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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân (zie figuur 1.1 en hierna: ‘de gemeenten’)  
maken bij het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie gebruik van het gebiedsspecifieke 
kader van het Besluit bodemkwaliteit[1] (hierna ‘het Besluit’). Hiervoor hebben de gemeenten in 
de periode december 2012 – november 2013 een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart[2] en nota 
bodembeheer bestuurlijk vastgesteld[3]. In de nota bodembeheer is in § 3.6 aangegeven dat de 
bodemkwaliteitskaart periodiek moet worden geëvalueerd en opnieuw beleidsmatig moet 
worden vastgesteld; in ieder geval 5 jaar na bestuurlijke vaststelling. Vanwege de onderstaande 
redenen willen de gemeenten een nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart opstellen: 
• De bodemkwaliteitskaart van de gemeenten is 5 jaar geleden vastgesteld. 
• Voor beide gemeentelijke grondgebieden zijn grenswijzigingen opgetreden. 
• De gemeenten willen haar grondstromenbeleid beter afstemmen op de plaatselijke situatie. 
• De gemeenten willen meer grondstromen mogelijk maken (werk-met-werk-maken).  
Ook willen de gemeenten de bodemfunctieklassenkaarten[2] aanpassen. 
 
In deze rapportage staat beschreven hoe de bodemfunctieklassenkaart is aangepast en 
volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd en wat de resultaten zijn.  
Een toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage 1.  
 

 
Figuur 1.1 De gemeenten waarvoor de bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart gemaakt zijn 
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1.2 Doelstelling 

Het doel van de gezamenlijke bodemfunctieklassenkaart, is dat binnen het grondgebied van de 
gemeenten de ligging van gebieden met de bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen' (beter) wordt 
weergegeven. 
 
Het doel van de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te 
krijgen van de te verwachten diffuse chemische bodemkwaliteit van de gemeenten zoals die op 
basis van de berekening van de bodemkwaliteit kan worden verwacht in het gebied. 
 
De achterliggende doelstelling is de wens van de gemeenten om met de gezamenlijke 
bodemkwaliteitskaart gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden die het Besluit 
biedt bij het toepassen en tijdelijk opslaan van grond en gerijpte baggerspecie: 
• als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van vrijkomende grond en van de 

ontvangende bodem (hierdoor hoeven minder partijkeuringen en bodemonderzoeken te 
worden uitgevoerd wat een kosten- en tijdbesparende factor is bij grondverzet); 

• bij het toepassen en het tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie op en in de 
landbodem; 

• om gebiedsspecifiek grondstromenbeleid uit te kunnen blijven voeren; 
• als hulpmiddel bij vrijstelling van bodemonderzoek omgevingsvergunningsaanvragen 

(bouwen en bestemmen). 
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2 Bodemfunctieklassenkaart 
Op de bodemfunctieklassenkaart wordt de ligging van gebieden met de (toekomstige) 
bodemfuncties 'Industrie' en 'Wonen' aangegeven. De bodemfunctieklassenkaart wordt 
gebruikt voor: 
• het mede bepalen van de kwaliteitseisen waaraan de toe te passen grond moet 

voldoen (zie ook § 3.9.4 en bijlage 1 onder het kopje ‘Toepassingseis kwaliteit toe te 
passen grond op of in de bodem’); 

• het vaststellen van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen in het kader van de Wet 
bodembescherming[4]. 

 
De eerder opgestelde gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart is aangepast: 
• De bodemfunctieklassenkaart is aangepast voor de doorgevoerde grenswijzigingen van de 

gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. 
• Voorheen zijn de rijkswegen, de provinciale wegen, spoorwegen en de verharde wegen in 

beheer van de gemeente (klinker, beton, asfalt) in het buitengebied, inclusief de onverharde 
bermen, ‘administratief’ in de functieklasse ‘Industrie’ aangegeven. Om te verduidelijken om 
welke weg(berm)en het gaat, worden deze nu op de bodemfunctieklassenkaarten 
weergegeven.  

• Ook worden de grenzen van de bebouwde komen en daarmee de functies ‘Wonen’ en 
‘Industrie’ nu beter weergegeven. Hierbij zijn voor de gemeente De Fryske Marren de door 
de gemeente vastgestelde grenzen aangehouden en voor de gemeente Súdwest-Fryslân 
de grenzen die zijn vastgelegd in de Verordening Romte 2014.  

• Ten slotte zijn de oppervlaktewaterlichamen (meren, vaarten, sloten) op de kaart 
weergegeven. 

 
Voor de wegen met onverharde wegbermen binnen de bebouwde kom hebben de 
gemeenten besloten dat de bodemfunctieklasse in principe aansluit bij de 
bodemfunctieklasse van het omliggende gebied. Dit betekent dat voor de onverharde 
wegbermen in een woonwijk de bodemfunctieklasse ‘Wonen’ geldt en voor de onverharde 
wegbermen op een industrieterrein de bodemfunctieklasse ‘Industrie’. 
Uitzondering zijn de onverharde bermen van de door de gemeenten aangewezen 
(toekomstige) doorgaande wegen, de provinciale wegen, rijkswegen en spoorwegen binnen 
de bebouwde kom. Deze hebben de bodemfunctieklasse ‘Industrie’ ongeacht of ze door 
een woonwijk lopen. 
 
Van de wegen buiten de bebouwde kom vallen de onverharde bermen van de rijkswegen, 
de provinciale wegen en spoorwegen in de bodemfunctieklasse ‘Industrie’. De gemeenten 
hebben daarnaast verharde wegen (klinker, beton, asfalt) met onverharde bermen in het 
buitengebied aangewezen die in de bodemfunctieklasse ‘Industrie’ vallen. 
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Onder onverharde wegbermen wordt verstaan de strook grond naast de verharde (klinker-, 
beton- of asfalt)weg. De strook omvat de bodemlaag tot maximaal 0,3 meter diepte, en heeft 
gerekend vanuit de wegverharding een maximale breedte van 10 meter. De onverharde 
wegberm wordt begrensd door (zie ook figuur 2.1): 
• de erfgrens of; 
• de meest afgelegen insteek van een droge bermsloot of; 
• de meest nabij gelegen insteek van een natte bermsloot of; 
• als voorgaande niet aanwezig zijn, de overgang naar andere begroeiing (houtopstanden 

zoals hagen, struiken, bossages, bos). 
 
Voor wegbermen langs dijkwegen en voor wegbermen gelegen in gebieden van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) geldt voor beide 
zijden van het wegvak een strook van maximaal 2 meter. Dit in verband met de ecologische 
functie van de wegbermen. Buiten de aangegeven strook mag in de wegbermen alleen 
schone grond worden toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1 Begrenzing wegbermen (bron: brief van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Verkeer 

en Scheepvaart, kenmerk RWS/DVS‐2009/2932, 19 november 2009) 
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3 Bodemkwaliteitskaart 
Deze gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten[5]. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 
opgenomen stappenplan. Hieronder zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de 
volgende paragrafen nader worden toegelicht. In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is 
aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het 
noodzakelijk dat alle stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de 
bodemkwaliteitskaart.  
 
Stap 1: Opstellen programma van eisen. 
Stap 2: Vaststellen onderscheidende gebiedskenmerken. 
Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking. 
Stap 4: Indelen bodembeheergebied in deelgebieden. 
Stap 5: Controle indeling van het bodembeheergebied. 
Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie. 
Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones. 
Stap 8: Bodemkwaliteitskaart (kaart uitgesloten locaties/gebieden, ontgravingskaart en 

toepassingskaart). 

3.1 Stap 1: Opstellen programma van eisen 

Voor deze gezamenlijke bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: 
• Het beheergebied van de bodemkwaliteitskaart omvat het grondgebied van de gemeenten 

De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. 
• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de 

bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 2,5 meter diepte. 
• De volgende locaties en gebieden zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart: 

o Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden inclusief de onverharde 
(spoor)wegbermen (allen een andere beheerorganisatie dan de gemeenten). 

o Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging. 
o (Voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). 
o Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat 

betreft de ontgravingskaart). 
o Waterbodems (andere beheerorganisaties) met uitzondering van de drogere 

oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling[6]. 
o De bodemlaag dieper dan 2,5 meter onder het maaiveld. 
o Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 

• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium (zie ook bijlage 1 kopje 
‘Barium’), cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de 
stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). 

• De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig van representatieve 
bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesysteem van de Provinsje Fryslân waarin de 
gemeenten haar bodemgegevens registreren en beheren. Ook zijn enkele 
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bodemonderzoeken die nog niet in het bodeminformatiesysteem waren opgenomen 
handmatig toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart: 
o Bodemonderzoek bodemkwaliteitskaart wegbermen zuidwest Fryslân, projectcode: 

04.G027, rapportnr.: 05.RF043, CSO-Milfac Adviesbureau, 8 augustus 2005 
o Aanvullend bodemonderzoek BKK Friesland, projectnummer 206115.03A (deel 

voormalige gemeenten Boarnsterhim en Littenseradiel, Oranjewoud, oktober 2011.  
o Aanvullend bodemonderzoek regionale bodemkwaliteitskaart gemeenten Gaasterlân-

Sleat, Lemsterland, Skasterlân en Súdwest-Fryslân, kenmerk: 243586, Oranjewoud, 
24 juli 2012. 

3.2 Stappen 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en indelen 

bodembeheergebied in deelgebieden 

De basis van de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart is het identificeren van deelgebieden met 
onderscheidende gebiedskenmerken. De verwachting is dat de kwaliteit tussen deelgebieden 
kan verschillen als gevolg van verschillende gebiedskenmerken. Binnen een deelgebied wordt 
de bodemkwaliteit homogeen verondersteld (vergelijkbare kwaliteit). Op basis van de 
bodemopbouw, de gebruikshistorie, de ontwikkeling van wijken of gebieden, de geomorfologie 
en het huidig gebruik wordt een deelgebiedenkaart gedefinieerd. Hierbij is in overleg met de 
gemeenten uitgegaan van de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten en de aangepaste 
bodemfunctieklassenkaart. 
 
In aanvulling hierop is ook rekening gehouden met de volgende aspecten: 
• De gebieden die geen onderdeel meer uitmaken van het gemeentelijke grondgebied 

worden niet meer meegenomen in deze nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart. 
• De gebieden die nieuw zijn toegevoegd aan de gemeentelijke grondgebieden maken 

onderdeel uit van deze nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart. 
• De vastgestelde bodemkwaliteit in de huidige bodemkwaliteitskaarten (inclusief de 

bodemkwaliteitskaart die is vastgesteld voor de voor de toegevoegde gebieden[7]; een deel 
van de voormalige gemeenten Boarnsterhim en Littenseradiel) is als extra 
gebiedsonderscheidend kenmerk beoordeeld. Gebieden met vergelijkbare kwaliteit zijn 
samengevoegd. 

 
De onderscheiden deelgebieden zijn weergegeven in tabel 3.1. Er is een indeling gemaakt voor 
de bovengrond (traject vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) en de ondergrond 
(traject vanaf 0,5 meter diepte tot en met 2,5 meter diepte). 
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Tabel 3.1 Onderscheiden (samengevoegde) deelgebieden 

Deelgebieden DFMSWF en L-diel 
Ontgravingskwaliteit / 95P>I-

waarde / kwaliteitsbepalende stof 
(Samengevoegd) deelgebied 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

SWFDFM – Zone 1 (industrie) 
Industrie / Ja / Koper, lood, zink, 

PAK, minerale olie 

B1. Historisch bebouwd gebied L-diel – Zone B3 (wonen/industrie) 

@ 
Industrie / Ja / Lood 

L-diel – Zone 4 (industrie) Industrie / Ja / Koper, lood, zink 

SWFDFM – Zone 2 (wonen) Wonen / Nee / Kwik, lood, zink, PAK 

B2. Bebouwd gebied tot 1970 
L-diel – Zone B2 (wonen) 

Wonen # / Nee / Kwik, Lood, PCB, 

PAK 

SWFDFM – Zone 3 (AW2000) Landbouw/natuur / Nee / - B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en 

buitengebied L-diel – Zone B1 (landbouw/natuur) Landbouw/natuur / Nee / - 

□ SWFDFM – Wegbermen  

(0-0,3 m-mv) 

Industrie / Ja / PAK (PCB, minerale 

olie)  
B4. Gemeentelijke wegbermen 

buitengebied (0-0,3 m-mv) 
L-diel – Wegbermen (0-0,3 m-mv) Niet bekend 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

SWFDFM – Zone 4 (industrie) 
Industrie / Ja / Koper, lood, minerale 

olie 
O1. Historisch bebouwd gebied 

SWFDFM – Zone 5 (wonen) 
Wonen / Ja / Lood, kwik, 

molybdeen, PAK 
O2. Bebouwd gebied tot 1970 

L-diel – Zone 6 (wonen) 
Wonen / Nee / Kwik, lood, PCB, 

PAK 

O3. Bebouwd gebied tot 1970 

Littenseradiel 

SWFDFM – Zone 6 

(landbouw/natuur) 
Landbouw/natuur / Nee / - O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en 

buitengebied 
L-diel – Zone 5 (landbouw/natuur) Landbouw/natuur / Nee / - 

* Hieronder vallen de onverharde bermen van verharde wegen (asfalt, beton, klinkers) die in het beheer van de 

gemeenten zijn én op de bodemfunctieklassenkaart in de functieklasse ‘Industrie’ vallen.  

# In huidige bodemkwaliteitskaart vallend in de kwaliteitsklasse Industrie door PCB, maar met huidige norm voor PCB 

valt de zone in klasse Wonen 

@ Dit zijn de zones waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem in de klasse Wonen is ingedeeld en de kwaliteit van 

de uit die zone vrijkomende grond in de klasse industrie 

3.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking 

3.3.1 Selecteren beschikbare gegevens 

De gegevens voor de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig van representatieve 
bodemonderzoeken uit de bodeminformatiesysteem van de Provinsje Fryslân. In bijlage 2 staat 
een overzicht van de selecties die zijn uitgevoerd om tot een representatieve dataset voor de 
gezamenlijke bodemkwaliteitskaart te komen. Ook zijn enkele bodemonderzoeken die nog niet 
in het bodeminformatiesysteem waren opgenomen handmatig toegevoegd aan de dataset van 
de bodemkwaliteitskaart (zie § 3.1). 
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3.3.2 Het samenvoegen van punt- en mengmonsters 

De dataset voor de gezamenlijke bodemkwaliteitskaart bestaat uit meng- en puntmonsters met 
meetgegevens. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de 
invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van 
percentielwaarden van de meetgegevens[8]. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die 
zijn gebaseerd op een bestand met meetgegevens van zowel punt- als mengmonsters, vrijwel 
identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand met meetgegevens van 
alléén mengmonsters. Er bestaan daarom geen praktische bezwaren tegen het berekenen van 
de bodemkwaliteit uit een bestand met meetgegevens, afkomstig van zowel punt- als 
mengmonsters. In dit project zijn de meetgegevens van de mengmonsters éénmaal 
meegenomen. 

3.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet 

Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het grond(meng)monster aanwezig is 
in een concentratie beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de 
werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren 
deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. 
Voor deze analyseresultaten is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 
gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden 
vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. 
 
De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde 
detectielimieten komen voor bij verstoringen in de grond(meng)monstermatrix. Daarnaast zijn 
de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeuriger 
analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. 

3.3.4 Het opsporen van uitbijters 

Ondanks dat er representatieve meetgegevens zijn geselecteerd, kan er sprake zijn van 
uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens 
de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door lokale bronnen die niet als 
zodanig in het bodeminformatiesysteem zijn aangegeven. Hierbij worden vaak bij meerdere 
stoffen in hetzelfde monster relatief hoge gehalten aangetroffen. Per deelgebied en per stof zijn 
met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. 
 
Als de uitschieters tot een lokale bron, type- of meetfout zijn te herleiden of als niet-
representatief zijn beoordeeld, zijn de analyseresultaten uit de dataset verwijderd of aangepast. 
In bijlage 3 staat een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters. 
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3.4 Stap 5: Controle indeling van het bodembeheergebied (1/2) 

3.4.1 Aantal en spreiding meetgegevens 

De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal en de 
spreiding van meetgegevens per deelgebied: 
• Per deelgebied zijn voor alle stoffen ten minste 20 meetgegevens beschikbaar. 
• De meetgegevens liggen voldoende verspreid over het deelgebied: 

o Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in 
tenminste 10 vakken één of meer meetgegevens beschikbaar. 

o Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied (een snipper) zijn ten minste 3 
meetgegevens beschikbaar. 

Net zoals in de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaart staan de gemeenten staan toe dat 
snippers die tot hetzelfde deelgebied behoren én binnen een straal van circa 500 meter van 
elkaar zijn gelegen, als één snipper beschouwd mogen worden. 
Na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart (§ 3.3.1),de voorbewerkingen 
(§ 3.3.3 en § 3.3.4) en het samenvoegen van deelgebieden (zie tabel 3.1), blijkt dat het aantal 
gegevens per deelgebied ruimschoots voldoet. De ruimtelijke spreiding voor het deelgebied ‘B4. 
Gemeentelijke wegbermen buitengebied (0-0,3 m-mv)’ voldoet niet aan de gestelde 
minimumeisen. Ook een aantal niet-aaneengesloten deelgebieden voldoen niet aan de gestelde 
minimumeisen. In een aantal niet-aaneengesloten deelgebieden wordt niet voldaan aan de 
minimumeis dat ten minste 3 meetgegevens beschikbaar zijn. Dit komt voor bij de deelgebieden 
‘B1. Historisch bebouwd gebied’, ‘B2. Bebouwd gebied tot 1970’, ‘O1. Historisch bebouwd 
gebied’, ‘O2. Bebouwd gebied tot 1970’ en ‘O3. Bebouwd gebied tot 1970 Littenseradiel’. De 
ontbrekende gegevens zijn door aanvullend bodemonderzoek verkregen (zie § 3.6). 

3.5 Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie 

In de niet-aaneengesloten deelgebieden die niet aan de minimumeisen voldoen, zijn op 
openbare terreinen de ontbrekende gegevens verzameld door bodemonderzoek uit te voeren 
(Lievense, documentcode 17M1259.RAP002, 8 april 2019). In aanvulling daarop zijn voor de 
bodemkwaliteitszone ‘B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied (0-0,3 m-mv)’ extra 
meetgegevens verzameld voor enerzijds een betere spreiding van de meetgegevens en 
anderzijds om de kwaliteit van deze bodemkwaliteitszone beter te onderbouwen. De 
aanvullende meetgegevens zijn voorbewerkt (zie § 3.3.3 en § 3.3.4) en toegevoegd aan de 
dataset van de bodemkwaliteitskaart. 

3.6 Stap 5: Controle indeling van het bodembeheergebied (2/2) 

3.6.1 Aantal en spreiding meetgegevens 

Met het verzamelen van de ontbrekende gegevens voldoen de niet-aaneengesloten 
deelgebieden, net zoals de andere deelgebieden aan de minimumeisen (zie § 3.4.1). 
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3.6.2 Splitsen van deelgebieden 

Op stofniveau is bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. 
Op basis van ervaringen van Lievense bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke 
clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 
1,5 hebben en de stofgroepen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en 
polychloorbifenylen (PCB) een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is 
een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering. 
 
Het overzicht van de variatiecoëfficiënten staat in bijlage 4 (kolom ‘VC’). Hieruit blijkt, dat voor 
meerdere deelgebieden voor één en soms meerdere stoffen sprake is van een hoge 
variatiecoëfficiënt. Deze hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door een beperkt aantal 
relatief hoge waarden. De locaties waar de relatief hoge waarden zijn vastgesteld vertonen 
binnen de deelgebieden zelf geen ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten 
geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden. 

3.6.3 Samenvoegen deelgebieden 

De in § 3.2 benoemde deelgebieden zijn conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten niet 
samengevoegd. 

3.7 Vaststellen definitieve deelgebieden 

Alle deelgebieden voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en de spreiding van de 
meetgegevens. De deelgebieden worden daarom definitief vastgesteld. 
 
De definitieve deelgebieden worden de bodemkwaliteitszones van de gemeenten. De 
bodemkwaliteitszones zijn weergegeven in tabel 3.2 en op kaartbijlage 2. 
 
Tabel 3.2 Onderscheiden definitieve deelgebieden, bodemkwaliteitszones, per bodemlaag 

Definitief deelgebied / bodemkwaliteitszone  

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch bebouwd gebied 

B2. Bebouwd gebied tot 1970 

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied 

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied (0-0,3 m-mv)* 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

O1. Historisch bebouwd gebied 

O2. Bebouwd gebied tot 1970 

O3. Bebouwd gebied tot 1970 Littenseradiel 

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
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3.8 Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones 

De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones (zie bijlage 4, kolom 'Gem') zijn getoetst 
aan de normen uit de Regeling bodemkwaliteit[9] (hierna de Regeling). De 
bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur 
(Achtergrondwaarden, AW2000), Wonen of Industrie. De toetsingsmethodiek voor het bepalen 
van de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje 
‘Bodemkwaliteitsklasse’. De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de kwaliteitsklasse 
‘Wonen’ is voor de bodemkwaliteitsklasse minder streng dan de toetsingsmethodiek voor het 
bepalen van de ontgravingsklasse (zie ook § 3.9.3 en bijlage 1 onder het kopje 
‘Ontgravingskaart’). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit van 
een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. Dit 
zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen 
minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen toenemen tot de maximale waarden 
voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van het gebied. In de gemeenten De 
Fryske Marren en Súdwest-Fryslân komt deze situatie niet voor. 
 
In tabel 3.4 is aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In 
bijlage 4 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. De bodemkwaliteitsklasse wordt 
samen met de bodemfunctieklasse gebruikt voor het bepalen van de toepassingseis (zie  
§ 3.9.4).  
 
Controle saneringscriterium 

In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met 
een 95-percentielwaarde boven de interventiewaarde uit de Wet bodembescherming een 
controle op het saneringscriterium nodig is. Bij een overschrijding is het niet verantwoord om 
zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. Deze situatie 
komt bij 2 bodemkwaliteitszones (zie tabel 3.3). 
 
Tabel 3.3 Bodemkwaliteitszones waar de 95-percentielwaarde de interventiewaarde overschrijdt 

Bodemkwaliteitszone Stof 

95-percentielwaarde* 

(in mg/kg ds op basis van 

gemeten waarden) 

Interventiewaarde Wbb* 

(in mg/kg ds op basis van 

gemiddelde lutum en organisch 

stof percentage) 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch bebouwd 

gebied 
Lood 482,5 409,3 

B4. Gemeentelijke 

wegbermen buitengebied 

(0-0,3 m-mv) 

PAK 54,5 40 

*De in deze tabel weergegeven waarden zijn niet de in bijlage 4 gepresenteerde ‘waarden voor standaardbodem’, maar 

vanwege het gebruik van het rekenprogramma Sanscrit de ‘gemeten waarden’. 
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B1. Historisch bebouwd gebied (0-0,5 m-mv) 
De 95-percentielwaarde voor lood (482,5 mg/kg ds, omgerekende meetwaarde naar 
standaardbodem 624,7 mg/kg ds) is veel minder hoog dan de 95-percentielwaarde uit de eerder 
bestuurlijk vastgestelde bodemkwaliteitskaart (750 mg/kg ds meetwaarde). In 2012 zijn met het 
rekenmodel Sanscrit van de website RisicotoolboxBodem.nl de hogere 95-percentielwaarden 
doorgerekend op onaanvaardbare risico’s (zie bijlage 5A). Omdat met hogere gehalten is 
gerekend kan deze risicobeoordeling wordt beschouwd als een worst-case benadering. De 
interpretatie van toen kan worden gehandhaafd: “Voor de toetsing is, conform het gestelde in de 
Circulaire bodemsanering, de factor voor de biobeschikbaarheid van lood verlaagd naar 0,4. Dit 
omdat deze zones de historische dorpskernen en de bebouwing voor 1970 omvatten. Dit zijn 
gebieden waar, als gevolg van het eeuwen oude gebruik van de bodem, in meer of mindere 
mate een puinbijmenging in de bodem aanwezig is (stedelijke ophooglaag). 
Bij de toetsing is het bepalen van de ecologische risico’s buiten beschouwing gelaten. Dit 
vanwege de aanname dat de oude dorpskernen grotendeels zijn verhard. Het doel van de 
risicobeoordeling is namelijk het toetsen van risico’s bij een bepaalde bodemgebruiksvorm en 
nagaan of de bodemkwaliteitskaart een betrouwbaar bewijsmiddel is voor grondverzet. Het doel 
is niet het vaststellen of sprake is van een geval van bodemverontreiniging zoals bedoeld in de 
Wet bodembescherming. 
Opgemerkt wordt echter dat bij de zones 1 en 4 de risicoindex voor de bodemgebruiksvorm 
'moestuin' wel wordt overschreden. Vraag is alleen of deze gebruiksvorm noemenswaardig 
voorkomt in de betreffende zones(historische dorpskernen). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 
de gemiddelde Nederlander de10% gewasconsumptie uit eigen tuin niet eens haalt, waarmee 
bij de bodemgebruiksvorm 'wonen met tuin' rekening is gehouden. Laat staan een 
gewasconsumptie van 100% blad en 50% knolgewas uit eigen tuin dat voor de 
bodemgebruiksvorm 'moestuin' geldt.” 
Afhankelijk van het toepassingsoppervlak en de ecologische gevoeligheid van de 
toepassingslocatie, buiten deelgebied ‘B1. Historisch bebouwd gebied’ kunnen ecologische 
risico’s optreden. 
Bij toepassing van grond uit deze bodemkwaliteitszone naar andere bodemkwaliteitszones zijn 
er bij bepaalde Toxische Druk toepassingsoppervlakte en (toekomstig) bodemgebruik mogelijk 
ook onaanvaardbare ecologische risico’s aanwezig. 
Omdat met hogere gehalten is gerekend kan deze risicobeoordeling wordt beschouwd als een 
worst-case benadering. In de nota bodembeheer wordt hier nader op ingegaan. 
 
B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied (0-0,3 m-mv) 
De 95-percentielwaarde voor PAK (de meetwaarde 54,5 mg/kg ds) is veel minder hoog dan de  
95-percentielwaarde uit de eerder bestuurlijk vastgestelde bodemkwaliteitskaart (de 
meetwaarde 100 mg/kg ds). In 2012 is met het rekenmodel Sanscrit van de website 
RisicotoolboxBodem.nl de hogere 95-percentielwaarde doorgerekend op onaanvaardbare 
risico’s (zie bijlage 5B). Omdat met hogere gehalten is gerekend kan deze risicobeoordeling 
wordt beschouwd als een worst-case benadering. De interpretatie van toen kan worden 
gehandhaafd: “Voor zone 7 (gemeentelijke wegbermen) is alleen getoetst aan de 
bodemgebruiksvormen 'landbouw (zonder boerderijen erf)' en 'ander groen, infrastructuur'. Uit 
deze toetsing volgt dat voor beide bodemgebruiksvormen de risicoindex niet wordt 
overschreden. Dit betekent dat er van uit dit oogpunt geen beperkingen worden gesteld aan het 
gebruik en van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet binnen zone 7.” 
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Afhankelijk van het toepassingsoppervlak en de ecologische gevoeligheid van de 
toepassingslocatie, kunnen ecologische risico’s optreden. 
Bij toepassing van grond uit deze bodemkwaliteitszone naar andere bodemkwaliteitszones zijn 
er bij bepaalde Toxische Druk, toepassingsoppervlakte en (toekomstig) bodemgebruik mogelijk 
ook onaanvaardbare ecologische risico’s aanwezig. In de nota bodembeheer wordt hier nader 
op ingegaan. 
Ten slotte 
Ten aanzien van de bijlagen 5 moet nog het volgende worden opgemerkt. In de eindconclusie 
van de uitgevoerde risicobeoordelingen staat aangegeven: “(Een deel van) de locatie dient met 
spoed gesaneerd te worden als gevolg van : - onaanvaardbare risico’s voor de mens” en “Er is 
een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te 
worden”. Dit zijn standaardzinnen in de rapportage omdat gebruik wordt gemaakt van het 
rekenmodel Sanscrit. Sanscrit wordt gebruikt om de spoedeisendheid van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging te berekenen. Als dit model wordt gebruikt in het kader van 
bodemkwaliteitskaarten voor de controle van het saneringscriterium, zijn deze conclusies niet 
relevant. 
 
Heterogeniteit 

Naast de percentielwaarden en variatiecoëfficiënt is ook de heterogeniteit van de 
meetgegevens berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder het kopje 
‘Heterogeniteit’ in bijlage 1. In het bodembeheergebied van de gemeenten is in 6 van de 8 
bodemkwaliteitszones sprake van sterke heterogeniteit voor één of meerdere stoffen. Wanneer 
de diffuse bodemkwaliteit in een bodemkwaliteitszone sterk heterogeen is verdeeld, is de 
betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone kleiner.  
 
Een overzicht van de heterogeniteitsindex per stof en per bodemkwaliteitszone staat in bijlage 4 
(kolom 'Heterogeniteit'). In tabel 3.4 is per bodemkwaliteitszone weergegeven voor welke stof 
een sterke heterogeniteit is vastgesteld. De betreffende stoffen in de bodemkwaliteitszones 
bevatten echter ruim voldoende meetgegevens om het gemiddelde gehalte goed te beschrijven. 
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Tabel 3.4 Bodemkwaliteitsklasse en heterogeniteit per bodemkwaliteitszone en bodemlaag 

Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Kwaliteitsbepalende stof 
Sterke heterogeniteit 

[aantal meetgegevens] 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch bebouwd 

gebied 
Wonen Kwik, lood, zink, PAK 

Koper [499], lood [556], 

minerale olie [375] 

B2. Bebouwd gebied tot 

1970 
Wonen Lood, PCB, PAK Minerale olie [329] 

B3. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Landbouw/natuur - - 

B4. Gemeentelijke 

wegbermen buitengebied  

(0-0,3 m-mv)* 

Industrie PAK 
PAK [332], minerale olie 

[183] 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

O1. Historisch bebouwd 

gebied 
Wonen Kwik, lood, PAK 

Koper [432], lood [458], 

minerale olie [354] 

O2. Bebouwd gebied tot 

1970 
Landbouw/natuur - Minerale olie [243] 

O3. Bebouwd gebied tot 

1970 Littenseradiel 
Landbouw/natuur - Koper [39] 

O4. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Landbouw/natuur - - 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
 

3.9 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart 

3.9.1 Inleiding 

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 
1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden. 
2. De ontgravingskaart. 
3. De toepassingskaart. 
 
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de hoofdkaarten. 

3.9.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden 

In de gemeenten is een aantal locaties en gebieden uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart 
(zie § 3.1). De volgende uitgesloten locaties en gebieden zijn afgebeeld op de kaartbijlagen: 
• Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden inclusief de onverharde 

(spoor)wegbermen (allen een andere beheerorganisatie dan de gemeenten). 
• Waterbodems (andere beheerorganisaties) met uitzondering van de drogere oevergebieden 

zoals gedefinieerd in de Waterregeling. 
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De ligging van de onderstaande uitgesloten locaties en gebieden zijn, soms vanwege het 
dynamische karakter of het relatief kleine oppervlak van het gebied, niet op de kaarten 
weergegeven: 
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging. 
• (Voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat 

betreft de ontgravingskaart). 
• De bodemlaag dieper dan 2,5 meter onder het maaiveld. 
• Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 
 
Voor een actueel overzicht van deze locaties moet de volgende website worde geraadpleegd: 
https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/bodematlas_724.html  
 
Deze gezamenlijke bodemkwaliteitskaart mag op de uitgesloten locaties en gebieden niet 
worden gebruikt als bewijsmiddel voor de grond die wordt ontgraven vanuit deze gebieden. Ook 
mag deze bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt om de toepassingseis te bepalen als 
grond op deze locaties/gebieden wordt toegepast. In de gezamenlijke nota bodembeheer wordt 
hier nader op ingegaan. 

3.9.3 Ontgravingskaart 

De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond 
op een voor bodemverontreiniging niet verdachte locatie. Deze kaart mag onder bepaalde 
voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven 
grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. Voorafgaand aan het grondverzet moet 
altijd informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de locatie is uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart (zie ook § 3.9.1). In de gezamenlijke nota bodembeheer wordt hier nader 
op ingegaan. De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht 
mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken.  
 
De ontgravingskwaliteit is net als de bodemkwaliteitsklasse gebaseerd op het gemiddelde 
gehalte van een bodemkwaliteitszone (zie bijlage 4, kolom 'Gem') en getoetst aan de 
toetsingswaarden uit de Regeling. Om het standstill-principe voor de bodemkwaliteit op 
gebiedsniveau te kunnen waarborgen, is de toetsing voor de kwaliteitsklasse ‘Wonen’ voor het 
bepalen van de ontgravingskwaliteit strenger dan voor het bepalen van de bodemkwaliteit (zie 
ook § 3.8). De toetsingsmethodiek is opgenomen in bijlage 1 onder het kopje Ontgravingskaart’, 
ter vergelijking zie ook het kopje ‘Bodemkwaliteitsklasse’. 
 
In tabel 3.5 is de te verwachten ontgravingsklasse per zone aangegeven. De ontgravingskaart 
per bodemlaag is opgenomen in kaartbijlage 3. De kleuren in tabel 3.5 komen overeen met de 
gebruikte kleuren op de kaartbijlagen.  
 
  

https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/bodematlas_724.html
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Tabel 3.5 Verwachte ontgravingsklasse per bodemkwaliteitszone 

Bodemkwaliteitszone 
Verwachte 

ontgravingsklasse 

Kwaliteitsklasse 

bepalende stof 

95-percentielwaarde > 

interventiewaarde 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch bebouwd 

gebied 
Wonen Kwik, lood, zink, PAK Lood 

B2. Bebouwd gebied tot 

1970 
Wonen Lood, PCB, PAK - 

B3. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Landbouw/natuur - - 

B4. Gemeentelijke 

wegbermen buitengebied  

(0-0,3 m-mv)* 

Industrie PAK PAK 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

O1. Historisch bebouwd 

gebied 
Wonen Kwik, lood, PAK - 

O2. Bebouwd gebied tot 

1970 
Landbouw/natuur - - 

O3. Bebouwd gebied tot 

1970 Littenseradiel 
Landbouw/natuur - - 

O4. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Landbouw/natuur - - 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
 

3.9.4 Toepassingskaart 

De toepassingskaart is opgesteld aan de hand van de vastgestelde bodemkwaliteitsklasse en 
de (toekomstige) functie van de bodem (zie bijlage 1 onder het kopje ‘Toepassingseis kwaliteit 
toe te passen grond op of in de bodem’). Voorafgaand aan het grondverzet moet altijd 
informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de locatie is uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart (zie ook § 3.9.1). In de gezamenlijke nota bodembeheer wordt hier nader 
op ingegaan. 
 
In tabel 3.6 is de toepassingseis volgens het generieke kader van het Besluit per zone 
aangegeven. Op kaartbijlage 4 staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. 
De kleuren in tabel 3.6 komen overeen met de gebruikte kleuren op kaartbijlage 1 
(bodemfunctieklassenkaart) en kaartbijlagen 4 (toepassingskaarten). 
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Tabel 3.6 Toepassingseisen per combinatie (voorkomende) bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het 
generieke kader van het Besluit 

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctie Bodemkwaliteitsklasse 
Toepassingseis 

(generiek kader Besluit) 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch bebouwd 

gebied 

Industrie 
Wonen Wonen 

Wonen 

B2. Bebouwd gebied tot 

1970 

Industrie 
Wonen Wonen 

Wonen 

B3. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Overig (landbouw/natuur) 

B4. Gemeentelijke 

wegbermen buitengebied  

(0-0,3 m-mv)* 

Industrie Industrie Industrie 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

O1. Historisch bebouwd 

gebied 

Industrie 
Wonen Wonen 

Wonen 

O2. Bebouwd gebied tot 

1970 

Industrie 
Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen 

O3. Bebouwd gebied tot 

1970 Littenseradiel 
Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

O4. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Overig (landbouw/natuur) 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
 

3.10 Bijzondere omstandigheden 

De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van 
bodemverontreiniging verdachte locaties, locaties met lokale verontreinigingen, gesaneerde 
locaties of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde materialen, kleur, 
geur). Op deze locaties wordt een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in 
de omgeving verwacht. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, 
of oudere gesaneerde locaties is bijvoorbeeld een betere kwaliteit te verwachten. Een slechtere 
kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een lokale bron verontreinigd zijn en 
ter plaatse van dempingen, stortplaatsen en lokale ophooglagen. Daarom moet voorafgaand 
aan het grondverzet altijd informatie worden achterhaald waaruit blijkt of de locatie is 
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart (zie ook § 3.9.1). 
 
Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met 
bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorbeelden hiervan zijn gebieden met 
archeologische en cultuurhistorische waarde, aardkundig en geomorfologisch waardevolle 
gebieden, Natura2000-gebieden, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voormalige Ecologische Hoofdstructuren) en waterwin- en 
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grondwaterbeschermingsgebieden. De ligging van deze gebieden zijn op de website van de 
Provinsje Fryslân te raadplegen: https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/. 
De Provinsje Fryslân kan voor de aangewezen beschermingsgebieden aanvullende eisen 
stellen. De Provinciale Milieu verordening is in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden 
leidend voor het toepassen van grond en baggerspecie. Als deze wordt aangepast en 
vastgesteld door Provinciale Staten, dan geldt het aangepaste beleid. 

3.11 Vaststellen gezamenlijke bodemkwaliteitskaart 

Met de gezamenlijke bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart hebben de gemeenten 
een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. 
 
Een gemeente is voor haar eigen gemeentelijke grondgebied het bevoegd gezag bij de 
toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem.  
 
Het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart in het generieke kader van het Besluit kan 
beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een algemeen verbindend 
voorschrift (avv). De bodemfunctieklassenkaart moet worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
(zie hiervoor de Nota van toelichting bij artikel 55 van het Besluit) en kan evenals de 
bodemkwaliteitskaart beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en wel een 
algemeen verbindend voorschrift (avv). Voor een groter draagvlak voor het gemeentelijke 
grondstromenbeleid kan de openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet 
bestuursrecht, Afdeling 3.4 (Art. 3:10), worden gevolgd. 
 
Het te voeren gebiedsspecifieke grondstromenbeleid door de gemeenten wordt geformuleerd in 
de nieuwe gezamenlijke nota bodembeheer[10]. De nota bodembeheer moet, met deze 
bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart als bijlagen, bestuurlijk worden vastgesteld 
met een besluit van de gemeenteraden (zie artikel 44 van het Besluit en paragrafen 4.1.1 en 
4.6.2 van de bij het Besluit behorende Nota van Toelichting). Hierop is de openbare 
voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3.4 (Art. 3:10), van 
toepassing. 

https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/
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4 Samenvatting en conclusie 
Voor de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zijn een gezamenlijke 
bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart opgesteld. 
 
Op de bodemfunctieklassenkaart wordt de ligging van gebieden met de bodemfuncties 
'Industrie' en 'Wonen' (beter) weergegeven. 
Op de ontgravingskaart wordt de te verwachten diffuse milieuhygiënische ontgravingskwaliteit 
van de gemeenten weergegeven. Op de toepassingskaart is weergegeven wat de maximale 
toepassingseis is als grond of gerijpte baggerspecie wordt toegepast. 
 
Op basis van gebruikshistorie, huidig bodemgebruik en bodemkwaliteit zijn in totaal 8 
bodemkwaliteitszones onderscheiden. Er zijn 4 bodemkwaliteitszones in bovengrond en 4 
bodemkwaliteitszone in de ondergrond onderscheiden (kaartbijlage 2). 
 
De volgende uitgesloten locaties/gebieden zijn afgebeeld op de kaartbijlagen: 
• Rijkswegen, provinciale wegen, spoorgebonden gronden inclusief de onverharde 

(spoor)wegbermen (allen een andere beheerorganisatie dan de gemeenten). 
• Waterbodems (andere beheerorganisaties) met uitzondering van de drogere oevergebieden 

zoals gedefinieerd in de Waterregeling. 
 
De ligging van de onderstaande uitgesloten locatie en gebieden zijn, soms vanwege het 
dynamische karakter of het relatief kleine oppervlak van het gebied, niet op de kaarten 
weergegeven: 
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging. 
• (Voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart). 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat 

betreft de ontgravingskaart). 
• De bodemlaag dieper dan 2,5 meter onder het maaiveld. 
• Ook het grondwater is uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 
 
In tabel 4.1 staat voor de onderscheiden bodemkwaliteitszones en bodemlagen een 
totaaloverzicht van de voorkomende bodemfunctieklassen, verwachte ontgravingsklassen en 
toepassingseisen.  
 
De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium (zie ook bijlage 1 kopje ‘Barium’), 
cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen 
polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
Op de ontgravingskaart (kaartbijlage 3) zijn de te verwachten kwaliteitsklassen weergegeven 
van de onderscheiden bodemkwaliteitszones. Op de toepassingskaart (kaartbijlage 4) zijn de 
toepassingseisen weergegeven die gelden voor de onderscheiden bodemlagen in een gebied 
als een partij grond wordt toegepast en gebruik wordt gemaakt van het generieke 
toetsingskader van het Besluit. In tabel 4.2 is de grondstromenmatrix weergegeven waarin de 
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mogelijkheden voor vrij grondverzet inzichtelijk zijn gemaakt als gebruik wordt gemaakt van het 
generieke kader van het Besluit.  
 
Voor een actueel overzicht van de locaties die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart 
moet de volgende website worde geraadpleegd: 
https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/bodematlas_724.html. 
Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met 
bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorbeelden hiervan zijn gebieden met 
archeologische en cultuurhistorische waarde, aardkundig en geomorfologisch waardevolle 
gebieden, Natura2000-gebieden, gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voormalige Ecologische Hoofdstructuren) en waterwin- en 
grondwaterbeschermingsgebieden. De ligging van deze gebieden zijn op de website van de 
Provinsje Fryslân te raadplegen: https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/. 
De Provinsje Fryslân kan voor de aangewezen beschermingsgebieden aanvullende eisen 
stellen. De Provinciale Milieu verordening is in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden 
leidend voor het toepassen van grond en baggerspecie. Als deze wordt aangepast en 
vastgesteld door Provinciale Staten, dan geldt het aangepaste beleid. 
 
  

https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/bodematlas_724.html
https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/
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Tabel 4.1 Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, verwachte ontgravingsklassen, toepassingseisen bij voorkomende 
functies conform het generiek kader Besluit 

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctie 

Verwachte 

ontgravingsklasse 

(kwaliteitsbepalende stof) 

Toepassingseis 

(generiek kader Besluit) 

Bovengrond (bodemlaag vanaf het maaiveld tot en met 0,5 meter diepte) 

B1. Historisch 

bebouwd gebied 

Industrie Wonen (kwik, lood, zink, 

PAK)** 
Wonen 

Wonen 

B2. Bebouwd gebied 

tot 1970 

Industrie 
Wonen (Lood, PCB, PAK) Wonen 

Wonen 

B3. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Overig (landbouw/natuur) 

B4. Gemeentelijke 

wegbermen 

buitengebied  

(0-0,3 m-mv)* 

Industrie Industrie (PAK)** Industrie 

Ondergrond (bodemlaag vanaf 0,5 meter tot en met 2,5 meter diepte) 

O1. Historisch 

bebouwd gebied 

Industrie 
Wonen (kwik, lood, PAK) Wonen 

Wonen 

O2. Bebouwd gebied 

tot 1970 

Industrie 
Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen 

O3. Bebouwd gebied 

tot 1970 Littenseradiel 
Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

O4. Bebouwd gebied 

vanaf 1970 en 

buitengebied 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Overig (landbouw/natuur) 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
** In deze bodemkwaliteitszone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor een stof de interventiewaarde. In de nota 
bodembeheer wordt nader ingegaan op het toepassen van grond vanuit deze bodemkwaliteitszone. 
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Tabel 4.2 Mogelijkheden vrij grondverzet generieke kader van het Besluit. 
 Ontgravingslocatie 
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Bovengrond  
(0-0,5 m-mv) 

Toepassingseis          
 

B1. Historisch bebouwd 
gebied Wonen          

 

B2. Bebouwd gebied tot 
1970 Wonen          

 

B3. Bebouwd gebied 
vanaf 1970 en 
buitengebied 

Landbouw/natuur          
 

B4. Gemeentelijke 
wegbermen buitengebied  
(0-0,3 m-mv)* 

Industrie          
 

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

           

O1. Historisch bebouwd 
gebied Wonen          

 

O2. Bebouwd gebied tot 
1970 Landbouw/natuur          

 

O3. Bebouwd gebied tot 
1970 Littenseradiel Landbouw/natuur          

 

O4. Bebouwd gebied 
vanaf 1970 en 
buitengebied 

Landbouw/natuur          
 

Uitgesloten gebied Onbekend          
 

* De onderliggende bodemlaag (0,3 – 0,5 m-mv) valt in de omliggende zone. 
** In deze bodemkwaliteitszone overschrijdt de 95-percentielwaarde voor een stof de interventiewaarde. In de nota 
bodembeheer wordt nader ingegaan op het toepassen van grond vanuit deze bodemkwaliteitszone. 
BELANGRIJK: Voorafgaand aan het grondverzet moet een vooronderzoek volgens de NEN5725 worden uitgevoerd 
(aanleiding F) 

 Toepasbaar, vrij grondverzet, mits de ontgravingslocatie én toepassingslocatie(ontvangende bodemlaag) niet 
zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 

 Niet toepasbaar, tenzij na partijkeuring en toetsing door het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit. 

 Onderzoek om samen met bodemfunctieklasse de toepassingseis te bepalen (bijlage 1, kopje Toepassingseis 
kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem), toetsing door het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit. 

 Geen vrij grondverzet, er moet onderzoek plaatsvinden. In de nota bodembeheer wordt hier nader op ingegaan. 
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Bijlage 1 

Begrippenlijst 
Bagger(specie) 

Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor 
dat water bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 
millimeter en organisch stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem 
van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en 
grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 
Baggerspecie die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag 
maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd materiaal bevatten. De gemeenten hebben 
voor het toepassen op of in de landboden hiervoor strenger beleid vastgesteld. 
 
Barium 

Voor barium bestaat op dit moment geen norm. De destijds voor deze stof geldende normen 
zijn per 4 april 2009 (Staatscourant nr. 67, publicatie 7 april 2009) ingetrokken omdat de 
interventiewaarde lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Dit blijft 
gehandhaafd. De onderzoeksgegevens over barium moeten wel in de bodemkwaliteitskaarten 
worden meegenomen, aangezien barium onderdeel uitmaakt van het stoffenpakket, met dien 
verstande dat geen eisen worden gesteld aan het aantal waarnemingen. Deze gegevens 
kunnen namelijk een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antropogene bronnen die ook 
andere verontreinigingen met zich mee kunnen brengen.  
Als verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarden worden 
aangetroffen als gevolg van een menselijke activiteit, kan dit gehalte worden beoordeeld op 
basis van de voormalige interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds (bij standaardbodem 
lutum 25%, organisch stof 10%). 
 
Bodembeheergebied 

Een aaneengesloten, door het bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente, waterschap of 
Rijkswaterstaat) afgebakend deel van de oppervlakte van een of meer gemeenten of het 
beheergebied van een of meer beheerders. 
 
Bodemfunctieklassenkaart 

Kaart waarop de verschillende bodemfuncties zijn aangegeven, waarbij het bodemgebruik is 
ingedeeld in de klassen ‘Industrie’, ‘Wonen’ en ‘Overig’. Onder het laatstgenoemde gebruik 
vallen landbouw en natuur. 
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Bodemkwaliteitskaart 

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 
1. Een kaart met uitgesloten locaties en gebieden. 
2. De ontgravingskaart (deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als 

bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders 
nuttig wordt toegepast). De kaart doet alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het 
algemeen verwacht mag worden. De kwaliteit van een individuele partij kan daarvan 
afwijken. 

3. De toepassingskaart (deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te 
passen grond moet voldoen). 

 
Bodemkwaliteitsklasse 

In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde 
kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: 
• Klasse Landbouw/natuur. 
• Klasse Wonen. 
• Klasse Industrie. 
 
Bij de toetsingsmethodiek voor de kwaliteitsklasse ‘Landbouw/natuur’ wordt uitgegaan van een 
staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen (zie onderstaand). Voor de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeenten is het basispakket van toepassing. 
De toetsingsmethodiek voor het bepalen van de bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’ is minder 
streng dan de toetsingsmethodiek voor het bepalen van de ontgravingsklasse (zie het kopje 
‘Ontgravingskaart’ in deze bijlage). Met de minder strenge toets wordt voorkomen dat de 
bodemkwaliteit van een gebied op basis van één stof wordt ingedeeld in de 
bodemkwaliteitsklasse Industrie. Dit zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren 
dat ook voor alle overige stoffen minder strenge regels gelden en de concentraties kunnen 
toenemen tot de maximale waarden voor de functie Industrie. Hierdoor verslechtert de kwaliteit 
van het gebied. 
 
Tabel B1 Staffel toegestane aantal overschrijdingen. 

Aantal gemeten stoffen Aantal toegestane overschrijdingen 

1-6 0 

Basispakket (7-15) 2 

16 – 26 3 

27 – 36 4 

37 – 48 5 

 
Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000): 
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een 

aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1. 
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 

Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. 
• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel 

B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit'). 
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Klasse Wonen: 
• Alle gehalten voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van een aantal 

overschrijdingen, zie staffel tabel B1. 
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor 

de klassegrens Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. 
• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen. 
Klasse Industrie: 
• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of Achtergrondwaarden (AW2000) 

wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. 
 
Bodemkwaliteitszone 

Een deel van een bodembeheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde 
gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van 
variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is 
relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is begrensd in het horizontale vlak én het verticale vlak 
(diepte). Wanneer een bodemkwaliteitszone uit meerdere gebieden bestaat die niet aan elkaar 
grenzen, worden de individuele gebieden aangeduid als ‘niet-aaneengesloten 
bodemkwaliteitszone’. 
 
Bijzondere omstandigheden 

Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere 
omstandigheden, als er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte 
van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan voor 
bodemverontreiniging verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering 
heeft plaatsgevonden of locaties met onvoorziene visuele waarnemingen (bodemvreemde 
materialen, kleur, geur). Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, 
archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere 
omstandigheden. In gebieden met bijzondere omstandigheden kunnen vanuit andere wet- en 
regelgeving aanvullende eisen worden gesteld. 
 
Deelgebied 

Deel van een bodembeheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden 
gekarakteriseerd door middel van de voor het bodembeheergebied geldende onderscheidende 
gebiedskenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog 
geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Wanneer een 
deelgebied uit meerdere terreinen bestaat die niet aan elkaar grenzen, worden de individuele 
gebieden aangeduid als ‘niet-aaneengesloten deelgebieden’. 
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Diffuse chemische bodemkwaliteit 

De diffuse chemische bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten van 
stoffen in dat gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. Deze verdeling  
kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grond 

Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit 
definieert grond als volgt: ‘Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals 
deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde 
baggerspecie.’ Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte 
baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit nuttig wordt toegepast mag maximaal 20 gewichtsprocent aan bodemvreemd 
materiaal bevatten. De gemeenten hebben voor het toepassen op of in de landboden hiervoor 
strenger beleid vastgesteld. 
 
Heterogeniteit 

Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de 
betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge 
heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde situaties niet 
gebruikt mag worden als bewijsmiddel. Het vastgestelde gemiddelde gehalte heeft naar mening 
van de gemeente dan een te lage betrouwbaarheid. Een zekere heterogeniteit op zich hoeft 
overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van een gebruiksrisico. De 
heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende 
formule: 

ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
(𝑃95 − 𝑃5)

(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒 − 𝐴𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒
 

De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: 
Index < 0,2  : weinig heterogeniteit 
0,2  <  Index  <  0,5 : beperkte heterogeniteit 
0,5  <  Index  <  0,7 : er is sprake van heterogeniteit 
Index > 0,7  : sterke heterogeniteit 
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Interventiewaarde 

Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde uit de Wet 
bodembescherming wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd 
gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals 
gewijzigd op 1 juli 2013 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 16675, d.d. 27 juni 2013). 
 
Lokale bron 

Duidelijk aanwijsbare bron voor een eventuele bodemverontreiniging zoals bijvoorbeeld een 
ondergrondse tank voor de opslag van olie, een ontvettingsbad of een afleverzuil voor 
brandstof(fen). 
 
Niet gezoneerd gebied 

Gebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn 
om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende 
meetgegevens beschikbaar zijn, kan de actuele diffuse chemische bodemkwaliteit van het 
gebied niet met een voldoende onderbouwing en betrouwbaarheid worden bepaald en wordt 
het deelgebied niet gezoneerd. Een gebied kan ook niet worden gezoneerd als niet wordt 
voldaan aan de eisen voor de spreiding van de meetgegevens uit de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten. Een niet gezoneerd gebied kan ook ontstaan als de gemeente er 
bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart (zie ook: Uitgesloten 
locaties en gebieden). 
Voor niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit. Dit betekent dat de 
kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale 
waarden van de bodemfunctieklasse die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de 
bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage 1). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende 
bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of 
baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. Op basis van de systematiek van het 
generieke kader van het Besluit wordt de toepassingseis bepaald. Deze wordt vastgesteld op 
basis van de bodemfunctieklasse en de kwaliteit van de ontvangende bodem waarbij de meest 
strenge eis leidend is. Dus als de bodemkwaliteit in de klasse ‘Wonen’ valt en de 
bodemfunctieklasse is ‘Industrie’, dan is de toepassingseis kwaliteitsklasse ‘Wonen’ (zie ook de 
kopjes 'Toepassingseis kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem' en 'Toetsing toepassen 
grond' van deze bijlage). 
 
Niet-verdachte locatie voor bodemverontreiniging 

Een locatie waar geen lokale bron, bijvoorbeeld een ondergrondse huisbrandolietank of een 
chemische wasserij, of een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is (geweest). 
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Nota bodembeheer 

Een nota bodembeheer is een beleidsdocument waarin de onderbouwing voor het 
gebiedsspecifiek beleid is opgenomen. In de nota bodembeheer komen de volgende aspecten 
aan de orde:  
• één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de 

bodemfuncties; 
• de bodemkwaliteitskaart; 
• een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte 

ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst; 
• de vastgestelde Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de 

risicotoolbox; 
• de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en 

motivatie. 
Daarnaast kan in een nota bodembeheer aandacht worden besteed aan de regels en 
procedures rondom grondstromen, wet- en regelgeving bij grondstromen, duurzaam 
bodembeheer en/of de (diepere) ondergrond. 
 
Onderscheidende gebiedskenmerken 

Kenmerken in een gebied waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de 
bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, 
gebiedsontwikkeling en huidig gebruik. Bij het actualiseren van een bodemkwaliteitskaart kan 
de vastgestelde bodemkwaliteit in de huidige kaart ook als (aanvullend) onderscheidend 
gebiedskenmerk worden vastgesteld. 
  
Ontgravingskaart 

De ontgravingskaart geeft de te verwachten kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond. 
Deze kaart mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als bewijsmiddel voor de 
chemische kwaliteit van de te ontgraven grond, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. 
De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de te verwachten gemiddelde gehalten van een zone 
en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De kaart 
doet dus alleen een uitspraak over welke kwaliteit in het algemeen verwacht mag worden. De 
kwaliteit van een individuele partij kan daarvan afwijken. De ontgravingskwaliteit kunnen vallen 
in één van de vier onderscheiden klassen: 
• Klasse Landbouw/natuur. 
• Klasse Wonen. 
• Klasse Industrie. 
• Klasse Niet toepasbaar. 
Bij de toetsingsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel (zie tabel B1 
bij 'Bodemkwaliteitsklasse') voor het aantal toegestane overschrijdingen. 
 
Klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarde – AW2000): 
• Alle gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een 

aantal overschrijdingen, zie staffel tabel B1. 
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 

Achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. 
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• De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel, zie tabel 
B2 bij 'Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit'). 

Klasse Wonen: 
• De gehalten voldoen niet aan de klasse Landbouw/natuur en de norm voor klassegrens 

Wonen wordt niet overschreden. 
Klasse Industrie: 
• De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden. 
• De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden. 
Klasse Niet toepasbaar: 
• De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden. 
 
Percentiel/percentielwaarde 

Waarde waar beneden een bepaald percentage van de analyseresultaten gelegen is. 
Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de analyseresultaten ligt beneden deze waarde. 
 
Spoorgeboden gronden 

Een zone van maximaal 11 meter vanuit het hart van het spoor en om emplacementen en 
grond vallend onder Rail Infra Trust en NS Vastgoed. 
 
Standaarddeviatie 

Ook wel ‘standaardafwijking’ genoemd. Het geeft de mate aan voor de spreiding van 
meetgegevens in een dataset. De berekening hiervan is als volgt: 

 
Hierbij is n het aantal analyseresultaten, x een individueel analyseresultaat en ¯x het 
gemiddelde van de analyseresultaten. 
 

Toepassingseis toe te passen grond op of in de bodem 

Deze kaart geeft de maximale kwaliteitseisen weer waaraan de toe te passen grond moet 
voldoen. Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de 
(toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste 
toets doorslaggevend is, wordt voor elke bodemkwaliteitszone de toepassingseis vastgesteld. 
 

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Overig (Landbouw/natuur) Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Wonen Landbouw/natuur 

Overig (Landbouw/natuur) Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

stdev= √(1/n⋅∑
x= 1

n

(x− ̄x)2)
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Toetsing toepassen grond 

Om te beoordelen of het toepassen van grond is toegestaan wordt de kwaliteit van de toe te 
passen grond vergeleken met de toepassingseis die geldt voor de ontvangende bodem. De 
kwaliteit van de toe te passen grond kan worden bepaald op basis van een 
bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een ander erkend bewijsmiddel. De toepassingseis kan 
worden bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart (gezoneerde gebieden) of 
bodemonderzoek van de ontvangende bodem (niet gezoneerde gebieden). 
 

Kwaliteit toe te passen grond Toepassingseis Toepassing toegestaan? 

Wonen Wonen Ja 

Industrie Wonen Nee 

Landbouw/natuur Wonen Ja 

Wonen Industrie Ja 

Industrie Industrie Ja 

Landbouw/natuur Industrie Ja 

Wonen Landbouw/natuur Nee 

Industrie Landbouw/natuur Nee 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Ja 
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Toetsingswaarden Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

Om een zone te karakteriseren moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het 
Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Deze toetsingsnormen zijn in de onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
Tabel B2 Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-). 

Stof 

Maximale waarden 

Achtergrondwaarde 

(AW2000, 

Landbouw/natuur) 

Maximale waarden 

wonen 

Maximale waarden 

industrie 

Arseen 20 27 76 

Barium * n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Cadmium 0,60 1,2 4,3 

Chroom 55 62 180 

Kobalt 15 35 190 

Koper 40 54 190 

Kwik 0,15 0,83 4,8 

Lood 50 210 530 

Molybdeen 1,5 88 150 

Nikkel * 35 39 100 

Zink 140 200 720 

Som PAK 1,5 6,8 40 

Som PCB 0,02 0,04 0,5 

Minerale olie 190 190 500 

* De normstelling in de regeling bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het voormalige Ministerie van 

VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). Voor nikkel vindt voor schone grond (klasse 

Landbouw/natuur) geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. 

Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen 

sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. Als een verhoogd gehalte van 

barium is veroorzaakt door een activiteit door de mens, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 

beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium: 920 mg/kg ds. 
 
Toxische druk (TD) 

De Toxische Druk (TD) is een maat voor de (verwachte, ‘potentiële’) effecten 
van een concentratie van een stof, of een mengsel van stoffen, op een 
verzameling van organismen (ecologie). Een grotere TD zorgt ervoor dat bij een kleiner 
oppervlak ecologische risico’s optreden. De TD wordt bepaald aan de hand van het mengsel 
van verontreinigde stoffen. 
 
Uitbijters 

Een uitbijter is een gehalte in het gegevensbestand dat niet representatief is voor de diffuse 
chemische bodemkwaliteit in een deelgebied. De (potentiële) uitbijters worden met een visuele 
methode (scatterplots) inzichtelijk gemaakt. Het niet representatieve gehalte is het gevolg van 
duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, 
typfouten tijdens invoer. 
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Uitgesloten locaties en gebieden 

Uitgesloten locaties en gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden 
opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen voor het aantal en 
de spreiding van de meetgegevens uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn 
onder andere terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een lokale 
activiteit. Ook terreinen die in het beheer zijn van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat 
(rijkswegen), de provincie (provinciale wegen) of de ProRail (spoorgebonden gronden) worden 
soms uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 
Voor de uitgesloten locaties en gebieden geldt het generieke kader van het Besluit. Dit betekent 
dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de 
maximale waarden van de bodemfunctieklasse die voor de ontvangende bodem is aangegeven 
op de bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage 1). Anderzijds moet de kwaliteit van de 
ontvangende bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen 
grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. Op basis van de systematiek 
van het generieke kader van het Besluit wordt de toepassingseis bepaald. Deze wordt 
vastgesteld op basis van de bodemfunctieklasse en de kwaliteit van de ontvangende bodem 
waarbij de meest strenge eis leidend is. Dus als de bodemkwaliteit in de klasse ‘Wonen’ valt en 
de bodemfunctieklasse is ‘Industrie’, dan is de toepassingseis kwaliteitsklasse ‘Wonen’ (zie ook 
de kopjes 'Toepassingseis kwaliteit toe te passen grond op of in de bodem' en 'Toetsing 
toepassen grond' van deze bijlage). 
 
Variabiliteit 

Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone variëren.  
 
Variatiecoëfficiënt 

Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). 
 
Vrij grondverzet 

Van vrij grondverzet is sprake als voorafgaand aan het grondverzet de kwaliteit van de grond 
niet hoeft te worden vastgesteld.
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Bijlage 2 

Selectie dataset 
 
De gegevens zijn afkomstig van het provinciale bodeminformatiesysteem Nazca-i bodem 
(exportdatum: 3 december 2018). In overleg met de gemeenten zijn dezelfde selectiecriteria 
gehanteerd als bij de eerder opgestelde bodemkwaliteitskaart. In de onderstaande tabellen zijn 
deze weergegeven. Als voor een locatie of rapport bij één of meer van de selectiecriteria een 
‘nee’ is aangegeven, is de locatie/het rapport niet meegenomen in de selectie voor de 
bodemkwaliteitskaart. 
 
De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt dat de meetgegevens niet ouder mogen zijn dan 5 
jaar. Omdat naar verwachting de beschikbaar gekomen meetgegevens in de afgelopen 5 jaar 
niet afwijken van de meetresultaten die meer dan 5 jaar geleden beschikbaar zijn gekomen, zijn 
net zoals de eerder opgestelde bodemkwaliteitskaart de meetgegevens vanaf 1 januari 2000 
gebruikt voor de dataset van de nieuwe gezamenlijke bodemkwaliteitskaart. Dit geeft een nog 
betere onderbouwing van de te verwachten diffuse chemische bodemkwaliteit. 
 
Als bij één of meerdere selectiecriteria ‘nee’ is aangegeven, zijn de analyseresultaten van de 
bodemonderzoeken op de locatie en/of het onderzoek niet geselecteerd voor de dataset van de 
bodemkwaliteitskaart. 
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Type onderzoek Geschikt? 

(leeg) Ja 

(Na)zorgrapportage Nee* 

ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Nee 

Avr (aanvullend rapport) Ja 

Bijzonder inventariserend onderzoek Nee 

BOOT Nee 

Bouwstoffenbesluit Ja 

Brf (briefrapport) Ja** 

Indicatief onderzoek Ja 

Monitoringsrapportage Nee 

Nader onderzoek Ja 

Nazorgplan Nee 

Nul- of Eindsituatieonderzoek Ja*** 

Oriënterend bodemonderzoek Ja 

Partijkeuring grond Ja 

Sanerings evaluatie Nee 

Sanerings onderzoek Nee 

Saneringsplan Nee 

Verkennend onderzoek NEN 5740 Ja 

Verkennend onderzoek NVN 5740 Ja 

Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720) Nee 
* type '(Na)zorgrapportage' kwam niet voor in 2012, maar 'Nazorgplan' wel, en die werd als niet geschikt aangemerkt. 

** type 'brf (briefrapport)' kwam niet voor in 2012, maar type 'Fax' wel, en die werd als geschikt aangemerkt. 

*** type 'Nul- of Eindsituatieonderzoek' kwam niet voor in 2012, maar type 'Nulsituatie' wel en die werd als geschikt 

aangemerkt. Eindsituatie-onderzoek wordt als niet-geschikt beoordeeld 
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Aanleiding onderzoek Geschikt? 

(leeg) Ja 

Bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling Ja 

BOOT Nee 

Bouwvergunning Ja 

BSB-Verbond Nee^ 

Calamiteit Nee 

Civieltechnisch Ja 

Eindsituatie Nee^^ 

Landsdekkend Ja 

Nulsituatie Ja 

Omgevingsvergunning Ja^^^ 

Onbekend Ja 

Transactie Ja 

Vermoeden of melding verontreiniging Nee 

Voorgaand Ja 

^ aanleiding 'BSB-Verbond' kwam niet voor in 2012, maar type 'Bijzonder inventariserend onderzoek' wel, en die werd 

als niet geschikt aangemerkt. 

^^ aanleiding 'Eindsituatie' kwam niet voor in 2012, maar deze aanleiding duidt op bodembedreigende activiteiten en 

wordt daarom als niet-geschikt aangemerkt. 

^^^ aanleiding 'Omgevingsvergunning' kwam niet voor in 2012, maar 'Bouwvergunning' en 'Nulsituatie' wel en die 

werden als geschikt aangemerkt. 
 
 

Vervolgactie Wet bodembescherming (locatie)# Geschikt? 

(leeg) Ja 

Opstellen SP Nee 

Starten sanering Nee 

Uitvoeren aanvullend NO Nee 

Uitvoeren aanvullend onderzoek Ja## 

Uitvoeren aanvullend OO Ja## 

Uitvoeren evaluatie Nee 

Uitvoeren historisch onderzoek Nee 

Uitvoeren NO Nee 

Uitvoeren OO Ja## 

Uitvoeren SO Nee 

Voldoende gesaneerd Nee 

Voldoende onderzocht Ja 

# in de bkk 2012 is alleen tekstueel aangegeven dat selectie is verfijnd met het criterium dat sanering of 

vervolgonderzoek niet nodig is 

## kan representatieve gegevens voor de bodemkwaliteitskaart bevatten 
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Overige selectiecriteria 

 
De volgende gegevens worden niet geselecteerd:  
• Analysemonsters zonder diepte, of met een gemiddelde diepte >2,5 m-mv. 
• Analysemonsters waarvan de ligging niet bekend is (er zijn geen boorpunten ingetekend en 

het onderzoek en de locatie hebben geen geometrie). 
• Analysemonsters zonder diepte (onderkant monster=0). 
• Analysemonsters van onderzoeken zonder rapportdatum. 
• Analysemonsters waarvan alle velden voor de selectiecriteria leeg zijn. 
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Bijlage 3 

Specificatie uitbijters 



Bijlage 3: Lijst verwijderde uitbijters

Zone Locatienaam Onderzoeksnaam Rapportnummer Monsternaam Stof (gehalte) Toelichting/reden

B1. Historisch bebouwd gebied ALLI, Kerkbuurt e.o. Verkennend onderzoek NEN 5740 414362-79 MBG5 PAK (39) Verontreiniging gerelateerd aan bijmenging puin in fundering weg

B1. Historisch bebouwd gebied BALK, Van Swinderenstraat 17 Nader onderzoek: 1-7-2005 60500854 a Zink (780) Mogelijk gerelateerd aan lokaal geval in diffuus verontreinigd gebied

B1. Historisch bebouwd gebied BLAU, Vitusdyk Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 12-1 PAK (58)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B1. Historisch bebouwd gebied BLAU, Vitusdyk Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 16-2 Lood (1600)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B1. Historisch bebouwd gebied BOAZ, Bbk!w A03023 Kopie van MM3.3S PAK (37) Dit betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied BOAZ, Bbk!w A03023 M1.7 PAK (82) Dit betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied BOAZ, Bbk!w A03023 M3.4S PAK (41) Dit betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied BOAZ, Bbk!w A03023 MM3.3S PAK (37) Dit betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied BOAZ, Bbk!w A03023 MM3.4S PAK (41) Dit betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied HEEG, It Eilan 2 en 7 Nader onderzoek 151033 C01 (10-60) Olie (1420) Verontreiniging gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten (scheepswerf)

B1. Historisch bebouwd gebied HEEG, Passantenhaven!w Verkennend onderzoek NEN 5740 05-11-2014 51198914 MM-slib Olie (840) Slibmonster

B1. Historisch bebouwd gebied HIND, Schoolstraat 14 Verkennend onderzoek NEN 5740: 1-9-2007 MM1 Koper (930)

Na herbemonstering en analyse van de losse monsters kon het resultaat niet worden 

gereproduceerd. 

B1. Historisch bebouwd gebied OPPE, Noardein 23 Verkennend onderzoek -30-03-2009 VN-48215 1-3 + Peilbuis Molybdeen (13) Ws invoerfout, gehalte klopt niet

B1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Geeuw haven 4, Haven 1 & 2, plan Malta!w Verkennend onderzoek NEN 5740: 21-11-2006 X3100-01-000 273-mm1 Kwik (4,6) Betreft een waterbodemonderzoek

B1. Historisch bebouwd gebied TERS, Durk Dijkstrastrjitte 6 Verkennend onderzoek NEN 5740: 08-08-2005 ABO/ADV/VMN/570061 MM1 Lood (1400) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B1. Historisch bebouwd gebied WARN, 't Noard 13 Verkennend onderzoek NEN 5740 17-10-2011 51089111-VO M1 Kwik (5,2) Waarde aangetroffen in mengmonster. Bij uitsplitsing waarden niet kunnen reproduceren.

B1. Historisch bebouwd gebied WOMM, Geins 2 Verkennend onderzoek NEN 5740 04-08-2014 14F127 MM02 pcb (0,49) Ws een omrekeningsfout  in eenheid

B1. Historisch bebouwd gebied WOMM, 't Noard 1 Verkennend onderzoek NVN 5740: 27-7-2005 05.RMB118 a PAK (130) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B1. Historisch bebouwd gebied WOMM, 't Noard 1 Verkennend onderzoek NVN 5740: 27-7-2005 05.RMB118 a Zink (1100) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B2. Bebouwd gebied tot 1970 BLAU, DykslÃ¢n Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 12-1 PAK (58)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B2. Bebouwd gebied tot 1970 BLAU, DykslÃ¢n Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 16-2 Lood (1600)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B2. Bebouwd gebied tot 1970 ECHB, Hoofdweg 58 Verkennend onderzoek NVN 5740: 15-3-2006 60600542 mmb1 PAK (85) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B2. Bebouwd gebied tot 1970 OOSZ, Buren thv nr. 25 Indicatief onderzoek 160135-3 02 PAK (79,93) Niet respresentatief

B2. Bebouwd gebied tot 1970 SNEE, It Ges 10 Verkennend onderzoek NEN 5740 12-07-2011 16546-243057 1.2 Olie (910) Bij herbemonstering is de verontreiniging niet gereproduceerd

B2. Bebouwd gebied tot 1970 SNEE, Kamerlingh Onnesstraat 21 Verkennend onderzoek NEN 5740: 2-8-2002 B7909VO-01 MM9 Nikkel (140) Verontreiniging gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten

B2. Bebouwd gebied tot 1970 SNEE, Kloosterstraat 4 Verkennend onderzoek NEN 5740: 2-1-2008 6-160-20-01 1-1 Koper (140) Puinbijmenging

B2. Bebouwd gebied tot 1970 SNEE, Kloosterstraat 4 Verkennend onderzoek NEN 5740: 2-1-2008 6-160-20-01 2-1 Zink (690) Puinbijmenging

B2. Bebouwd gebied tot 1970 WARN, 't Sou 4 Verkennend onderzoek NVN 5740: 15-1-2002 16546-112882 MI Kwik (<47) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B2. Bebouwd gebied tot 1970 WORK, Hearewei 8 Verkennend onderzoek NEN 5740: 25-8-2005 60500955 mmb1 Lood (960) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B2. Bebouwd gebied tot 1970 YLST, wilhelminastraat 2 Verkennend onderzoek NEN 5740 03-05-2010 51019910 MM-bg2 PAK (89) Niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied AKMA, Doltenwei, Fjildwei en Langedyk!t Nader onderzoek 07-12-2004 04.D032 47B8 PAK (130) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BALK, Meerweg 28 Nader onderzoek: 3-11-2000 63386 a Olie (4400) gehalte heeft betrekking op lokale verontreinigingsspot

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BLAU, Jacobidyk Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 12-1 PAK (58)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BLAU, Jacobidyk Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-81 16-2 Lood (1600)

Verontreiniging is te koppelen aan een HBO en petroleumtank tpv Sinsmar 2 te Blauwhuis 

(onderzoek niet goed in Nazca)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BOOZ, Boarnsweachsterdyk, Houtvaartweg en Langwarderdyk!t Nader onderzoek 04.D032 9A15-2 PAK (390) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BROE, It Sud V Verkennend onderzoek NVN 5740: 6-12-2006 06.F431/06.F472 MM20 Cadmium (3,7) gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied EAST, Meilahuzen 3 Orienterend bodemonderzoek 10269-238479 Vak 7 slib Olie (980) Baggerdepot, grond waarschijnlijk afgevoerd

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied GOIN, Kleasterwei III Verkennend onderzoek NVN 5740: 19-1-2006 570094 MM6 Cadmium (7,8) Ws invoerfout, gehalte klopt niet

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied GOIN, Kleasterwei, fietspad!w Verkennend onderzoek NVN 5740: 12-12-2002 16546-131696 Asfalt Olie (6400) het is niet duidelijk waar dit gehalte vandaan komt (asfaltmonster?)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Bedrijventerrein Woudfennen VI Verkennend onderzoek NVN 5740: 5-10-2000 16546-13429 MM8 Cadmium (12), kwik (6,4) Invoerfout

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Graverij!t Nader onderzoek 04.D032 48A3-2 PAK (110) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Koarte Ekers 2 Nader onderzoek 07-12-2012 07F440 M1 104 PAK (300) gehalte heeft betrekking op lokale verontreinigingsspot.

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Koarte Ekers 2 Verkennend onderzoek NEN 5740 07-11-2007 07F383 M06 PAK (65,1) gehalte heeft betrekking op lokale verontreinigingsspot.

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, MÃ»zekamp en fietspad MÃ»zekamp!t Nader onderzoek 04.D032 13B5 PAK (270) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, MÃ»zekamp en fietspad MÃ»zekamp!t Nader onderzoek 04.D032 13B9 PAK (100) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Prof Titus Brandsmaweg I Verkennend onderzoek NEN 5740 12-05-2012 076431735:0.1 MM01bg PAK (40) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEGE, Legemeerstersingel en Legemeersterweg!t Nader onderzoek 04.D032 5A08 PAK (130) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEGE, Legemeerstersingel en Legemeersterweg!t Nader onderzoek 04.D032 5B09 PAK (130) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging in de wegbermen

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Lemsterpad 46/48 Verkennend onderzoek NVN 5740: 14-4-2000 10289-50283 MII Cadmium (4,6) gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Lemsterpad 54 brf (briefrapport): 24-10-2001 01/1-jb-1-122 6.1 Olie (5300)

gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging (olie komt niet 

als diffuse gebiedsverontreiniging voor)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Plattedijk 13 Verkennend onderzoek NVN 5740: 31-12-2002 3-640-02-40 MM3 Olie (890)

gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging (olie komt niet 

als diffuse gebiedsverontreiniging voor)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Straatweg/Tramdijk!w Verkennend onderzoek NVN 5740: 12-11-2004 65728 Cmmb25 Kwik (25) Invoerfout

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Straatweg/Tramdijk!w Verkennend onderzoek NVN 5740: 12-11-2004 65728 Hmmb40 Zink (1600) gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied NYMI, De Bremer Wyldernis Verkennend onderzoek NEN 5740 02-02-2012 212003 Olie (4200) gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OPPE, Eastwei 2 Nader onderzoek: 5-9-2003 4343-A1 1 PAK (86) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OPPE, Eastwei nabij nr 50 Verkennend onderzoek NEN 5740 10-11-2011 11F320.R01 MMBG4 Kobalt (29)

Het gaat om een dichtgeslibde poel, niet duidelijk is of deze door menselijk handelen 

gedempt is of op natuurlijke manier.

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OUGS, Aldewei 19 Verkennend onderzoek NVN 5740: 11-10-2001 16546-110205 M1 Olie (1300) gehalte mogelijk  gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ROTT, BINNENDYK 25 Verkennend onderzoek NVN 5740: 8-5-2000 63078 slib Lood (960), olie (2000) het is niet duidelijk waar dit gehalte vandaan komt (slibmonster?)

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied RYSK, Rijsterbos ong. Verkennend onderzoek NEN 5740 51501317 D11 (verh) Barium (600) is geen grondmonsters maar een analyse van de puinverharding van een dam

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied RYSK, Rijsterbos ong. Verkennend onderzoek NEN 5740 51501317 MM-pad Olie (2100) is geen grondmonsters maar een analyse van de puinverharding van een pad

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, IJlsterkade 116-/118 Orienterend bodemonderzoek: 15-3-2000 16546-24202 Mm 11 Koper (1550), Zink (1550) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Selfhelpweg 25-/105!g Verkennend onderzoek NEN 5740 14-10-2008 B1274.03.001 28.1 Lood (1400) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied STNI, Kerkstraat 2 Verkennend onderzoek NVN 5740: 20-1-2003 B8285VO-1 1 PAK (59) Provinciale locatie, gehalte niet representatief
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Bijlage 3: Lijst verwijderde uitbijters

Zone Locatienaam Onderzoeksnaam Rapportnummer Monsternaam Stof (gehalte) Toelichting/reden

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied STNI, Oer it Spoar 18 Verkennend onderzoek NVN 5740: 19-1-2000 62838 M 1 Cadmium (10,5), kwik (21) Invoerfout

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WOMM, Walperterwei 1/27!d Indicatief onderzoek: 26-6-2001 B7309 M Lood (830) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WORK, Lutswei 2 Verkennend onderzoek NEN 5740: 23-2-2007 60700171 43109 PAK (47) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WORK, Lutswei 2 Verkennend onderzoek NEN 5740: 23-2-2007 60700171 mmb5 PAK (88) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ZURI, Schoolstraat, terrein Verkennend onderzoek NVN 5740: 27-9-2002 64579 MM1 Koper (2000), Nikkel (180), Zink (8100) ws gesaneerd

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ZURI, Strandweg tracÃ©!t Bouwstoffenbesluit: 1-8-2006 110313/NA6/171/000228/00 1 PAK (100) Partijkeuring

B3. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ZURI, Strandweg tracÃ©!t Bouwstoffenbesluit: 1-8-2006 110313/NA6/171/000228/00 MMbg2 PAK (700) Partijkeuring

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied AKMA, Doltenwei, Fjildwei en Langedyk!t Nader onderzoek 07-12-2004 04.D032 47B8 PAK (130) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied BOOZ, Boarnsweachsterdyk, Houtvaartweg en Langwarderdyk!t Nader onderzoek 04.D032 9A15-2 PAK (390) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied JOUR, Graverij!t Nader onderzoek 04.D032 48A3-2 PAK (110) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied JOUR, MÃ»zekamp en fietspad MÃ»zekamp!t Nader onderzoek 04.D032 13B5 PAK (270) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied JOUR, MÃ»zekamp en fietspad MÃ»zekamp!t Nader onderzoek 04.D032 13B9 PAK (100) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied LEGE, Legemeerstersingel en Legemeersterweg!t Nader onderzoek 04.D032 5A08 PAK (130) Lokale sterke verhoging

B4. Gemeentelijke wegbermen buitengebied LEGE, Legemeerstersingel en Legemeersterweg!t Nader onderzoek 04.D032 5B09 PAK (130) Lokale sterke verhoging

O1. Historisch bebouwd gebied HEEG, Passantenhaven!w Verkennend onderzoek NEN 5740 05-11-2014 51198914 M-pplaats Olie (1500) waarschijnlijk te koppelen aan het gebruik van de locatie (passantenhaven)

O1. Historisch bebouwd gebied HIND, 't Oost 4 Verkennend onderzoek NEN 5740 12-03-2010 JHA/VN-30030 2-2 Lood (1100)

Historische kern, lichte bijmenging met puin, in het verleden heeft hier ook een 

garagebedrijf gezeten

O1. Historisch bebouwd gebied MAKU, oude centrum nul: 13-1-2000 81990384.190 8.3 Lood (720) is houtskool en zwak metaalhoudens (bijmenging) dit blijkt uit de boorprofielen

O1. Historisch bebouwd gebied OFFR, Fiifgeawei 15-17 Verkennend onderzoek NEN 5740 12-02-2015 15061 MM2 Barium (390), Cadmium (1,9), Kobalt (28) Grond is gesaneerd dmv BUS melding

O1. Historisch bebouwd gebied OOSH, Nijesyl 25!t Verkennend onderzoek NEN 5740: 27-8-2004 9P7289 X1 b03 (50-100) Cadmium (2,6) bij spoor wil cadmium wel eens verhoogd aanwezig zijn dus te verklaren. 

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Bothniakade 31 - 35 Verkennend onderzoek NEN 5740: 27-10-2004 470102 mm2 Lood (3100) historische kern en puinresten

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Gedempte Pol!t avr (aanvullend rapport): 28-5-2003 16546-134512 a Kwik (308) Invoerfout

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Nauwe Noorderhorne 15 Verkennend onderzoek NEN 5740: 31-1-2007 06.F283 M04 Olie (970)

blijkt uit  vooronderzoek al dat er voorheen een deailtverkoop voor petroleum en bezine 

heeft gezeten inclusief ondergrondse tanks

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Nauwe Noorderhorne 15 Verkennend onderzoek NEN 5740: 31-1-2007 06.F283 M06 Olie (5300)

blijkt uit  vooronderzoek al dat er voorheen een deailtverkoop voor petroleum en bezine 

heeft gezeten inclusief ondergrondse tanks

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Smidsbuurt Nader onderzoek: 25-7-2006 06.F289 5 og Olie (1400)

Er is diverse hisorische bedrijfgheid geweest, waar dit afkomstig van kan zijn  nabij de 

locatie. Daarnaast heeft er in  het verleden diesel en petroleum tanks in de buurt gezeten 

die niet specifiek zijn ingetekend, maar op huisnummer, waardoor het ook kan zijn dat 

deze hier had kunnen liggen.

O1. Historisch bebouwd gebied SNEE, Smidsbuurt Nader onderzoek: 25-7-2006 06.F289 m4 Olie (970)

Er is diverse hisorische bedrijfgheid geweest, waar dit afkomstig van kan zijn  nabij de 

locatie. Daarnaast heeft er in  het verleden diesel en petroleum tanks in de buurt gezeten 

die niet specifiek zijn ingetekend, maar op huisnummer, waardoor het ook kan zijn dat 

deze hier had kunnen liggen.

O1. Historisch bebouwd gebied STAV, Gele Plein Verkennend onderzoek NEN 5740 14-03-2014 331920 WB_ST_ph PAK (65)

betreft MM het monster is genomen in de historische kern van Stavoren bij de gracht. 

Hierdoor kan de PAK verhoogd zijn.

O1. Historisch bebouwd gebied UITW, Buorren 61 Verkennend onderzoek NEN 5740 03-07-2009 0624102A 101-1-2 Zink (2400)

Waarschijnlijk een invoerfout, zink in het gw was verhoogd >I. In grond geen verhogingen 

> S

O1. Historisch bebouwd gebied WORK, Expositieterrein - Stedspolle Verkennend onderzoek NEN 5740 24-04-2014 331920 WO_KLM_OG2 PAK (160) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O1. Historisch bebouwd gebied WORK, Expositieterrein - Stedspolle Verkennend onderzoek NEN 5740 24-04-2014 331920 WO_STO_02-6-STslib Lood (630), Zink (490), PAK (210), Olie (1800) Slibmonster

O1. Historisch bebouwd gebied WORK, Merk 18 Verkennend onderzoek NEN 5740 1 406532-65 1-2 Olie (840) tankstation heeft hier gezeten

O2. Bebouwd gebied tot 1970 ELAH, Buorren 8 Verkennend onderzoek NEN 5740 1 51124016 03 Zink (2100) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 2 Lood (530) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 2 Koper (350), Zink (460), Olie (6250) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 2 Olie (3800) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 3 Zink (520), PAK (42), Olie (8215) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 3 Olie (1900) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 3 Lood (620), Zink (560), PAK (60) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 4 Olie (1100) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 JOUR, Tolhuswei 6/10 Nader onderzoek: 19-01-2006 16546-155085-01 4 Zink (380), PAK (140), Olie (1835) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 LOLL, Noordereind 2 Verkennend onderzoek NVN 5740: 7-10-2004 470086 1 Olie (750) Verontreiniging is ontstaan bij bedrijfsactiviteiten (olieopslag)

O2. Bebouwd gebied tot 1970 MAKU, Dominee L Touwenlaan 44 Nader onderzoek: 16-2-2005 VN-35275 1 Lood (380) Verontreiniging te koppelen aan de bijmenging van puin

O2. Bebouwd gebied tot 1970 MAKU, Dominee L Touwenlaan 44 Verkennend onderzoek NVN 5740: 24-12-2004 VN-35275 MM2 Lood (320) Verontreiniging te koppelen aan de bijmenging van puin

O2. Bebouwd gebied tot 1970 MAKU, Gedempte Putten 26 - 34 Nader onderzoek: 16-4-2003 B8315NO-1 b Lood (510) Verontreiniging is inmiddels gesaneerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 MAKU, Gedempte Putten 26 - 34 Nader onderzoek: 16-4-2003 B8315NO-1 c Lood (550) Verontreiniging is inmiddels gesaneerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 NYLA, Tramstrjitte 7 Verkennend onderzoek: 25-3-2008 16546-182343 103.6 Olie (2050) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 NYLA, Tramstrjitte 7 Verkennend onderzoek: 25-3-2008 16546-182343 103.7 Olie (2300) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O2. Bebouwd gebied tot 1970 SNEE, Kloosterstraat 4 Verkennend onderzoek NEN 5740: 2-1-2008 6-160-20-01 2-2 Lood (580), Zink (940) Verontreiniging is gesaneerd 

O2. Bebouwd gebied tot 1970 UITW, Greate Sudein 33 Verkennend onderzoek NEN 5740: 16-4-2003 B8508VO-1 MM2 Lood (440), Zink (740) Resultaten zijn bij uitsplitsing van de monsters niet gereproduceerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 WORK, Aldedyk 3 Indicatief onderzoek 12-05-2009 270663 Mengmonster PAK (11) PAK verontreiniging is de koppelen aan de matige tot sterke bijmeninging van puin

O2. Bebouwd gebied tot 1970 WORK, Schoolstraat-Pothuswyk-Doltewal-Balkfinne ong. Verkennend onderzoek NEN 5740 404096.02 09f-1 Lood (680) Verontreiniging is gesaneerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 WORK, Schoolstraat-Pothuswyk-Doltewal-Balkfinne ong. Verkennend onderzoek NEN 5740 404096.02 09h-1 Lood (360) Verontreiniging is gesaneerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 WORK, Schoolstraat-Pothuswyk-Doltewal-Balkfinne ong. Verkennend onderzoek NEN 5740 404096.02 MM5 Lood (460) Verontreiniging is gesaneerd

O2. Bebouwd gebied tot 1970 ZURI, Schoolstraat, terrein Nader onderzoek: 17-6-2003 65004 MM1 Koper (630), Zink (3100) Verontreiniging is vermoedelijk gesaneerd (SP aanwezig)

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BALK, Jachthavendyk 17-21 Nader onderzoek 10-10-2011 110734 101-3 Olie (1600) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BALK, Meerweg 28 Verkennend onderzoek NVN 5740: 18-9-2000 63298 Am1 Olie (1500) niet geheel duidelijk wat oorzaak is. Maar niet representatief. 

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied BANT, Bandsloot Verkennend onderzoek NVN 5740: 11-2-2002 64199 Fmmo22 Kwik (9,1) Invoerfout

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied EAST, Meilahuzen 3 Orienterend bodemonderzoek 10269-238479 Vak 6 slib Olie (920) Voormalig provinciaal baggerdepot en deze is inmiddels gesaneerd

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied EAST, Meilahuzen 3 Orienterend bodemonderzoek 10269-238479 Vak 7 OG Pcb (0,1260) Voormalig provinciaal baggerdepot en deze is inmiddels gesaneerd

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ECHB, Duimstraat en Kempenaarsweg!t Verkennend onderzoek NVN 5740: 30-7-2001 3948935 MM2 Olie (1000) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied HASH, Polderboskdyk 47 Verkennend onderzoek NEN 5740 31-10-2008 08F296 MM13 Olie (3300) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied HASH, Polderboskdyk 47 Verkennend onderzoek NEN 5740 31-10-2008 08F296 MM15 PAK (61) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied HASK Jousterweg Nader onderzoek 14-03-2012 B11K0350D 01 Olie (1700) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied HEEG, Bestemmingsplan De Greiden!w Verkennend onderzoek NEN 5740: 7-1-2000 PN03/9545-1 1+2+3 Olie (2300) Niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied HEEG, Bestemmingsplan De Greiden!w Verkennend onderzoek NEN 5740: 7-1-2000 PN03/9545-1 7+8 Olie (1500) Niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Prof Titus Brandsmaweg I Verkennend onderzoek NEN 5740 12-05-2012 076431735:0.1 Zink (1900) betreft waterbodemmonster

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Prof Titus Brandsmaweg I Verkennend onderzoek NEN 5740 12-05-2012 076431735:0.1 MM04og Olie (2100) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied JOUR, Prof Titus Brandsmaweg I Verkennend onderzoek NEN 5740 12-05-2012 076431735:0.1 Zink (1300) betreft waterbodemmonster

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Betelgeuze 4 Verkennend onderzoek NVN 5740: 10-10-2000 VN-24116 MM2 Cadmium (9,1) Niet representatief
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Bijlage 3: Lijst verwijderde uitbijters

Zone Locatienaam Onderzoeksnaam Rapportnummer Monsternaam Stof (gehalte) Toelichting/reden

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Castor 9 - 19 Verkennend onderzoek NVN 5740: 9-7-2003 65044 mmo 3 Olie (1300) In de overige geanalyseerde monsters van de locatie is geen minerale olie gemeten

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Chr. de Vriesstraat!g Verkennend onderzoek NEN 5740 20-09-2010 ER100746 5-2 Barium (380), Lood (750) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging (lokale puntbron)

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Lemsterhoek (Industrieterrein) Verkennend onderzoek NVN 5740: 13-2-2001 10289-45044 M19/20a Olie (940) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Lemsterpad 54 brf (briefrapport): 24-10-2001 01/1-jb-1-122 32.1 Olie (5300) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Straatweg 9 Verkennend onderzoek NVN 5740: 16-6-2004 65538 Mo4 Lood (650) gehalte is gerelateerd aan lokaal geval van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied LEMM, Straatweg/Tramdijk!w Verkennend onderzoek NEN 5740 04-07-2011 479155 MM3 Kobalt (46)

Gehalte is mogelijk verkeerd ingevoerd danwel gerelateerd aan lokaal geval van 

bodemverontreiniging.  

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied MAKK, Workumerdijk (viskraam) Verkennend onderzoek NEN 5740 05-11-2012 249921 1-4 Olie (2500) voormalig haventerrein

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied MAKK, Workumerdijk (viskraam) Verkennend onderzoek NEN 5740 05-11-2012 249921 2-4 Olie (2500) voormalig haventerrein

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied MAKK, Workumerdijk (viskraam) Verkennend onderzoek NEN 5740 05-11-2012 249921 102-4/5 Olie (1900) voormalig haventerrein

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OOSZ, De Akkers e.o., trace!t Verkennend onderzoek NVN 5740: 5-7-2004 4339449 MM2 Olie (1400)

gehalte minerale olie is vermoedelijk gerelateerd aan lokaal geval van 

bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OOSZ, Molenweg, voorm.schipsloot !t Nader onderzoek :28-01-2010 R001-4621397DMK-nva-V02-NL 2 PAK (1100), Olie (1400) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OOSZ, Molenweg, voorm.schipsloot !t Nader onderzoek :28-01-2010 R001-4621397DMK-nva-V02-NL 3 Zink (6500) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OOSZ, Molenweg, voorm.schipsloot !t Verkennend onderzoek NEN 5740: 11-6-2008 4588684 / R001-4588684DMK-afr-V01-NL 15 (1-1,5) Zink (510), Olie (2000) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OOSZ, Molenweg, voorm.schipsloot !t Verkennend onderzoek NEN 5740: 11-6-2008 4588684 / R001-4588684DMK-afr-V01-NL 15 (1-1,5) PAK (320), Olie (550) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OPPE, Eastwei 2 Nader onderzoek: 5-9-2003 4343-A1 2 PAK (2200) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OPPE, Eastwei 2 Verkennend onderzoek NEN 5740: 15-9-2003 63098 M1 PAK (520), Olie (770) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied OPPE, Tsjerkebuorren 51 Verkennend Onderzoek - 15-02-2009 NA-04606 2.1 Kwik (33) Vermoedelijk een invoerfout

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ROTH, Streek 158 Verkennend onderzoek NVN 5740: 12-1-2004 65284 MM2 Koper (760) Lokale puntbron van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ROTH, Streek 158 Verkennend onderzoek NVN 5740: 3-2-2004 65335 2 Koper (3000) Lokale puntbron van bodemverontreiniging

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Bolswarderweg ong.!t Verkennend onderzoek NEN 5740 408136 4-03-3 Olie (5200) Gaat om een weg, verontreiniging te koppelen aan het gebruik

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Bolswarderweg ong.!t Verkennend onderzoek NEN 5740 408136 4-03B-1 Olie (1600) Gaat om een weg, verontreiniging te koppelen aan het gebruik

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, IJlsterkade 124 Orienterend bodemonderzoek: 15-3-2000 16546-24202 MM 14 Koper (400), Lood (1000) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Johan Willem Frisostraat Verkennend onderzoek NEN 5740 22-06-2009 51039409 JWF straat Molybdeen (70,7) Invoerfout

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Johan Willem Frisostraat 114 Verkennend onderzoek NEN 5740: 21-3-2002 B7724VO-1-1 MM2 Lood (650) puinhoudende grond

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied SNEE, Selfhelpweg 25-/105!g Verkennend onderzoek NEN 5740 14-10-2008 B1274.03.001 12.3 Lood (2500) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied STAV, Middelweg 15 Verkennend onderzoek NVN 5740: 28-2-2001 10289-29565 a Olie (5300) Ligt in de directe omgeving van 2 ondergrondse tanks

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied STAV, Middelweg 15, Marina botenopslag!w Verkennend onderzoek NVN 5740: 9-3-2001 10289-29565 b Olie (5300) Ligt in de directe omgeving van 2 ondergrondse tanks

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied TERH, Syl 12 Verkennend onderzoek NEN 5740: 18-2-2003 03-M1607 Werkplaats W2 Olie (1800) Provinciale locatie, gehalte niet representatief

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WARN, Buorren 35 Verkennend onderzoek NEN 5740: 1-8-2006 16546-163531 OG2 Cadmium (10,5), kwik (14)

Verontreiniging te koppelen aan de bijmenging van puin. Zal inmiddels gesaneerd zijn bij 

de ontwikkeling van het terrein

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WOLS, Wolsumerwei 4 Nader onderzoek: 14-3-2007 60700543 11-2 Lood (650) Invoerfout

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied WOUD, Koufurderrige ong. Nader onderzoek 15F154.R01 M03 PAK (185,08) kolengruis

O4. Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied ZURI, Schoolstraat, terrein Verkennend onderzoek NVN 5740: 27-9-2002 64579 MM2 Koper (1500), Nikkel (120), Zink (8100) Is gesaneerd
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B1 Historisch bebouwd gebied Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 11,20% Bodemkwaliteitsklasse: wonen

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 4,40% Ontgravingskaart: wonen

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 248 10,1 25,2 46,8 70,2 113,8 127,0 179,9 197,9 593,7 85,2 88,2 91,2 0,42 n.v.t. n.v.t. Barium* 625,0

Cadmium 464 0,077 0,16 0,19 0,38 0,38 0,38 0,55 0,71 1,37 0,36 0,37 0,38 0,37 0,15 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 248 1,7 3,7 3,7 7,3 11,2 12,2 14,7 16,8 22,7 8,0 8,20 8,4 0,31 0,07 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 499 3,10 5,2 12,9 28,0 54,6 62,6 93,3 111,2 191,9 37,7 39,10 40,5 0,62 0,71 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 469 0,026 0,04 0,09 0,16 0,38 0,50 0,75 1,08 5,78 0,31 0,33 0,35 1,28 0,22 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 556 4,532 11,7 39,8 116,5 259,0 297,8 440,2 624,7 1424,3 180,0 189,30 198,6 0,91 1,28 ja Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 247 0,350 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 5,30 0,99 1,02 1,05 0,39 0,00 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 465 3,462 4,6 8,9 14,7 24,7 28,0 34,6 39,6 95,6 17,8 18,30 18,8 0,43 0,54 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 483 7,596 21,7 57,4 117,8 186,0 201,5 294,5 372,0 930,1 139,4 144,00 148,6 0,55 0,60 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 236 0,0078 0,0079 0,0111 0,0111 0,0111 0,0113 0,0206 0,0312 0,1109 0,0138 0,0143 0,0148 0,38 0,05 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 425 0,060 0,14 0,40 1,2 4,4 5,4 9,3 15,0 70,0 3,4 3,8 4,2 1,86 0,39 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 375 15,848 31,7 31,7 55,5 101,9 124,5 171,2 252,4 3611,0 90,2 96,2 102,2 0,94 0,71 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0

B2 Bebouwd gebied tot 1970 Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 12,00% Bodemkwaliteitsklasse: wonen

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 4,30% Ontgravingskaart: wonen

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 152 0,6 18,5 27,5 52,5 89,9 98,1 111,7 160,7 309,7 63,3 66,4 69,5 0,45 n.v.t. n.v.t. Barium* n.v.t.

Cadmium 491 0,01 0,16 0,29 0,38 0,38 0,38 0,51 0,68 6,14 0,38 0,40 0,42 0,68 0,14 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 150 0,1 1,8 3,5 5,0 9,7 11,0 13,9 16,5 50,5 7,0 7,40 7,8 0,49 0,08 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 490 0,2 5,1 7,3 14,4 23,2 27,6 40,6 55,1 130,6 18,9 19,60 20,3 0,65 0,33 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 490 0,004 0,043 0,043 0,085 0,170 0,170 0,268 0,389 1,460 0,12 0,13 0,14 1,04 0,07 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 529 0,1 9,0 17,9 41,0 91,0 109,4 192,2 281,8 1665,3 76,4 82,10 87,8 1,26 0,57 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 151 0,06 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,60 2,10 3,00 0,99 1,04 1,09 0,43 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 490 0,1 3,3 7,2 12,6 25,4 30,5 38,1 44,5 100,1 17,8 18,30 18,8 0,50 0,63 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 497 0,2 20,9 42,4 86,2 136,1 148,2 196,6 272,3 1225,2 104,5 108,90 113,3 0,71 0,43 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 146 0,0030 0,0113 0,0113 0,0113 0,0121 0,0155 0,0288 0,0698 1,7077 0,0254 0,0321 0,0388 1,96 0,12 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 447 0,01 0,10 0,32 0,77 2,38 3,00 6,44 11,00 150,0 2,4 2,9 3,4 3,05 0,28 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 329 11,5 32,3 32,3 61,4 92,3 126,9 198,0 346,1 9622,9 110,3 126,9 143,5 1,85 1,01 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

B3 Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 15,50% Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 8,00% Ontgravingskaart: landbouw/natuur

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 551 5,0 15,1 21,6 41,8 64,9 76,4 105,2 135,5 331,5 51,7 53,3 54,9 0,55 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 2495 0,03 0,14 0,33 0,33 0,33 0,33 0,52 0,70 2,90 0,35 0,35 0,35 0,47 0,15 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 550 1,1 1,8 3,0 5,4 10,1 11,2 13,9 17,0 52,5 7,2 7,40 7,6 0,56 0,09 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 2514 0,1 4,3 7,4 12,4 21,0 23,5 32,2 43,3 309,3 16,7 17,00 17,3 0,79 0,26 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 2493 0,01 0,04 0,04 0,08 0,16 0,17 0,24 0,32 4,31 0,14 0,14 0,14 1,34 0,06 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 2554 1,2 8,1 16,2 31,2 55,5 63,6 101,4 150,4 1388,0 47,9 49,40 50,9 1,18 0,30 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 553 0,04 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,60 2,10 9,80 1,07 1,10 1,13 0,52 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 2493 1,4 2,9 5,1 13,3 26,1 28,8 34,3 37,0 83,7 16,3 16,50 16,7 0,54 0,53 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 2501 4,5 18,1 31,0 63,2 103,2 112,3 141,9 180,7 709,7 74,8 76,00 77,2 0,64 0,28 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 539 0,0002 0,0048 0,0061 0,0061 0,0111 0,0123 0,0202 0,0251 0,0889 0,0095 0,0099 0,0103 0,72 0,04 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 2296 0,01 0,07 0,14 0,35 1,00 1,30 3,3 7,5 69,0 1,4 1,5 1,6 2,90 0,19 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 1779 2,6 17,5 17,5 31,3 56,4 63,9 112,7 176,0 2386,5 55,9 58,6 61,3 1,54 0,51 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0

B4 Gemeentelijk wegbermen buitengebied (0-0,3 m-mv) Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 11,30% Bodemkwaliteitsklasse: industrie

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 6,70% Ontgravingskaart: industrie

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 83 18,8 18,8 38,5 55,5 77,9 82,7 108,5 122,8 214,8 60,0 63,0 66,0 0,34 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 183 0,15 0,15 0,18 0,35 0,35 0,35 0,35 0,39 0,72 0,29 0,30 0,31 0,25 0,06 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 83 1,8 1,8 4,5 5,2 8,5 9,4 11,5 12,5 26,1 6,5 6,80 7,1 0,32 0,06 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 183 4,9 4,9 9,1 12,3 16,7 19,5 23,7 25,1 87,8 13,5 14,10 14,7 0,47 0,13 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 183 0,03 0,04 0,04 0,07 0,11 0,11 0,14 0,18 2,05 0,09 0,10 0,11 1,27 0,03 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 183 8,7 11,4 21,2 30,0 42,5 46,2 59,5 73,6 249,8 34,7 37,00 39,3 0,67 0,13 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 83 0,35 0,35 0,35 0,60 1,05 1,05 1,30 1,49 2,10 0,68 0,74 0,80 0,57 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 183 3,4 3,4 7,6 11,8 21,3 23,0 31,2 34,3 47,6 14,3 14,90 15,5 0,40 0,47 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 183 17,7 20,8 40,2 62,5 90,8 98,5 114,6 125,0 208,4 66,3 68,50 70,7 0,35 0,18 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 83 0,0015 0,0067 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0092 0,0190 0,0728 0,0088 0,0098 0,0108 0,76 0,03 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 332 0,14 0,30 2,18 7,05 19,00 25,99 42,9 54,5 118,3 13,5 14,8 16,1 1,27 1,41 ja PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 183 20,8 20,8 44,5 89,1 135,1 148,5 193,0 265,8 727,5 100,9 106,6 112,3 0,57 0,79 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

O1 Historisch bebouwd gebied Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 16,50% Bodemkwaliteitsklasse: wonen

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 5,70% Ontgravingskaart: wonen

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 202 6,3 19,3 33,0 50,2 72,6 82,0 100,3 132,9 288,9 56,2 58,9 61,6 0,51 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 415 0,07 0,15 0,17 0,35 0,35 0,35 0,40 0,50 11,90 0,30 0,33 0,36 1,48 0,10 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 200 1,4 2,9 4,1 7,5 11,3 12,2 13,6 14,9 43,4 7,8 8,10 8,4 0,46 0,07 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 432 1,8 4,4 12,7 23,5 51,1 62,2 88,9 127,0 292,1 37,5 39,60 41,7 0,88 0,82 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 416 0,02 0,04 0,04 0,14 0,33 0,42 0,78 1,28 6,36 0,30 0,34 0,38 1,74 0,27 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 458 1,6 10,7 24,7 58,8 152,9 176,5 282,4 484,1 3176,5 121,0 133,90 146,8 1,61 0,99 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 201 0,13 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,60 2,60 5,80 1,09 1,15 1,21 0,56 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 417 2,6 3,7 9,2 18,5 26,4 29,0 34,3 38,2 87,1 18,7 19,30 19,9 0,46 0,53 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 418 4,5 18,1 49,2 84,1 115,2 128,9 168,2 207,1 944,7 93,3 97,70 102,1 0,71 0,33 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 186 0,0060 0,0060 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086 0,0099 0,0181 0,0858 0,0092 0,0096 0,0100 0,43 0,03 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 340 0,01 0,12 0,25 0,38 1,20 1,70 3,41 6,61 92,0 1,3 1,8 2,3 3,87 0,17 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 354 0,4 24,5 24,5 42,9 70,0 88,2 167,5 455,1 1330,4 88,2 95,1 102,0 1,07 1,39 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0

O2 Bebouwd gebied tot 1970 Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 19,20% Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 7,70% Ontgravingskaart: landbouw/natuur

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 118 11,1 12,9 23,4 41,9 57,9 61,6 76,8 137,4 258,8 45,2 48,9 52,6 0,64 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 389 0,06 0,13 0,24 0,32 0,32 0,32 0,41 0,63 8,11 0,31 0,33 0,35 1,16 0,13 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 117 0,9 1,8 3,7 6,5 9,5 10,2 12,0 13,4 24,4 6,6 7,00 7,4 0,46 0,07 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 394 2,4 4,0 7,1 11,5 19,7 23,1 32,4 48,2 196,5 16,9 18,30 19,7 1,16 0,29 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 390 0,02 0,04 0,04 0,08 0,14 0,15 0,27 0,45 2,17 0,13 0,14 0,15 1,45 0,09 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 424 0,1 7,7 13,3 26,0 61,1 78,5 140,4 199,0 773,8 50,9 55,30 59,7 1,29 0,40 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 118 0,35 0,35 1,05 1,05 1,05 1,05 1,93 2,93 24,00 1,18 1,48 1,78 1,70 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 387 2,4 2,5 9,4 20,4 28,8 29,8 33,6 38,1 105,7 19,4 20,10 20,8 0,55 0,55 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 406 4,1 14,0 37,9 69,4 91,7 97,6 129,3 164,6 540,9 72,6 76,00 79,4 0,70 0,26 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 113 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 0,0076 0,0090 0,0127 0,0586 0,3356 0,0112 0,0147 0,0182 1,97 0,11 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 314 0,01 0,07 0,14 0,35 1,03 1,50 3,60 8,48 58,0 1,4 1,8 2,2 2,95 0,22 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 243 6,5 18,1 18,1 31,6 51,0 69,7 161,4 284,0 1549,1 64,5 74,4 84,3 1,62 0,86 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0
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Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

(95P - 5P) / (maximale waarde industrie – achtergrondwaarde)

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) waarde > max. waarde industrie

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) waarde < achtergrondwaarde

Zone Statistische parameters

O3 Bebouwd gebied tot 1970 Littenseradiel Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 23,70% Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 7,80% Ontgravingskaart: landbouw/natuur

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 20 14,6 24,5 32,6 41,7 49,0 50,7 58,9 100,6 803,2 31,3 78,3 125,3 2,09 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 37 0,08 0,15 0,20 0,30 0,30 0,35 0,47 0,82 1,29 0,27 0,32 0,37 0,70 0,18 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 20 2,2 3,7 6,5 7,8 9,6 9,9 10,3 10,4 10,4 7,1 7,70 8,3 0,29 0,04 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 39 3,7 6,8 8,6 17,0 32,9 46,0 71,7 129,4 159,1 25,0 32,60 40,2 1,14 0,82 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 37 0,04 0,04 0,04 0,07 0,16 0,20 0,33 0,40 1,03 0,10 0,14 0,18 1,29 0,08 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 56 5,2 11,8 21,6 29,2 101,1 114,7 166,8 291,8 489,9 58,3 74,70 91,1 1,28 0,58 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 20 0,35 0,35 0,69 1,05 1,05 1,05 1,05 1,08 1,70 0,80 0,90 1,00 0,38 0,00 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 37 2,2 5,7 14,5 21,8 24,9 25,7 27,0 28,9 34,3 17,8 19,40 21,0 0,39 0,36 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 54 11,6 29,8 61,9 88,0 105,1 115,9 136,9 158,5 242,3 82,5 89,50 96,5 0,45 0,22 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 20 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 0,0064 0,0075 0,0125 0,0125 0,0125 0,0069 0,0074 0,0079 0,25 0,01 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 36 0,06 0,06 0,11 0,26 0,71 1,30 2,69 4,05 7,8 0,6 1,0 1,4 1,80 0,10 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 37 8,9 8,9 17,9 17,9 38,3 60,5 104,7 214,5 446,8 39,3 53,2 67,1 1,24 0,66 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0

O4 Bebouwd gebied vanaf 1970 en buitengebied Gemiddeld Lutumpercentage in de zone: 14,80% Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur

Gezoneerd: ja Gemiddeld Org stof-percentage in de zone: 13,50% Ontgravingskaart: landbouw/natuur

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max

80% 

MIN Gem

80% 

MAX VC

Hetero-

geniteit 95P> I Stoffen

Achtergrond 

waarde

Max. 

waarde 

wonen

Max. 

waarde 

industrie

Interventie

waarde 

bodem (I)

Barium* 474 5,2 10,4 20,9 38,7 62,6 70,0 93,4 119,2 312,8 46,4 48,0 49,6 0,55 n.v.t. n.v.t. Barium* 0,0

Cadmium 2094 0,03 0,12 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,50 25,96 0,27 0,29 0,31 2,03 0,10 nee Cadmium 0,60 1,20 4,30 13,0

Kobalt 470 0,7 2,0 3,1 5,4 11,7 12,7 16,1 17,6 39,5 7,7 7,90 8,1 0,49 0,09 nee Kobalt 15,0 35,0 190,0 190,0

Koper 2096 0,1 3,9 3,9 7,5 12,4 13,5 21,4 32,7 281,6 11,1 11,50 11,9 1,30 0,19 nee Koper 40,0 54,0 190,0 190,0

Kwik 2092 0,00 0,04 0,04 0,07 0,11 0,12 0,17 0,26 6,19 0,10 0,11 0,12 2,19 0,05 nee Kwik 0,15 0,83 4,80 36,0

Lood 2123 0,1 6,5 9,9 13,0 27,2 33,7 56,5 97,6 923,2 27,9 29,30 30,7 1,69 0,19 nee Lood 50,0 210,0 530,0 530,0

Molybdeen 474 0,35 0,50 1,05 1,05 1,05 1,05 1,87 2,14 7,70 1,13 1,17 1,21 0,61 0,01 nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0

Nikkel 2101 0,1 3,0 4,0 11,9 28,2 31,0 36,7 40,9 107,2 16,5 16,80 17,1 0,60 0,58 nee Nikkel 35,0 39,0 100,0 100,0

Zink 2114 1,8 12,2 17,1 39,1 75,7 83,1 105,1 146,6 1136,1 56,2 58,00 59,8 1,09 0,23 nee Zink 140,0 200,0 720,0 720,0

PCB (som 7) 465 0,0026 0,0030 0,0036 0,0036 0,0064 0,0073 0,0149 0,0149 0,1487 0,0054 0,0061 0,0068 1,82 0,02 nee PCB (som 7) 0,0200 0,0400 0,5000 1,00

PAK (som 10) 1719 0,01 0,05 0,10 0,19 0,43 0,59 1,41 3,05 66,9 0,8 0,9 1,0 5,16 0,08 nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0

Minerale olie 1540 2,6 10,4 10,4 10,4 33,8 44,6 111,5 215,6 2304,7 43,6 48,5 53,4 3,08 0,66 nee Minerale olie 190,0 190,0 500,0 5000,0
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Regionale bodemkwaliteitskaart Zuidwest Friesland

Beoordelaar: natasja.vanberkel@oranjewoud.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 243586

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.11

V. rapport 2.11

vrijdag 15 juni 2012

In zone 1 wordt door de P95-waarde van koper, lood, zink en PAK de interventiewaarde overschreden. Met de 

toetsing in de risicotoolbox wordt nagegaan of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één 

of meerdere bodemgebruiksvormen. In dat geval worden er namelijk beperkingen gesteld aan het gebruiken van de 

bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet vanuit deze zone.

Bij de berekening is het bepalen van de ecologische risico's buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is bij dit 

onderdeel aangegeven dat de verontreiniging zich niet in de bovenste 0,5 m bevindt. Daarnaast is in de berekening 

het grondwater(beschermingsgebied) buiten beschouwing gelaten. Waarom deze keuzes zijn gemaakt, wordt 

toegelicht in paragraaf 3.3.3 van het rapport van de bodemkwaliteitskaart.

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico�s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico�s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het �Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest� ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 2,54e-4  0,001,40e-1

Benzo(a)pyreen 1,51e-5  0,035,00e-4

Lood 4,03e-4  0,142,80e-3

Zink 1,15e-4  0,005,00e-1

Moestuinen/volkstuinen

Koper 2,36e-2  0,171,40e-1

Benzo(a)pyreen 4,23e-4  0,855,00e-4

Lood 3,97e-3  1,422,80e-3

Zink 6,28e-2  0,135,00e-1

Plaatsen waar kinderen spelen

Koper 6,86e-4  0,001,40e-1

Benzo(a)pyreen 6,20e-5  0,125,00e-4

Lood 2,01e-3  0,722,80e-3

Zink 5,70e-4  0,005,00e-1

Wonen met tuin

Koper 2,85e-3  0,021,40e-1

Benzo(a)pyreen 1,28e-4  0,265,00e-4

Lood 2,20e-3  0,792,80e-3

Zink 4,54e-3  0,015,00e-1

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Carcinogene PAKs  0,03

Moestuinen/volkstuinen

Carcinogene PAKs  0,85

Plaatsen waar kinderen spelen

Carcinogene PAKs  0,12

Wonen met tuin

Carcinogene PAKs  0,26

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Plaatsen waar kinderen spelen Nee

Moestuinen/volkstuinen Nee

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Koper 0 1,00

Moestuinen/volkstuinen

Koper 0 1,00

Plaatsen waar kinderen spelen

Koper 0 1,00

Wonen met tuin

Koper 0 1,00

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.07

Dermale opname buiten  22.69

Dermale opname tijdens baden  0.84

Ingestie grond  74.40

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.16

Koper

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Lood

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.16

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.84

Permeatie drinkwater  0.00

Zink

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  98.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  1.10

Permeatie drinkwater  0.00

Moestuinen/volkstuinen

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  85.31

Dermale opname binnen  0.08

Dermale opname buiten  1.15

Dermale opname tijdens baden  0.03

Ingestie grond  13.31

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00



Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.01

Koper

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  99.09

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.00

Lood

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  49.26

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  50.44

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.30

Permeatie drinkwater  0.00

Zink

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  99.09

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.90

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.00

Plaatsen waar kinderen spelen

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.57

Dermale opname buiten  7.88

Dermale opname tijdens baden  0.21

Ingestie grond  90.86

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.45

Permeatie drinkwater  0.04

Koper

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51



Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00

Lood

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.71

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.29

Permeatie drinkwater  0.00

Zink

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  99.51

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.49

Permeatie drinkwater  0.00

Wonen met tuin

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  51.32

Dermale opname binnen  0.27

Dermale opname buiten  3.83

Dermale opname tijdens baden  0.10

Ingestie grond  44.12

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.34

Permeatie drinkwater  0.02

Koper

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  90.14

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  9.78

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.08

Permeatie drinkwater  0.00

Lood

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  8.52

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00



Ingestie grond  90.94

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.53

Permeatie drinkwater  0.00

Zink

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  12.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzo(a)pyreen  46,00

Koper  169,00

Lood  750,00

Zink  463,00

Moestuinen/volkstuinen

Benzo(a)pyreen  46,00

Koper  169,00

Lood  750,00

Zink  463,00

Plaatsen waar kinderen spelen

Benzo(a)pyreen  46,00

Koper  169,00

Lood  750,00

Zink  463,00

Wonen met tuin

Benzo(a)pyreen  46,00

Koper  169,00

Lood  750,00

Zink  463,00

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,50  0,50Als kind  4,50

Plaatsen waar kinderen spelen  0,50  0,50Als kind  4,50

Moestuinen/volkstuinen  0,50  0,50Als kind  4,50

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,50  0,50Als kind  4,50

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.



Concentraties in contactmedia en stofparameters

Waarde VerantwoordingEenheidParameterStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Lood Rel. orale biobeschikbaarheid er is sprake van een 

stedelijke ophooglaag

4,00e-1

Moestuinen/volkstuinen

Lood Rel. orale biobeschikbaarheid er is sprake van een 

stedelijke ophooglaag

4,00e-1

Plaatsen waar kinderen spelen

Lood Rel. orale biobeschikbaarheid er is sprake van een 

stedelijke ophooglaag

4,00e-1

Wonen met tuin

Lood Rel. orale biobeschikbaarheid er is sprake van een 

stedelijke ophooglaag

4,00e-1



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Regionale bodemkwaliteitskaart Zuidwest Friesland_4

Beoordelaar: natasja.vanberkel@oranjewoud.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 243586

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.1.2

V. rapport 2.11

vrijdag 13 juli 2012

In zone 7 wordt door de P95-waarde van PAK-totaal de interventiewaarde overschreden. Met de toetsing in de 

risicotoolbox wordt nagegaan of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één

of meerdere bodemgebruiksvormen. In dat geval worden er namelijk beperkingen gesteld aan het gebruiken van de 

bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grondverzet vanuit deze zone.

Voor de risicobeoordeling moeten de gehalten van de individuele PAK worden ingevuld. Omdat alleen een 

totaalgehalte beschikbaar is, is voor de risicobeoordeling uitgegaan van een worst-case scenario. De P95-waarde 

van PAK-totaal (100 mg/kg d.s.) is namelijk ingevuld bij de meest carcinoge individuele PAK, te weten 

benzo(a)pyreen.

Bij de berekening is het bepalen van de ecologische risico's buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is bij dit 

onderdeel aangegeven dat de verontreiniging zich niet in de bovenste 0,5 m bevindt. Daarnaast is in de berekening 

het grondwater(beschermingsgebied) buiten beschouwing gelaten. Waarom deze keuzes zijn gemaakt, wordt 

toegelicht in paragraaf 3.3.3 van het rapport van de bodemkwaliteitskaart.

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico�s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico�s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het �Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest� ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.



Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzo(a)pyreen 3,27e-5  0,075,00e-4

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Benzo(a)pyreen 2,00e-4  0,405,00e-4

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Carcinogene PAKs  0,07

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Carcinogene PAKs  0,40

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Landbouw (zonder boerderij en erf) Nee

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  1.08

Dermale opname buiten  22.81

Dermale opname tijdens baden  0.39

Ingestie grond  74.80

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.83

Permeatie drinkwater  0.07

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  32.68

Dermale opname binnen  0.38

Dermale opname buiten  5.30

Dermale opname tijdens baden  0.06

Ingestie grond  61.08

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.47

Permeatie drinkwater  0.01

Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

Benzo(a)pyreen  100,00

Groen met natuurwaarden

Benzo(a)pyreen  100,00

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Benzo(a)pyreen  100,00

Moestuinen/volkstuinen

Benzo(a)pyreen  100,00

Natuur

Benzo(a)pyreen  100,00

Plaatsen waar kinderen spelen

Benzo(a)pyreen  100,00

Wonen met tuin

Benzo(a)pyreen  100,00

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,15  0,15Als kind  6,20

Plaatsen waar kinderen spelen  0,15  0,15Als kind  6,20

Moestuinen/volkstuinen  0,15  0,15Als kind  6,20

Landbouw (zonder boerderij en erf)  0,15  0,15Als kind  6,20

Natuur  0,75  0,15Als kind  6,20

Groen met natuurwaarden  0,75  0,15Als kind  6,20

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,15  0,15Als kind  6,20

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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