die in gebouwen 
een verblijfplaats hebben en anderzijds de soorten die in bomen een verblijfplaats 
hebben. De kraamkolonie van de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) komen – voor zover bekend - alleen in 
gebouwen voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter betimmering, onder daklijsten en 
dakpannen. De vaste verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)
en de watervleermuis (Myotis daubentonii), kunnen zowel in spleten en gaten in bomen,
als in gebouwen voorkomen. Ze kiezen in de regel gebieden met een groot aanbod aan
geschikte holten op een klein oppervlak.

Op het perceel zijn geen gebouwen of bomen aanwezig waar vleermuizen een 
verblijfplaats zouden kunnen hebben.

De bomen vlak buiten de planlocatie, langs de A7, zijn onderzocht op geschikte holten 
en spleten waarin vleermuizen kunnen verblijven. Deze zijn niet aangetroffen. Er zijn 
geen geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen in de bomen aanwezig.
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Potentiële vliegroutes en foerageergebieden
Binnen de planlocatie zijn geen potentieel geschikte vliegroutes voor vleermuizen 
aanwezig, door het ontbreken van lijnvormige landschapselementen, die een 
verbinding kunnen vormen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. 

Tijdens het veldbezoek is onderzocht of de mast van McDonald’s een effect zou 
kunnen veroorzaken op vliegroutes en foerageergebieden voor vleermuizen. De kans 
op een negatief effect is erg klein. Op de plaats waar de mast moet komen stopt de 
bomenrij. Vleermuizen die foerageren middels deze bomenrij zullen op dit punt 
omkeren of oversteken naar de andere kant van de snelweg. Een negatief effect door 
de mast is als zeer klein ingeschat.

Laag beschermde zoogdieren
Binnen de planlocatie is er kans op algemeen voorkomende grondgebonden 
zoogdieren, zoals egel (Erinaceus europaeus), spitsmuizen en muizen. 

Waterspitsmuis
Tijdens de quick scan is mogelijk een waterspitsmuis (Neomys fodiens) gehoord langs 
de slootkant, ten noorden van de planlocatie. De sloot en de oevers zijn geschikt 
leefgebied voor de waterspitsmuis. De aanwezigheid van waterspitsmuis is daarom op
voorhand niet uit te sluiten.

Vogels
Jaarrond beschermd nest
Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen 
van vogels met een vaste verblijfplaats binnen de planlocatie. Hierbij is gekeken naar 
potentieel geschikte nestplekken voor vogels met een jaarrond beschermd nest, 
schijtsporen, veren, braakballen en andere aanwijzingen. 

Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. Hierdoor is de 
kans op huismus en gierzwaluw op voorhand uitgesloten. Door de afwezigheid van 
grote bomen kan de aanwezigheid van verschillende uilen en roofvogels ook op 
voorhand worden uitgesloten.

Algemene broedvogels
Tijdens het oriënterend onderzoek is een torenvalk gezien op een lantaarnpaal ten 
westen van de planlocatie. Mogelijk jaagt het dier binnen de grenzen van de 
planlocatie. Nestgelegenheden voor deze torenvalk zijn niet aanwezig op het perceel. 
Voor enkele kleinere broedvogels zou de vegetatie op de grondwal geschikt kunnen 
zijn als nestplaats. 

In de bomenrij juist ten noorden van de planlocatie zouden algemene broedvogels 
kunnen broeden. Denk hierbij aan ekster, kraai of gaai. Er zijn tijdens het onderzoek 
geen oude nesten aangetroffen in de bomen. Er dient met de planning van de 
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werkzaamheden rekening te worden gehouden met de broedperiode van vogels. Dit 
geldt voornamelijk voor de bouw van de McDonald’s mast.

Herpetofauna en vissen
Binnen de planlocatie is een brede sloot aanwezig. De oever0enwatervegetatie is goed 
ontwikkeld. In de sloot zijn soorten als bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus), 
bruine kikker (Rana temporaria) en gewone pad (Bufo bufo) te verwachten.

Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of 
overige soorten te verwachten binnen de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen 
aan hun leefgebied; de planlocatie voldoet hier niet aan. De aanwezigheid van 
beschermde overige soorten worden daarom uitgesloten binnen de planlocatie.

Zorgbeginsel Wet natuurbescherming
In de nieuwe Wet natuurbescherming is het zorgbeginsel aangescherpt. Bij het 
bouwbesluit dient te worden afgewogen wat de effecten zijn op soorten die vallen 
onder het zorgbeginsel. Voorafgaande en tijdens de werkzaamheden dient rekening te 
worden gehouden met de soorten die vallen onder het zorgbeginsel van de Wet 
natuurbescherming.
Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – 
onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het 
werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels 
e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid 
dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein 
intact te worden gelaten.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 
veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-
zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-
tuurnetwerk Nederland, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde 
natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden ge-
toetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de 
belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid 
en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling 
voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming is de PAS (de programmati-
sche aanpak stikstof) een integraal onderdeel. Binnen de PAS zijn maatregelen opge-
nomen om de stikstofdepositie te reduceren. Een onderdeel is dat voor alle bronnen 
een berekening moet worden uitgevoerd van de stikstofdepositie. Dit wordt met het 
voorgeschreven instrument Aerius berekent. Met de Aerius kan worden aangetoond 
dat er geen hoge depositie is.

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationa-
le afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode 
lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de be-
bouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van 
de bescherming op muurplanten en orchideeën.

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quickscan Ecologie van 15 november 2018 is gebleken dat bin-
nen de planlocatie mogelijk waterspitsmuizen leven. De sloten en oevers zijn geschikt 
leefgebied voor deze soort. Omdat het oppervlaktewater binnen de grenzen van de 
planlocatie onveranderd blijft, is de kans op een effect op waterspitsmuis klein. 
In de vegetatie op de grondwal en in de bomen vlak buiten de planlocatie broeden in 
het voorjaar mogelijk vogels. Hier dient tijdens de werkzaamheden rekening mee te 
worden gehouden. Om verstoring te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten om
de broedperiode – maart tot en met juli – te starten. 

Tijdens het veldbezoek is onderzocht of de bouw van de McDonald’s mast een effect 
zou kunnen veroorzaken op jachtgebieden en vliegroutes van vleermuizen. Dit blijkt 
niet het geval te zijn.
Binnen de planlocatie zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Bescherm-
de plantensoorten zijn binnen de planlocatie ook niet te verwachten. 

Zorgbeginsel
Binnen de planlocatie zijn enkele soorten te verwachten waarmee rekening moet wor-
den gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zichzelf het werkgebied kunnen verla-
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ten, dienen – onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en 
buiten het werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en 
steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn al-
gemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten 
het werkterrein intact te worden gelaten. 

Natuurnetwerk Nederland
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op 
ruim 2000 meter afstand van de planlocatie.  Van de sloopwerkzaamheden zijn geen 
effecten op het Natuurnetwerk te verwachten. 

Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied
Het beschermde Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied ligt op een afstand van 
ruim 2 kilometer van de planlocatie. Van de werkzaamheden wordt een zeer geringe 
toename van de emissie verwacht. Een berekening van de depositie is niet noodzake-
lijk. Vanwege de afstand tussen het Natura 2000-gebied en de planlocatie en de aard 
van de werkzaamheden kan een effect van andere oorzaken, zoals geluid, licht of 
grondwaterstromen, op voorhand worden uitgesloten.
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Voor de planlocatie aan deA.B. Nobellaan te Hoogezand worden ruimtelijke plannen 
voorbereid. Onderdeel van de voorbereiding is een onderzoek naar de potentiële 
aanwezigheid van beschermde soorten en een analyse van de mogelijke effecten op die 
soorten als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Els & Linde een 
oriënterend onderzoek – een zogenoemde quick-scan Ecologie – uitgevoerd. Het 
voorliggende rapport geeft een beschrijving van het oriënterend onderzoek naar de effecten 
op natuurwaarden. 

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quickscan Ecologie van 15 november 2018, is gebleken dat het 
voorkomen van de waterspitsmuis binnen de planlocatie niet is uit te sluiten. Omdat de 
sloten onveranderd blijven, is afdoend onderzoek naar deze soort niet noodzakelijk. Wel 
dient er tijdens de werkzaamheden rekening te worden gehouden met deze soort door niet 
te dicht bij de slootkanten aan de oostzijde van de planlocatie te werken. 

Binnen de planlocatie zijn enkele soorten te verwachten waarmee rekening moet worden 
gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, 
dienen – onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het 
werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels en 
dergelijke, dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid 
dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein 
intact te worden gelaten.

In de begroeiingen op de grondwal en in de bomen ten noorden van de planlocatie zijn 
tevens algemene broedvogels niet uit te sluiten. Om verstoring te voorkomen dienen de 
werkzaamheden buiten om de broedperiode – maart tot en met juli –van vogels te starten. 

Natura 2000-gebied en Natuurnetwerk Nederland
Van de werkzaamheden wordt een zeer geringe toename van de emissie verwacht. Een 
berekening van de depositie is niet noodzakelijk. Vanwege de afstand tussen het Natura 
2000-gebied en de planlocatie en de aard van de werkzaamheden kan een effect van andere 
oorzaken, zoals geluid, licht of grondwaterstromen, op voorhand worden uitgesloten. Van de 
sloopwerkzaamheden zijn geen effecten op het Natuurnetwerk te verwachten. 
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Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan (vastgesteld)

Bijlage 10  Berekening stikstofdepositie (Els&Linde, 7 november 2019)
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Betreft: stikstofdepositie
Locatie: MacDonalds Hoogezand 
Datum: 7 november 2019
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Aan de Rijksweg west te Hoogezand wordt een MacDonalds en een tankstation gebouwd.  
Het perceel is momenteel niet bebouwd. Voor de bouw- en de gebruiksfase is een bereke-
ning van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden nood-
zakelijk. In onderstaand memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

Stikstof
Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel (binnen enkele minuten) tot am-
monium en dat geeft een droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Am-
moniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH4

+, waarbij een vrije 
zuurion wordt gebonden. Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de at-
mosfeer.

In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal sa-
mengevat in NOx. Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeter-
zuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces ver-
loopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stik-
stof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.

In de bodem wordt door bacteriën de NH4
+ genitrificeerd tot NO3

-, waarbij zuurionen vrijko-
men. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofge-
halte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten 
die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeien-
de soorten verdringen de langzame groeiers waardoor de verdwijnen en de biodiversiteit 
verminderd. 

Veel van de via de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende 
soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habita-
trichtlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen 
van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen 
in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH4

+ of NOX in 
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stik-
stof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die 
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden 
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige 
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-
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jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en kon-
den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.

De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan 
de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging 
daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de 
reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder 
meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig 
verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strij-
dig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebie-
den. In de nieuwe Aerius is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opge-
nomen. Als resultaat van de berekening wordt een gml-bestand en een pdf geleverd die in 
een GIS de verspreiding van de stikstofdepositie weergeeft.

De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend 
moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan 
kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie 
dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvol-
doende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde 
Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond
dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks
saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoor-
deling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alterna-
tief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.

Huidige situatie
Het terrein aan de Rijksweg west te Hoogezand is niet bebouwd en ligt braak. Uitgangspunt 
is dat in de huidige situatie geen emissie komt 

Toekomstige situatie
Er is een MacDonalds gebouwd met een bvo van 541 m2 en 160 zitplaatsen. Daarnaast is een 
tankstation gebouwd.  De gebouwen worden emissievrij gebouwd. Voor de verkeersbewegin-
gen is door Goudappel Coffeng (voor het restaurant en het tankstation) een berekening ge-
maakt. Gemiddeld komen er per dag 512 mvt, wat leidt tot 1024 ritten naar de afslag van de 
Rijksweg. 

Stikstofdepositie gebruiksfase
Met behulp van Aerius (2019) is berekent wat de depositie is in de huidige en in de nieuwe 
situatie. De depositie is berekent op de Natura 2000-gebieden:

• Zuidlaardermeergebied: ca. 2,2 km afstand;
• Drentsche A-gebied: ca. 9,4 km afstand; 
• Leekstermeergebied: ca. 17,1 km afstand;



• Waddenzee: ca 21 km afstand.

De overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 20 km van het perceel.

Uit de berekening blijkt dat er tijdens de gebruiksfase geen sprake is van een verhoging van 
de depositie op de verschillende Natura 2000-gebieden.

Stikstofdepositie bouwfase
De werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw van een fastfood restaurant en een tankstation. 
Voor de bouwfase is berekent wat de depositie op de natuurgebieden is. Daarbij zijn de vol-
gende uitgangspunten gehanteerd:

Machine Kw Stage brandstofverbruik Draaiuren Uitgangspunt brandstof

Mobiele kraan 125 Stage IV 10 l/uur 30 300

Graafmachine 125 Stage IV 25 l/uur 80 2000

Heistelling 250 Stage IV 25 l/uur 80 2000

Het bouwverkeer betreft per jaar 8 middelzware vrachtwagen en 4 zware vrachtwagen. Voor 
de bouwvakkers is dat per jaar 40 mvt/etm licht verkeer. Voor het verkeer berekent Aerius 
op basis van het aantal verkeersbewegingen de depositie. 

Uit de berekening volgt dat er tijdens de bouwfase geen verhoogde depositie is op de Natura
2000-gebieden.

Conclusie
Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de wet natuur-
bescherming nodig.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde b.v.



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rt5EHArXTWmV (07 november 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde Rijksweg west, 9999 Xx Hoogezand

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Mac Donalds Hoogezand Rt5EHArXTWmV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

07 november 2019, 09:47 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 5,19 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting bouwfase - stage klasse

Rt5EHArXTWmV (07 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer bouwfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 5,15 kg/j

Rt5EHArXTWmV (07 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeer bouwfase
Locatie (X,Y) 246217, 576723
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 246033, 576754
NOx 5,15 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

mobiele kraan 300 NOx < 1 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

graafmachine 2.000 NOx 2,37 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

heistelling 2.000 NOx 2,42 kg/j

Rt5EHArXTWmV (07 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rt5EHArXTWmV (07 november 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RaexNeSDAH5K (31 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde Rijksweg west, 9999 Xx Hoogezand

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Mac Donalds Hoogezand RaexNeSDAH5K

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

31 oktober 2019, 12:00 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 93,80 kg/j

NH3 6,44 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting gebruiksfase

RaexNeSDAH5K (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer gebruiksfase
Wegverkeer | Buitenwegen

6,44 kg/j 93,80 kg/j

RaexNeSDAH5K (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeer gebruiksfase
Locatie (X,Y) 246217, 576723
NOx 93,80 kg/j
NH3 6,44 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.024,0 / etmaal NOx
NH3

92,21 kg/j
6,41 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

1,59 kg/j
< 1 kg/j

RaexNeSDAH5K (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RaexNeSDAH5K (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Ontwerpkader 

Attentiemast Hoogezand 
 

McDonald's Nederland BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Informatie 

Inleiding 

McDonald's Nederland BV is voornemens een nieuw restaurant in Hoogezand te 

realiseren. Deze zal zich bevinden langs de rijksweg A7 aan de A.B. Nobellaan te 

Hoogezand. Op het perceel van het restaurant wordt aan de zijde van de rijksweg een 

attentiemast geplaatst met een hoogte van circa 40 meter. Op deze mast worden aan 

twee zijden lichtbakken gemonteerd met het beeldmerk van McDonald’s en McCafé. Deze 

lichtbakken staan nagenoeg haaks op de rijksweg en evenwijdig aan elkaar. 

 

Satellietfoto van het nieuwe restaurant en de omgeving. De attentiemast is met rode pijl 
aangegeven, de locatie van het perceel waar het restaurant wordt gebouwd is met 
blauwe pijl aangegeven. 

 

Vraagstelling 

In opdracht van McDonald's Nederland BV heeft Lichtconsult een document opgesteld 

waarin de kaders vermeld staan voor de reclameborden conform de Richtlijn Lichthinder 

(januari 2017) van de NSVV. Dit document behandelt het vraagstuk op basis van de reeds 

bekende specificaties van de attentiemast. Wanneer de reclameborden geproduceerd 

worden op basis van deze kaders zal de attentiemast voldoen aan de richtlijn. In het 

voorliggende rapport worden deze ontwerpkaders vastgesteld en vermeld. 

 

Conclusie 
 
McDonald's Nederland BV zal binnen de gestelde kaders blijven en conform de gestelde  

‘Richtlijn Lichthinder’ (januari 2017) van de NSVV haar verwijzing produceren. 



 

 

 

Verstrekte gegevens 

De opdrachtgever heeft de volgende stukken ter beschikking gesteld: 

– Locatie van de attentiemast. 

– Technische tekening van de attentiemast met maatvoering (124 486 001 A-01.pdf, 

181191 tek.ai, 181191.dwg). 

– Tekening van de lichtbronnen in de lichtbak (Spanntuch 6500x5630 mm _LED 

Tridonic.pdf). 

– Ontwerp van Haco Lichtreclame van de mast en zicht vanaf 40 meter hoogte 

(181191 McDonald's Hoogezand mastmeting.pdf). 

– Plattegrond van het perceel met het restaurant, de parkeerplaats en de attentiemast 

(Hoogezand A7 architect.png). 

– Plattegrond met kadastrale gegevens (MCD-Kolham-clip.dwg). 

 

De lichtbron(nen) 

De attentiemast bestaat uit een mast met aan twee zijden elk twee stuks rechthoekige 

reclameborden met het beeldmerk van McDonald’s en McCafé (zie afbeelding). Het 

hoogste punt van de mast ligt 40 meter boven peil. 

 
De rechthoekige, groene en bruine bakken worden vervaardigd van lichtdicht materiaal. 

Enkel de gele “M” en de witte tekst “McCafé” stralen licht uit naar de omgeving. 

 
. 

 

 Afbeelding van de volledige attentiemast. 



 

 

 

 
 
 

 

Afb. – Maattekening van het 

reclamebord. 
 

In beide gevallen betreft dit de werkelijke, netto oppervlakte binnen de contour van de 

betreffende figuur inclusief inhammen, uitstekers en uitsparingen. Een verklarende 

tekening is terug te vinden in de bijlage. 

 

Beelden en dynamiek 

Het reclamebord toont één statisch beeld. Dit beeld wordt niet gewijzigd. 
 

Elk reclamebord zal volgens opgave van de opdrachtgever bestaan uit een omkasting 

waarin 370 stuks ledmodules in een doorlopende streng met voedingen worden 

gemonteerd die (met name) de zichtzijde van het bord van binnenuit aanstralen. 

 
De ledmodules zijn van het fabricaat AgiLight Tridonic TALEXXchain P561 G1 DL.  

 

Afbeelding van de ledmodule. 

Afmetingen 

De oppervlakte van het reclamebord 

met de “M” op de attentiemast is 6,5 

x 5,6 = 36,4 m2. De oppervlakte van 

de lichtgevende gele “M” is exact in 

AutoCAD uitgelezen en bedraagt 

circa 7,5 m2. 

 

De oppervlakte van het reclameord 

met “McCafé” op de attentiemast is 

6,5 x 4,25 = 27,6 m2. De ppervlakte 

van de ichtgevende witte “McCafé” 

is exact in AutoCAD uitgelezen en 

bedraagt circa 3,0 m2. 

 



 

 

 

Toetsingscriteria 
 

Omgevingszone 

Het bevoegd gezag heeft (nog) geen opgave gedaan van de omgevingszone van de 

omwonenden. In onze optiek liggen de omwonenden in zone E3 “Gebieden met een 

gemiddelde omgevingshelderheid – In het algemeen stedelijke (woon)gebieden”. Hierbij 

geldt volgens de Richtlijn Lichthinder: 

 
[Citaat] De te hanteren grenswaarden worden bepaald door de zone waarin de 
gehinderde zich bevindt, niet door de positie van de lichtbron. [Einde citaat] 

 
De medewerkers van het Post-NL sorteercentrum (en andere bedrijven op het 

industrieterrein) bevinden zich in onze optiek in zone E4 “Gebieden met een hoge 

omgevingshelderheid – In het algemeen stedelijke gebieden met nachtelijke activiteiten, 

zoals uitgaanscentra en industriegebieden”. 

 

Algemene grenswaarden 

De richtlijn geeft algemene grenswaarden voor omwonenden. Deze algemene 

grenswaarden staan vermeld in onderstaande tabel. Omwonenden zijn volgens 

de richtlijn: 

 
[Citaat] Onder omwonenden wordt hier verstaan een ieder die zich op een vaste 

plaats bevindt en gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan lichtinval van 

genoemde lichttoepassingen. Dit kunnen zijn bewoners van omliggende 

woningen, maar ook mensen die tijdelijk ergens verblijven: medewerkers van 

bedrijven, personen die verblijven in ziekenhuizen, scholen, asielzoekerscentra, 

recreatieparken en dergelijke. [Einde citaat] 

 
 

 

Grenswaarden 

Zone E3 Zone E4 

Dag en avond 

07:00-23:00u 

Nacht 

23:00-07:00u 

Dag en avond 

07:00-23:00u 

Nacht 

23:00-07:00u 

Verticale verlichtingssterkte Ev 10 lux 2 lux 25 lux 5 lux 

Lichtsterkte I 10.000 candela 1.000 candela 25.000 candela 2.500 candela 

Algemene grenswaarden conform de Richtlijn Lichthinder van de NSVV. 

 

Dynamische reclame-uitingen 

De richtlijn vermeldt dat de frequentie van wisselende lichtbeelden een maatgevende 

invloed heeft op het ervaren van hinder. De dynamiek van een reclame-uiting wordt 

daarom gecompenseerd door de grenswaarden van de oppervlakte-luminantie te 

verlagen. Omdat de reclameborden uitsluitend statische beelden tonen, hoeven de 

grenswaarden niet gecorrigeerd te worden. 

 Verkeersignalering 

De richtlijn vermeld verder dat de dynamiek van de reclame-uiting niet interfererend mag 

zijn met (verkeers)signalering. Ook het kleurgebruik mag de functie van de 

(verkeers)signalering niet belemmeren. Aangezien de beelden en het kleurgebruik van de 

reclameborden niet lijken op verkeerssignalering, wordt voldaan aan deze regel. 

 
 

 



 

 

 

  

Van luminantie naar lichtsterkte 

De grenswaarde voor de luminantie Lgr (candela per vierkante meter) kan met de 

opgegeven oppervlakten van de oplichtende beeldmerken worden omgerekend naar de 

optredende lichtsterkte I (candela). Zo wordt duidelijk wat de lichtsterkte zou zijn voor de 

omwonenden, indien de maximaal toegestane luminantie Lgr wordt gehanteerd en de 

beeldmerken op deze waarde licht zouden uitstralen. Daarbij wordt uitgegaan van het 

hypothetische geval dat de omwonende (waarnemer) zich loodrecht voor het 

reclamebord bevindt, wat in werkeijkheid niet zo is, en het reclamebord volledig 

homogeen licht uitstraalt. 

 
Op basis van de berekende lichtsterktes kan aangenomen worden dat de bijdrage van 

de reclameborden op de verticale verlichtingssterkte Ev (lux) op de vensters van 

betreffende omwonenden buitengewoon klein is. Bij de woningen op de Knijpslaan en 

de appartementen in De Hooge Poort op de Barentszstraat te Hoogezand is deze 

bijdrage zelfs nihil. 

 

Ontwerpkader 
Op basis van de verstrekte specificaties van de attentiemast, de onderhavige 

omgevingsfactoren en de Richtlijn Lichthinder van de NSVV (januari 2017) zijn de 

volgende eisen voor de reclameborden vastgesteld. Deze vormen een ontwerpkader 

voor de verdere uitwerking en productie van de reclameborden. 

 

Algemene grenswaarden 

Te allen tijde dient er voldaan te worden aan de algemene grenswaarden voor de verticale 

verlichtingssterkte en lichtsterkte in zone E3. Deze waarden gelden ter plaatste van de 

omwonende en dient berekend of gemeten te worden op een venster op 1,8 meter hoogte 

bij een verblijfplaats voor langere tijd (woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, etc.). 

 

Grenswaarden 
Dag en avond 

07:00-23:00u 

Nacht 

23:00-07:00 

Verticale verlichtingssterkte Ev 10 lux 2 lux 

Lichtsterkte I 10.000 candela 1.000 candela 

 

Daarnaast geldt dat de reclameborden enkel ingeschakeld mogen zijn tijdens de 

openingstijden van de betreffende zaak. 

 

Verkeersignalering 

Het kleurgebruik van de reclameborden mag de functie van de (verkeers)signalering niet 

belemmeren. Eenvoudig gezegd: er mogen geen verkeersborden en/of signalering 

worden gebruikt in de reclameborden, evenmin als grafische beelden die hierop lijken of 

hierna verwijzen. 

 

Bevoegd Gezag: 
 
De gemeente heeft de plaatsing verwijsmast voorgelegd aan Rijkswaterstaat. 

Dit bevoegd gezag heeft het voornemen getoetst aan de richtlijn: 

“Beoordeling van objecten langs autowegen en autosnelwegen” 

Het voornemen kan aan deze richtlijn voldoen. 



 

 

 

 

 
 

Bijlagen 

 
– Tekening met verklaring van de in AutoCAD uitgelezen oppervlaktes van de gele 

“M” en de witte tekst “McCafé”. 

– Ontwerp van Haco Lichtreclame van de mast en zicht vanaf 40 meter hoogte 

(181191 McDonald's Hoogezand mastmeting.pdf). 

– Plattegrond met de relevante omwonenden en de afstanden tot de attentiemast 

(luchtfoto + afstanden tbv McDonalds.pdf). 

– Plattegrond van het perceel met het restaurant, de parkeerplaats en de attentiemast 

(Hoogezand A7 architect.png). 
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