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Samenvatting 

In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft RAAP op 29 mei 2019 een archeologisch vooronderzoek in 
de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het 
plangebied. Het plangebied bevindt zich in het westen van Groningen en bestaat uit twee percelen, ten 
westen van het Reitdiep en ten oosten van de Friesestraatweg respectievelijk ter hoogte van de 
huisnummers 175 en 181. Het archeologisch onderzoek is nodig in verband met voorgenomen 
werkzaamheden (woningbouw) die eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied 
zouden kunnen verstoren. De oppervlakte van de twee percelen samen bedraagt 1,6 ha. De diepte van 
de geplande ingrepen is niet bekend. Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw 
bestemmingsplan. 

De ondergrond in het plangebied bestaat uit kwelder- en getij-afzettingen, waarin op verschillende 
plaatsten (voornamelijk ter hoogte van de Friesestraatweg 181) (resten van) vegetatiehorizonten zijn 
aangetroffen, tevens is een betredingsniveau waargenomen. Hieruit blijkt dat het gebied geschikt was 
voor menselijke bewoning in het verleden (ijzertijd tot en met middeleeuwen). Aangezien het 
kweldergebied tot de late middeleeuwen onbedijkt was, woonden de vroegere bewoners op terpen of 
wierden. Het genoemde betredingsniveau (boring 4) kan door betreding van mens of dier rond een 
dergelijke terp of wierde zijn gevormd.  

De relevante lagen bevinden zich op dit perceel op een diepte vanaf 1,2 m –mv (ca. 1,7 m –NAP). De 
bodem op dit perceel is hier geroerd tot minimaal 50 à 60 cm –mv. Voor zover bekend worden er geen 
kelders onder de woningen aangelegd mede in verband met de aanwezigheid van verontreinigingen. 
Om kosten te besparen geniet het de voorkeur verontreinigde grond niet af te graven. Alleen waar dit 
echt noodzakelijk is, zal worden gesaneerd tot een diepte van circa 2,0 m –mv. Indien de ingrepen een 
grotere diepte hebben dan 50 cm -mv, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 
onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.  

In het deel van het plangebied ter hoogte van de Friesestraatweg 175 wordt in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, omdat hier geen 
intacte archeologisch relevante niveau’s zijn aangetroffen. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Royal HaskoningDHV heeft RAAP op 29 mei 2019 een archeologisch vooronderzoek in 
de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het 
plangebied. Het plangebied bevindt zich in het westen van Groningen en bestaat uit twee percelen, ten 
westen van het Reitdiep en ten oosten van de Friesestraatweg respectievelijk ter hoogte van de 
huisnummers 175 en 181 (figuur 1). Het archeologisch onderzoek is nodig in verband met 
voorgenomen werkzaamheden (woningbouw) die eventueel aanwezige archeologische waarden in het 
plangebied zouden kunnen verstoren. De oppervlakte van de twee percelen samen bedraagt 1,6 ha. De 
diepte van de geplande ingrepen is niet bekend. 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw bestemmingsplan. 

Beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 
nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Groningen (CWK) bevindt zich direct ten zuiden van 
het plangebied een archeologisch perceel (monumentnummer 107222). Voor het plangebied is daarom, 
op advies van de gemeentelijk archeoloog (F. Veenman), een archeologisch onderzoek vereist . 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 4000, conform artikel 5.4 van de 
Erfgoedwet. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. 
Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA, zie Van den Bergh 2019) opgesteld en 
ter goedkeuring aan de bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (d.d. 28 -5-2019, zie 
bijlage 1) en diende als uitgangspunt voor het onderzoek.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 
(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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1.2 Administratieve gegevens 
 

Type onderzoek Inventariserend veldonderzoek (verkennend 
booronderzoek) 

Opdrachtgever Royal HaskoningDHV 

Bevoegde overheid Gemeente Groningen 

Plaats Groningen 

Gemeente Groningen 

Provincie Groningen 

Centrumcoördinaten (X/Y) 231.875/582.462 

Toponiem Friesestraatweg 175 en 181 

Oppervlakte plangebied 1,6 hectare 

Afbakening plangebied Tijdens onderhavig onderzoek zijn beide deelgebieden 
onderzocht. 

Onderzoeksperiode 29-5-2019 

Uitvoerder RAAP Noord 

Projectleider T.W. Varwijk MA 

Projectmedewerkers S. van der Veen MA 

RAAP-projectcode GROF 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4709327100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Noord te Drachten 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het plangebied. 
Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang en dient te worden onderzocht 
of in het plangebied archeologische resten aanwezig zijn. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

 Hoe ziet bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord? 

 Zijn de archeologisch relevante lagen intact? 

 Bestaat er een kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied? 

 Zijn er resten van kalkovens aanwezig binnen het plangebied? 

  Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd? 
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2 Archeologische verwachting 

In het Plan van Aanpak is voor het plangebied reeds een gespecificeerde verwachting opgesteld, deze 
wordt hieronder genoemd. Voor de onderbouwing wordt verwezen naar het PvA (Van den Bergh, 2019) 
dat is opgenomen in bijlage 1. 

Naar aanleiding van onderzoeken in de directe omgeving moet rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van vegetatiehorizonten en mogelijk oude bewoningsplaatsen uit de periode van de 
ijzertijd tot en met middeleeuwen. Op basis van het kaartmateriaal moet rekening gehouden worden 
met een boerenerf en eventueel vroeg-industriële activiteiten uit de nieuwe tijd. Het kan gaan om 
sporen van landgebruik, resten die met het Reitdiep samenhangen, en resten die bij kleinschalige 
industrie zoals kalkbranderijen en baksteenfabricage horen. Door de bouw en sloop van verschillende 
panden binnen het plangebied kan de bodemopbouw in de loop der tijd verstoord zijn.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 
onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het door de bevoegde overheid 
goedgekeurde PvA (Van den Bergh 2019). Het veldonderzoek is uitgevoerd op 29 mei 2019. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, de mate 
van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in het plangebied. 
Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en 
kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus.  

Min of meer regelmatig verspreid zijn op beide percelen (175 en 181) 6 boringen (totaal 12 boringen) 
zo optimaal mogelijk verspreid geplaatst, rekening houdend met kabels en leidingen en andere 
obstakels (figuur 2). Er is geboord tot maximaal 3,0 m -mv met een Edelmanboor (7 cm) en een 
gutsboor (3 cm). De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 
Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP 
(Deborah3) en, waar mogelijk, met behulp van RTK-GPS ingemeten. Van de meeste boringen is de 
hoogte bepaald met behulp van een RTK-GPS. Van boringen 8 en 11 moest de hoogte naderhand 
bepaald worden op basis van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN3), omdat deze door 
bomen en nabijgelegen hoogbouw niet met behulp van de GPS vastgesteld konden worden. 

Het opgeboorde materiaal in het veld door middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, 
verbrande leem en fosfaatvlekken). 

3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

Het perceel aan de Friesestraatweg 181 betreft een braakliggend terrein dat grotendeels beg roeid is. 
Het maaiveld op dit perceel is beduidend lager gelegen dan het zuidelijker aangrenzende perceel aan 
de Friesestraatweg 175. Het laatste perceel is deels begroeid (bomen en plantsoen) en deels bestraat.  

3.2.2 Geologie en bodem 

Friesestraatweg 181 

Boringen 1 tot en met 6 zijn gezet ter hoogte van het perceel aan de Friesestraatweg 181. De 
bovengrond bestond in vijf van deze boringen (1-5) uit een recent opgebracht/verstoord pakket matig 
grof en zwak siltig zand  (geelbruin tot donkergrijs van kleur). Deze opgebrachte en verstoorde laag 
reikt in boring 3 tot een diepte van 170 cm –mv (ca. 2,2 m -NAP), waarna op een ondoordringbare 
(puin)laag werd gestuit. In boring 2 en 4 werd onder de opgebrachte laag (ca. 50 cm dik) , op een diepte 
van 0,9 tot 1,1 m –NAP, de voormalige bouwvoor van voor de ophoging nog waargenomen. In boring 6 
bestond de bovengrond uit een pakket verstoorde klei (inclusief de bouwvoor) met puin tot een diepte 
van 1,4 m –mv (2,1 m –NAP). Onder deze geroerde lagen bevinden zich onverstoorde natuurlijke 
(kwelder)afzettingen (blauwgrijze zwak siltige klei met veelal dunne siltlaagjes). 



Plangebied Friesestraatweg 175 en 181 te Groningen, gemeente Groningen; archeologisch vooronderzoek: een 

inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

 

 

RAAP-rapport 3960 / versie 05-06-2019   [10] 

In boring 1 werden op een diepte van 1,15 tot 1,35 m –mv (ca. 1,68 tot 1,88 m –NAP) humusvlekken 
waargenomen in de natuurlijke afzettingen, mogelijk betreffen deze vlekken de restanten van één of 
meer vegetatiehorizonten. Dergelijke vegetatiehorizonten (herkenbaar als donkergrijze iets humeuze 
lagen) werden in boring 2 op een vergelijkbare diepte van ca. 1,21 en 1,36 m –mv (respectievelijk 1,82 
en 1,97 m –NAP) en in boring 5 op een diepte van 1,4 m –mv (2,2 m –NAP) waargenomen in de 
natuurlijke afzettingen In beide boringen werden houtskoolspikkels waargenomen boven de onderste 
vegetatiehorizont. In boring 4 is op een vergelijkbare diepte als de humusvlekken in boring 1 en de 
bovenste vegetatiehorizont in boring 2 een vuilgrijze laag met enkele houtskoolspikkels en een 
fosfaatzweem waargenomen (diepte ca. 1,3 cm –mv; 1,7 m –NAP). Deze laag is geïnterpreteerd als 
een oude betredingslaag, waarin de natuurlijke gelaagdheid geheel is verdwenen. De fosfaatzweem 
kan wijzen op aanrijking door mest wellicht van door mensen gehouden vee en andere huisdieren. In 
de boringen 1, 2 en 5 werden onder de zwak siltige natuurlijke kwelder- of getijafzettingen sterk tot 
uiterst siltige structuurloze (wad)afzettingen (klei) waargenomen op een diepte tussen 1,6 tot 1,9 cm –
mv (ca. 2,1 tot 2,7 m –NAP). 

Friesestraatweg 175 

Ter hoogte van het perceel aan de Friesestraatweg 175 zijn boringen 7 tot en met 12 uitgevoerd. De 
bovengrond in deze boringen bestaat vrijwel overal uit opgebrachte of verstoorde grond (grijs tot 
bruingeel, zwak siltig, matig grof, zand?). Deze geroerde laag (inclusief subrecente bouwvoor) reikt in 
boringen 7 en 8 tot een diepte van 130 tot 195 cm –mv (ca. 1,7-1,8 m –NAP). In boringen 9 en 11 werd 
op een diepte van 100 cm –mv (respectievelijk 0,6 en 0,7 m –NAP) gestuit op een ondoordringbare 
(puin)laag.  

In boring 10 werden onder de opgebrachte en verstoorde lagen enkele (humeuze) kleilagen met 
onderin herkenbare plantenresten (tussen 1,8 en 2,5 m –mv; ca. 1,4 tot 2,1 m –NAP) waargenomen, 
die geïnterpreteerd zijn als slootvulling. Vermoedelijk gaat het om een oude perceelsloot van voordat 
het gebied ontwikkeld werd (vergelijk figuur 2 en Van den Bergh, 2019: 4, figuur 3). 

In boring 12 werd onder het recent opgebrachte zand een (opgebrachte) ‘venige’ laag waargenomen op 
een diepte van 82 tot 110 cm –mv (0,7-1,0 m –NAP). Daaronder werd de subrecente bouwvoor met 
puinfragmenten met een dikte van ongeveer 30 cm waargenomen. Onder de bouwvoor, op een diepte 
vanaf 1,4 m –mv (1,3 m –NAP), bevinden zich de natuurlijke getij-afzettingen (grijze, matig siltige 
klei?). Tussen 140 en 150 cm –mv (1,3-1,4 m –NAP) zijn hierin humusvlekken waargenomen. 

 In de boringen 7 en 8 bevinden de natuurlijke kwelder- of getij-afzettingen zich onder de opgebrachte 
zandlaag en in boring 10 onder de oude slootvulling. In boringen 10 en 12 werden hieronder op een 
diepte van respectievelijk 2,7 en 2,4 cm –mv (ca. 2,3 m –NAP) mogelijke wadafzettingen 
waargenomen.  

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Behalve de reeds genoemde houtskoolspikkels (niet verzameld) en fosfaatzweem in de oude 
betredingslaag in boring 4 en boven de onderste vegetatiehorizont in boringen 2 en 5 zijn verder geen 
archeologische indicatoren waargenomen.  

3.2.4 Synthese 

De ondergrond in het plangebied bestaat uit kwelder- en getij-afzettingen, waarin op verschillende 
plaatsten (voornamelijk ter hoogte van de Friesestraatweg 181) (resten van) vegetatiehorizonten zijn 
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aangetroffen, tevens is een betredingsniveau waargenomen. Hieruit blijkt dat het gebied geschikt was 
voor menselijke bewoning in het verleden (ijzertijd tot en met middeleeuwen). Aangezien het 
kweldergebied tot de late middeleeuwen onbedijkt was, woonden de vroegere bewoners op terpen of 
wierden. Het genoemde betredingsniveau in boring 4 kan door betreding van mens of dier rond een 
dergelijke terp of wierde zijn gevormd.  

In boring 10 werd een vermoedelijk (sub)recente sloot, die voorafgaand aan de ontwikkeling van het 
gebied gedempt is, aangetroffen. Het oorspronkelijke landschap en de ca. 40 cm dikke bouwvoor van 
voor de ontwikkeling van het gebied is naderhand afgedekt met een laag opgebrachte grond, waarop 
soms de huidige bouwvoor nog aanwezig is of de bestrating aangelegd is.  Voor zover bepaald kon 
worden hebben de verstoorde en opgebrachte lagen (subrecente bouwvoor en opgebracht zand) een 
minimale dikte van 50 à 60 cm.  

 
Figuur 2. Resultaten verkennend booronderzoek. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 
Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 
uitspraken worden gedaan: 

 Hoe ziet bodemopbouw eruit; in welke mate is deze verstoord?  

De ondergrond in het plangebied bestaat kwelder- en getijafzettingen, waarin op verschillende 
plaatsten vegetatiehorizonten en een oud betredingsniveau zijn waargenomen. Soms werden 
daaronder nog structuurloze wadafzettingen waargenomen. Het oorspronkelijke landschap is daarna 
afgedekt met een laag opgebrachte grond, waarop de huidige bouwvoor aanwezig is of de bestrating 
aangelegd is. De oorspronkelijke bodemopbouw het plangebied ter hoogte van de Friesestraatweg 181 
is grotendeels onverstoord, terwijl het de opbouw ter hoogte van de Friesestraatweg 175 grotendeels  
tot in de natuurlijke kwelder- en getijafzettingen verstoord is. 

 Zijn de archeologisch relevante lagen intact?  

De archeologisch relevante niveaus, de kwelder- en getijafzettingen met vegetatiehorizonten en een 
mogelijk oud betredingsniveau zijn ter hoogte van de Friesestraatweg 181 nog grotendeels intact. Dit is 
grotendeels te danken aan het feit dat er voor en ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied in 
het verleden zand is opgebracht. Ter hoogte van de Friesestraatweg 175 heeft dit echter niet mogen 
baten en zijn de archeologisch relevante lagen, als gevolg van eerdere bebouwing in dit deelgebied, 
niet meer intact. 

 Bestaat er een kans op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied?  

Het oude betredingsniveau met houtskoolspikkel en aanrijking met fosfaat kunnen erop wijzen dat er 
archeologische resten in of bij het plangebied aanwezig zijn.  Tevens kunnen ter plaatse van de 
vegetatiehorizonten archeologische resten worden verwacht.  

 Zijn er resten van kalkovens aanwezig binnen het plangebied? 

Er zijn geen resten van kalkovens binnen het plangebied waargenomen.   

 Wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd?   

Zie paragraaf 4.2. 

4.2 Advies 
Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat verspreid over het plangebied ter hoogte van 
de Friesestraatweg 181 vegetatiehorizonten en een oud betredingsniveau aanwezig zijn, ter plaatse 
kunnen archeologische resten verwacht worden. Deze lagen bevinden zich op dit perceel op een diepte 
vanaf 1,2 m –mv (ca. 1,7 m –NAP). De bodem op dit perceel is hier geroerd tot minimaal 50 à 60 cm –
mv. Voor zover bekend worden er geen kelders onder de woningen aangelegd mede in verband met de 
aanwezigheid van verontreinigingen. Om kosten te besparen geniet het de voorkeur verontreinigde 
grond niet af te graven. Alleen waar dit echt noodzakelijk is, zal worden gesaneerd tot een diepte van 
circa 2,0 m –mv. Indien de ingrepen een grotere diepte hebben dan 50 cm -mv, wordt aanbevolen in 
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het kader van de bestaande planvorming onderstaande vervolgstap uit het proces van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.  

Vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek heeft de voorkeur. Op die manier kan de 
aard, omvang, diepteligging en waarde van de mogelijke archeologische resten worden vastgesteld. 
Mocht dit niet praktisch blijken dan kan worden gekozen voor een archeologische begeleiding 
(opgraving, variant archeologische begeleiding) voor alle grondroerende werkzaamheden. Een 
archeologische begeleiding houdt in dat de ontgravingswerkzaamheden geschieden onder regie van 
een archeoloog. Het doel van het archeologisch onderzoek is het veiligstellen van vondstmateriaal en 
het documenteren van waargenomen archeologische gegevens. Een archeologische begeleiding dient 
te worden uitgevoerd op basis van een door de bevoegde overheid goedgekeurd Programma van 
Eisen. 

In het deel van het plangebied ter hoogte van de Friesestraatweg 175 wordt in het kader van de 
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, omdat hier geen 
intacte archeologisch relevante niveau’s zijn aangetroffen.  Indien bij de uitvoering van de 
werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 
van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).  

4.3 Tot slot 
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Groningen, deze al 
dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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Bijlage 1. Plan van Aanpak 























 

 

Bijlage 2. Tijdschaal 

 

Archeologische perioden

P
re

hi
st

or
ie

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat B
Laat A

A
B

C

C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd
A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525

- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250

- 500
- 800

- 1100
- 1800

- 2000
- 2850
-4200
-4900/5300
-6450
-8640

-9700

-35.000

-12.500

-250.000

-16.000

Midden
Jong A

Jong B

Oud

Laat



 

 

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 
(inclusief lithologisch profiel) 

 

 



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_1
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 1, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231789.3, Y-coördinaat in meters: 582556.8, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
35 / -0.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: erosief (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
90 / -1.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
115 / -1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
135 / -1.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Lithogenese:
kwelderafzettingen
160 / -2.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Lithogenese: wadafzettingen
Einde boring 250 / -3.03

Boring: GROF_2
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 2, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231828.9, Y-coördinaat in meters: 582547.4, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.61, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
90 / -1.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 121, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus
121 / -1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 121, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Laag opmerking: Opmerking: vegetatiehorizont
125 / -1.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
130 / -1.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 136, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
136 / -1.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 136, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 137, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus
Laag opmerking: Opmerking: vegetatiehorizont
137 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 137, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
170 / -2.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Lithogenese: wadafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: schelprest op 210 cm -mv
Einde boring 250 / -3.11



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_3
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 3, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231818.9, Y-coördinaat in meters: 582513.5, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
170 / -2.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 170 / -2.16

Boring: GROF_4
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 4, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231859.5, Y-coördinaat in meters: 582506.5, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.42, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
90 / -1.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
125 / -1.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem, Archeologische interpretatie: betredingshorizont / oud loopvlak
140 / -1.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
165 / -2.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Lithogenese:
kwelderafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: plantenrest op 210 cm -mv
Einde boring 250 / -2.92



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_5
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 5, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231844.7, Y-coördinaat in meters: 582466.4, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Fosfaat: lichte zweem
60 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
140 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 149, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Laag opmerking: Opmerking: vegetatiehorizont
149 / -2.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 149, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun
170 / -2.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: erosief (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Lithogenese: kreekafzettingen
190 / -2.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: wadafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: schuin weglopende grens van 190 tot 200 cm -mv
Einde boring 250 / -3.30

Boring: GROF_6
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 6, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231887.3, Y-coördinaat in meters: 582465.1, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
50 / -1.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
Laag opmerking: Opmerking: vermoedelijk (sub)recente verstoring
140 / -2.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
190 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-veel-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Lithogenese:
kwelderafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: plantenrest op 210 cm -mv
Einde boring 250 / -3.23



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_7
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 7, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231876, Y-coördinaat in meters: 582433.6, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: -0.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / -0.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig grof
50 / -0.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
130 / -1.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-enkele-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
Einde boring 250 / -2.97

Boring: GROF_8
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 8, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231908.4, Y-coördinaat in meters: 582431, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: recent opgebracht
145 / -1.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Fosfaat: lichte zweem
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk (sub)recent verstoord
195 / -1.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-enkele-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
Einde boring 250 / -2.28



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_9
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 9, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231913, Y-coördinaat in meters: 582407.9, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 0.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: recent opgebracht
80 / -0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
100 / -0.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 100 / -0.74

Boring: GROF_10
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 10, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231927.2, Y-coördinaat in meters: 582388.9, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 0.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: recent opgebracht
80 / -0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
120 / -0.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
180 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 215, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: Archeologische interpretatie: spoor
215 / -1.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: 3
Bodem: Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: Archeologische interpretatie: spoor
250 / -2.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-enkele-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
270 / -2.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 270, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Lithogenese: wadafzettingen
Einde boring 300 / -2.59



bron: Grof.geojson - 31-05-2019 16:39:18

Boring: GROF_11
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 11, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231934.8, Y-coördinaat in meters: 582361.2, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.39, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: recent puin
100 / -0.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 100 / -0.61

Boring: GROF_12
Kop algemeen: Projectcode: GROF, Boornummer: 12, Beschrijver(s): TV, Datum: 29-05-2019, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 231951.6, Y-coördinaat in meters: 582385.2, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Groningen, Gemeente: Groningen, Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV, Uitvoerder: RAAP Noord

0 / 0.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 8, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: klinker
8 / 0.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 8, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 82, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig grof
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
82 / -0.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 82, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: amorf veen, Plantenresten: resten (onbepaald)-veel (>10%)
110 / -0.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
140 / -1.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Brokken en vlekken: humusvlekken
150 / -1.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-blauw-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Sublagen1: siltlagen-enkele-dun, Lithogenese: kwelderafzettingen
240 / -2.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Lithogenese: wadafzettingen
Laag opmerking: Opmerking: schelprest op 290 cm -mv
Einde boring 300 / -2.89
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Vastgoed Groningen Projectontwikkeling is voornemens om een locatie aan de Friesestraatweg 181 in 

Groningen te ontwikkelen. Op dit moment betreft het een braakliggend terrein. De planvorming bestaat uit 

appartementen met bijbehorende parkeergelegenheid en fietsenstalling. Hiervoor moet het 

bestemmingsplan worden aangepast. Omdat de ontwikkeling van de locatie mogelijke effecten kan 

hebben op aanwezige natuurwaarden, wordt een natuurtoets in het kader van de Wet natuurbescherming 

(hierna Wnb) uitgevoerd. Hierbij is in november 2018 een veldbezoek verricht, daarnaast is in maart 2021 

een aanvullend veldbezoek verricht ter actualisatie van de reeds uitgevoerde natuurtoets. 

1.2 Doelstelling en scope onderzoek 

Het doel van deze rapportage is het in kaart brengen van mogelijke effecten op beschermde soorten, die 

in (de nabijheid van) het plangebied voorkomen. Voor toetsing aan de Wnb wordt een natuurtoets 

uitgevoerd. Hierbij worden de risico’s met betrekking tot beschermde soorten in kaart gebracht. De 

natuurtoets betreft geen gerichte volledige inventarisatie van soorten; er wordt in beeld gebracht welke 

soorten te verwachten zijn op basis van habitatgeschiktheid. Dit wordt gedaan op basis van een 

bureaustudie en een veldbezoek. Het rapport geeft zicht op noodzakelijke vervolgstappen en/of 

vervolgonderzoeken in kader van de soortenbescherming en hoe u dit kunt aanpakken.  

 

Effecten op beschermde natuurgebieden zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn 

op voorhand uitgesloten. Het plangebied ligt buiten NNN-gebied. De omgevingsverordening van de 

provincie Groningen kent geen bepalingen ten aanzien van externe werking voor het NNN. Op grond van 

de vigerende omgevingsverordening van de provincie Groningen is het doorlopen van een nadere 

procedure niet aan de orde. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied ligt op circa 4 km afstand van het 

plangebied en het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura-2000-gebied ligt op circa 11 km van het 

plangebied. Op deze afstanden zijn negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura-2000 

gebieden uitgesloten. Een nadere effectbeoordeling is niet nodig. 

 

De Wet natuurbescherming beschermt geen houtopstanden binnen de bebouwde kom. Omdat het 

plangebied binnen de bebouwde kom van de stad Groningen ligt wordt, het onderdeel houtopstanden niet 

getoetst in deze rapportage. Mogelijk is wel een omgevingsvergunning kappen noodzakelijk bij het kappen 

van bomen. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 behandelt het plangebied en voorgenomen ingreep. Hoofdstuk 3 bevat de natuurtoetsing ten 

aanzien van de beschermde soorten. In hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een conclusie en mitigatie-advies. 

Het juridisch kader wordt uitgebreid behandeld in bijlage 1. 
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2 Plangebied en voorgenomen ingreep 

2.1 Plangebied 

Het plangebied ligt in het stedelijke gebied van de gemeente Groningen, zie Figuur 2-1 en 2-2. Ten oosten 

van het plangebied loopt de watergang ‘Reitdiep’. Ten noorden en ten zuiden is bebouwing aanwezig. Ten 

westen loopt de Friesestraatweg (N370) en ligt de wijk Vinkhuizen. Het plangebied is een verruigd 

braakliggend terrein met riet, jonge opslag van bomen en een verlande poel. Door het terrein loopt een 

puinpad. De kade langs het Reitdiep is verstevigd met een betonconstructie. Voor een impressie van het 

plangebied zie Figuur 2-3. Tijdens het veldbezoek in maart 2021 betrof het plangebied nog steeds een 

verruigd braakliggend terrein met riet en jonge opslag van bomen. Gezien de regenval van de 

voorafgaande dagen was het plangebied vrij nat. Een impressie van het plangebied ten tijde van het 

aanvullende veldbezoek is weergegeven in Figuur 2-4. 

 

 
Figuur 2-1: Rode Ster geeft globale ligging van het plangebied op kaart. Bron: Globespotter. 2018 

 

 
Figuur 2-2: Luchtfoto met globale plangebied in rood. Bron: NDFF. 2018 
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Figuur 2-3: Impressie van het plangebied met linksboven naar rechtsonder: de zuidzijde van het terrein, verlande poel, 

middengedeelte en noordzijde van het terrein. Foto’s RHDHV 2018. 

 

 
Figuur 2-4:Impressie van het plangebied ten tijde van het aanvullende veldbezoek ter actualisatie van de natuurtoets (maart 2021). 

Door de regenval van de voorafgaande dagen was het plangebied erg nat. (Foto: RHDHV, 2021) 
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2.2 Voorgenomen ingreep 

Deze natuurtoets is uitgevoerd voor de ontwikkeling van een locatie aan de Friesestraatweg 181 te 

Groningen. Hieronder verstaat men de realisatie van 570 wooneenheden (studio’s en appartementen) met 

bijbehorende parkeermogelijkheden en een fietsenstalling. Het nieuwe gebouw bestaat uit drie tot tien 

verdiepingen, zie Figuur 2-5. Daarnaast wordt de kade mogelijk aangepast. 

 

 
Figuur 2-5: Locatie en een impressie van de voorzijde van het toekomstige gebouw. Bron: Team 4 Architecten. 2018.  

 

Het is nog niet bekend wanneer het project zal worden uitgevoerd. Het in te zetten materieel moet nog 

nader worden bepaald. 
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3 Natuurtoets - Soortenbescherming 

3.1 Gevolgde werkwijze 

Met behulp van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is allereerst een 

bureaustudie uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving van het 

plangebied. Deze databank geeft onder andere informatie over waarnemingen van beschermde en 

zeldzame planten en dieren. In de NDFF zijn alleen gevalideerde gegevens opgeslagen. Er zijn in 2018 

NDFF-gegevens opgevraagd van de periode 2008 tot en met 2018 voor de kilometerhokken 230-581 t/m 

230-583, 231-581 t/m 231-583 en 232-581 t/m 232-583. Daarnaast is voor de actualisatie zijn voor de 

actualisatie van de natuurtoets in 2021 NDFF-gegevens opgevraagd van de periode 2011 tot en met 

2021, voor dezelfde kilometerhokken. 

 

Op 21 november 2018 is een eerste veldbezoek aan het plangebied uitgevoerd door Erik Rosendaal, 

ecoloog in dienst van Royal HaskoningDHV. De temperatuur lag rond de 4 graden en het was bewolkt. 

Daarnaast is ter actualisatie van de reeds uitgevoerde natuurtoets op 17 maart 2021 een tweede 

veldbezoek uitgevoerd door Jerry Olthuis, ecoloog in dienst van Royal HaskoningDHV. De temperatuur 

lag rond de 9 graden en het was licht bewolkt. Tijdens de veldbezoeken is een 

habitatgeschiktheidsanalyse gedaan voor beschermde soorten die volgens de bureaustudie mogelijk 

voorkomen. Tijdens het aanvullende veldbezoek zijn geen grote veranderingen in het plangebied 

aangetroffen welke invloed hebben op de conclusies van deze rapportage. De conclusies blijven 

gehandhaafd. 

3.2 Vaatplanten 

Voorkomen 

De NDFF bevat waarnemingen van het kluwenklokje op circa 650 meter van het plangebied. Daarnaast 

bevat de NDFF waarnemingen van wilde ridderspoor op circa 150 meter van het plangebied. 

 

Kluwenklokje 

In het wild komt het kluwenklokje oorspronkelijk in Nederland voor langs de rivieren en is verder bekend 

uit Zuid-Limburg. De soort komt voor op zandige kaden en oeverwallen langs de rivieren. Daarnaast wordt 

het kluwenklokje genoemd als zeer zeldzame blauwgraslandplant. De natuurlijke groeiplaats is op zonnige 

en matig vochtige bodem van kalk- of humushoudend zand, klei of leem. De gekweekte vorm is groter dan 

wilde exemplaren en groeit in veel tuinen. De provincie Groningen is geen onderdeel van het natuurlijke 

verspreidingsgebied van de plant. De waarneming in de omgeving van het plangebied betreft een niet wild 

exemplaar (Verspreidingsatlas, 2018a). Het voorkomen van wilde exemplaren binnen het plangebied 

wordt redelijkerwijs uitgesloten op basis van habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens. 

 

Wilde ridderspoor 

De wilde ridderspoor komt voor in Zuid-Limburg en in het oostelijke rivierengebied in Gelderland. De soort 

is daar zeer zeldzaam. Wilde ridderspoor is te vinden op matig voedselrijke kalkhoudende zandige klei in 

wintergraanakkers en op ruderale omgewerkte terreinen op kalkgrond. De waarnemingen in de omgeving 

van het plangebied betreffen niet wilde exemplaren (Verspreidingsatlas, 2018b). Het voorkomen van wilde 

exemplaren binnen het plangebied wordt redelijkerwijs uitgesloten op basis van habitatgeschiktheid en 

verspreidingsgegevens. 

 

Overige beschermde vaatplanten 

Tijdens het veldbezoek zijn alleen algemene soorten aangetroffen van voedselrijke omstandigheden zoals 

brandnetel, smalle weegbree, braam, riet, akkerdistel. De meeste beschermde vaatplantsoorten zijn 

gebonden aan specifieke, veelal vochtige en min of meer voedselarme milieus. Het veldbezoek heeft 
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uitgewezen dat dergelijk habitat niet binnen het plangebied aanwezig is. Conclusie is dan ook dat 

beschermde vaatplanten niet voorkomen binnen het plangebied. 

 

Conclusie 

Het voorkomen van beschermde vaatplanten wordt uitgesloten op basis van habitatgeschiktheid en 

verspreidingsgegevens. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb zijn uitgesloten. 

 

3.3 Grondgebonden zoogdieren 

Voorkomen 

De NDFF wijst op het voorkomen van strikt beschermde zoogdieren in de omgeving van het plangebied, 

namelijk steenmarter en eekhoorn. Verder kunnen binnen en in de omgeving van het plangebied 

algemene soorten voorkomen zoals egel, haas, konijn, ree, kleine marterachtigen, verschillende 

muizensoorten en vos. Voor deze algemene soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen op 

basis van de ‘Verordening natuurbescherming provincie Groningen’, zie Tabel 3-1. Voor de soorten die 

onder deze verordening vallen is slechts de algemene zorgplicht van toepassing. Tijdens het veldbezoek 

zijn geen zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. 

 
Tabel 3-1 Zoogdieren met een algemene vrijstelling binnen de provincie Groningen. 

Zoogdiersoort 

Aardmuis Konijn 

Bosmuis Ondergrondse woelmuis 

Bunzing Ree 

Dwergmuis Rosse woelmuis 

Dwergspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Egel Veldmuis 

Gewone bosspitsmuis Vos 

Haas Woelrat 

Hermelijn Wezel 

Huisspitsmuis  

 

Steenmarter 

De steenmarter is een soort die voorkomt in en nabij grote steden, dorpen en boerenerven en lijkt zich 

aan de menselijke bebouwing te hebben aangepast. Van steenmarters is bekend dat ze rust- en 

verblijfplaatsen creëren in kruipruimtes en loze ruimtes tussen plafonds, muren en zolders in huizen en 

andere gebouwen. Daarnaast maken ze ook gebruik van stapels takkenhout en kreupelhout als 

verblijfplaats (Zoogdiervereniging, 2018).  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen verblijfplaatsen van steenmarters vastgesteld aangezien bebouwing of 

beschutting als takkenhopen ontbreekt. Steenmarters zijn zeer opportunistisch en gebruiken veel 

verschillende landschapselementen om in te foerageren. De steenmarter gebruikt het plangebied dus 

mogelijk om te foerageren. Het voorkomen van de steenmarter binnen en in de directe nabijheid van 

plangebied kan niet worden uitgesloten. 

 

Eekhoorn 
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De eekhoorn komt voor in loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in 

de buurt van bos. Eekhoorns bouwen nesten in bomen. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten 

aangetroffen van eekhoorns. Vaste rust en voorplantingsplaatsen van eekhoorns worden binnen het 

plangebied redelijkerwijs uitgesloten. De eekhoorn kan hooguit foeragerend voorkomen binnen het 

plangebied. 

 

Effectbeoordeling  

Zoals eerder beschreven zijn binnen het plangebied geen vast rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig 

van steenmarter en eekhoorn. De soorten kunnen wel gebruik maken van het plangebied en de nabije 

omgeving om te foerageren. Tijdens de werkzaamheden zullen de soorten mogelijk uit moeten wijken 

naar rustigere delen van het leefgebied om te foerageren. In de directe nabijheid van het plangebied blijft 

voldoende leefgebied over om naar uit te wijken. De functionaliteit van het leefgebied gaat tijdens en na 

de aanlegfase niet verloren. Van het opzettelijk doden van steenmarters en eekhoorns is geen sprake. 

Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van de eekhoorn en steenmarter is 

uitgesloten. 

 

Conclusie en maatregelen in kader van de algemene zorgplicht 

Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van grondgebonden zoogdieren is uitgesloten. 

 

In kader van de algemene zorgplicht worden onderstaande maatregelen voorgesteld: 

• Twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden het terrein/oevers/bermen in het plangebied 

maaien zodat de vegetatie kort is. Hiermee is het plangebied onaantrekkelijk voor algemene 

muizensoorten en andere kleine zoogdieren. 

• Bij het ongeschikt maken van het plangebied één vaste werkrichting aanhouden en naar een stuk 

toewerken waar vegetatie behouden blijft. Op deze manier krijgen de dieren de kans om te 

vluchten en worden ze niet ingesloten. 

3.4 Vleermuizen 

Voorkomen 

In de NDFF zijn waarnemingen terug te vinden van verschillende vleermuissoorten in de omgeving van 

het plangebied: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen 

Tijdens het veldbezoek zijn de bomen gecontroleerd op holten, scheuren en kieren. Er zijn geen holten, 

scheuren en spleten in de bomen aangetroffen binnen het plangebied die als verblijfplaats voor 

vleermuizen kunnen dienen. Verblijfplaatsen van boombewonende vleermuissoorten worden redelijkerwijs 

uitgesloten. Daarnaast is er geen bebouwing aanwezig binnen het plangebied. Verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen zijn uitgesloten. 

 

Vliegroutes 

Verschillende vleermuissoorten maken gebruik van lijnvormige elementen als vaste vliegroute. Het 

Reitdiep ten noorden van het plangebied kan fungeren als vliegroute voor verschillende vleermuissoorten 

waaronder de watervleermuis en meervleermuis. Binnen het plangebied zijn geen bomen aanwezig die 

deel uitmaken van doorlopende lijnvormige elementen. Het aanwezige groen fungeert daarom niet als 

vliegroute voor vleermuissoorten. 

 

Foerageergebied 
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De watervleermuis en meervleermuis kunnen foeragerend voorkomen boven het water van het Reitdiep. 

Daarnaast kunnen soorten als laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis foeragerend 

voorkomen in de nabijheid van de bomen of boven het braakliggende terrein. 

 

Effectbeoordeling 

Wanneer het Reitdiep in de toekomstige situatie wordt verlicht, kan dit leiden tot permanente verstoring 

van vaste vliegroutes en foerageergebied van de meervleermuis en watervleermuis. Het verstoren van 

vaste vliegroutes en foeragerende vleermuizen is een overtreding van de Wnb. 

 

Door het kappen van bomen en struweel wordt een deel van het mogelijke foerageergebied aangetast. In 

de directe omgeving zijn echter voldoende alternatieven om te foerageren voor vleermuizen. Er gaat geen 

essentieel foerageergebied verloren van vleermuizen. 

 

Conclusie en mitigatie: 

Zonder het treffen van mitigerende maatregelen is overtreding van de Wnb t.a.v. vleermuizen niet 

uitgesloten:  

 

Overtreding van de Wnb wordt in de aanlegfase voorkomen door: 

• te werken buiten het vleermuisactieve seizoen. Het vleermuisactieve seizoen loopt grofweg van 

april t/m oktober. 

 

Werkzaamheden tijdens het vleermuisactieve seizoen zijn alleen toegestaan door: 

• werkzaamheden bij daglicht uit te voeren, waardoor het inzetten van kunstlicht niet nodig is of;  

• na zonsondergang het gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk beperken en uitstraling van licht 

naar de omgeving voorkomen of;  

• na zonsondergang vleermuisvriendelijke verlichting gebruiken om de verstoring van foeragerende 

en trekkende vleermuizen tot een minimum te beperken. Hierbij moet gebruik gemaakt worden 

van korte palen, naar beneden gerichte armaturen en rood- of amberkleurig licht. 

 

In de eindsituatie wordt overtreding van de Wnb wordt voorkomen door: 

• Geen kunstverlichting te plaatsen op de kade en uitstraling van kunstlicht op het Reitdiep te 

voorkomen. 

3.5 Amfibieën 

Voorkomen 

De NDFF bevat waarnemingen van beschermde amfibieën in de nabijheid van het plangebied waaronder 

de poelkikker. Voor soorten als de bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en 

bastaardkikker geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen op basis van de ‘Verordening 

natuurbescherming provincie Groningen’.  

 

Poelkikker 

De poelkikker is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De 

oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. Het is een kritische soort, die houdt van voedselarm en 

schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de 

hogere zandgronden. Hij komt voor in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden en in 

uiterwaarden (Ravon. 2018). 

 

De dichtstbijzijnde bekende voortplantingswateren van de poelkikker liggen op één kilometer afstand van 

het plangebied. Het gaat om wateren bij het Roege Bos ten westen van de wijk Vinkhuizen. De poel 

binnen het plangebied is bijna geheel dichtgegroeid met lisdodde en riet, zie Figuur 2-3. Op basis van 
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verspreidingsgegevens en habitatgeschiktheid wordt de poelkikker redelijkerwijs uitgesloten binnen het 

plangebied. 

 

Effectbeoordeling 

De aanwezigheid van strikt beschermde amfibieën in het plangebied is uit te sluiten o.b.v. 

habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb t.a.v. 

amfibieën zijn uitgesloten. 

3.6 Reptielen 

Voorkomen 

De NDFF bevat geen waarnemingen van beschermde reptielen binnen het plangebied of de directe 

omgeving. Geschikt leefgebied voor reptielen is in het stedelijk gebied niet aanwezig, dus ook niet in of 

rondom het plangebied. Het voorkomen van beschermde reptielen is uit te sluiten.  

 

Effectbeoordeling 

De aanwezigheid van reptielen in het plangebied is uit te sluiten o.b.v. verspreidingsgegevens en 

habitatgeschiktheid. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb t.a.v. reptielen zijn uitgesloten. 

3.7 Vissen 

Voorkomen 

De NDFF bevat geen waarnemingen van beschermde vissen in de omgeving van het plangebied. Een 

strikt beschermde soort als de grote modderkruiper leeft in verlandende sloten met een rijke 

onderwatervegetatie en een dikke sliblaag. Het Reitdiep is ongeschikt voor deze soort. De kwabaal komt 

binnen de stad Groningen niet voor. Overige beschermde vissoorten zijn gebonden aan beken of rivieren. 

Het plangebied en de directe omgeving vormen geen geschikt leefgebied voor deze soorten.  

 

Effectbeoordeling 

De aanwezigheid van strikt beschermde vissen in het plangebied is uit te sluiten op basis van 

habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb t.a.v. 

vissen zijn uitgesloten. 

3.8 Vogels 

Voorkomen 

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende vogelsoorten waargenomen zoals zwarte kraai, merel en 

roodborst. Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Soorten als 

gierzwaluw en huismus zijn afhankelijk van menselijke bebouwing. De aanwezige bomen, ruigte en 

struweel zijn wel geschikt als broedlocatie voor algemene vogels zoals merel, winterkoning, roodborst, 

houtduif, etc. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van de Wnb zijn alle vogels beschermd onder het beschermingsregime Vogelrichtlijnsoorten. Bij 

de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Wanneer de 

werkzaamheden (gedeeltelijk) worden uitgevoerd in het broedseizoen kunnen broedende vogels worden 

verstoord en nesten worden vernietigd. De wet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het 

broedseizoen varieert enigszins van soort tot soort, maar loopt globaal van 15 maart t/m 15 augustus. 

 

Conclusie en mitigatie 
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Zonder het treffen van mitigerende maatregelen is overtreding van de Wnb t.a.v. broedvogels niet 

uitgesloten. Het betreft onderstaande maatregelen: 

• Werken binnen de periode 15 augustus tot 15 maart (dus buiten het broedseizoen).  

• Werkzaamheden tijdens het broedseizoen zijn alleen toegestaan door:  

- het broedbiotoop van vogels voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te maken en 

te houden. Struweel/bomen verwijderen en de vegetatie kort houden; 

- de werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen te laten beginnen en in een 

constante intensiteit te laten doorgaan gedurende het broedseizoen. 

- voorafgaand aan de werkzaamheden het plangebied laten inspecteren op broedgevallen 

en vrijgave door een ecoloog.  

3.9 Ongewervelden 

Voorkomen 

De NDFF bevat waarnemingen van grote vos, groene glazenmaker en gevlekte witsnuitlibel op een 

minimale afstand van één kilometer van het plangebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen 

gedaan van beschermde ongewervelden. Tevens is tijdens het veldbezoek geen geschikt habitat 

(vennetjets/poelen, bloemrijke graslanden, eikenstobben, etc.) aangetroffen voor streng beschermde 

insecten en/of ongewervelden. 

 

Grote vos 

De grote vos is een zeldzame standvlinder die in Nederland met acuut uitsterven wordt bedreigd. De 

laatste jaren worden er gemiddeld ongeveer vijf exemplaren waargenomen, vermoedelijk zwervers uit het 

buitenland of vlinders van tijdelijke populaties (Vlinderstichting. 2018a). De waarneming van een grote vos 

buiten het plangebied gaat zeer waarschijnlijk om een zwerver exemplaar. Populaties van grote vos 

binnen het plangebied zijn uitgesloten o.b.v. habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens. 

 

Groene glazenmaker 

De groene glazenmaker is afhankelijk van stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden: plassen, 

sloten en petgaten in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden (Vlinderstichting. 2018b). 

Geschikte voorplantingsplaatsen voor de groene glazenmaker ontbreken binnen het plangebied. Het 

voorkomen van groene glazenmaker wordt o.b.v. habitatgeschiktheid uitgesloten. 

 

Gevlekte witsnuitlibel 

Gevlekte witsnuitlibellen zijn te vinden bij verlandingszones van laagveenmoerassen. Daarnaast kunnen 

ze voorkomen in bosplassen en verlandingszones van hoogveen- en heidevennen op de hoge 

zandgronden en randzones van hoogveen. Het water moet helder, ondiep (één meter of minder), matig 

voedselrijk en beschut zijn (Vlinderstichting. 2018c). Geschikt biotoop voor de gevlekte witsnuitlibel komt 

binnen het plangebied niet voor.  

 

Effectbeoordeling 

De aanwezigheid van strikt beschermde ongewervelden in het plangebied is uit te sluiten op basis van 

habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb t.a.v. 

ongewervelden zijn uitgesloten. 
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4 Conclusie en mitigatie 

4.1 Conclusie 

Op basis van voorgaande hoofdstukken zijn de onderstaande conclusies te trekken. 

 

Mogelijk voorkomende beschermde soorten in of nabij het plangebied zijn: 

- steenmarter: het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van het foerageergebied van de 

steenmarter. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb wordt echter uitgesloten. 

- eekhoorn: het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van het foerageergebied van de eekhoorn. 

Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb wordt echter uitgesloten. 

- vleermuizen: Het plangebied kan worden gebruikt als foerageergebied. Daarnaast kan het 

Reitdiep fungeren als vliegroute voor watervleermuis en meervleermuis. In de aanlegfase en de 

eindfase moet rekening worden gehouden met vleermuizen, zie 4.2 mitigatie. 

- broedvogels: er kunnen algemene vogels broeden in de bomen en struweel. Verstoring of 

vernietiging van nesten is mogelijk als er in het broedseizoen wordt gewerkt. 

 

Voor de overige beschermde soortgroepen zijn overtredingen van verbodsbepalingen uitgesloten. 

4.2 Mitigatie 

Grondgebonden zoogdieren 

In kader van de algemene zorgplicht worden onderstaande maatregelen voorgesteld: 

• Twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de ruigte/oevers/opgaande begroeiing in het 

plangebied maaien zodat de vegetatie kort is. Hiermee is het plangebied onaantrekkelijk voor 

algemene muizensoorten en andere kleine zoogdieren. 

• Bij het ongeschikt maken van het plangebied één vaste werkrichting aanhouden en naar een stuk 

toewerken waar vegetatie behouden blijft. Op deze manier krijgen de dieren de kans om te 

vluchten en worden ze niet ingesloten. 

 

Vleermuizen 

In de aanlegfase wordt overtreding van de Wnb voorkomen door: 

• te werken buiten het vleermuisactieve seizoen. Het vleermuisactieve seizoen loopt grofweg van 

april t/m oktober. 

 

Werkzaamheden tijdens het vleermuisactieve seizoen zijn alleen toegestaan door: 

• werkzaamheden bij daglicht uit te voeren, waardoor het inzetten van kunstlicht niet nodig is of;  

• na zonsondergang het gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk beperken en uitstraling van licht 

naar de omgeving voorkomen of;  

• na zonsondergang vleermuisvriendelijke verlichting gebruiken om de verstoring van foeragerende 

en trekkende vleermuizen tot een minimum te beperken. Hierbij moet gebruik gemaakt worden 

van korte palen, naar beneden gerichte armaturen en rood- of amberkleurig licht. 

 

Overtreding van de Wnb in de eindfase wordt voorkomen door: 

• Geen kunstverlichting te plaatsen op de kade en uitstraling van kunstlicht op het Reitdiep te 

voorkomen. 
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Broedvogels 

Ontheffing voor verstoring van broedgevallen wordt in principe niet verleend, waardoor het voorkomen van 

verstoring van broedende vogels noodzakelijk is. Het verstoren van broedgevallen van vogels is te 

voorkomen door: 

• buiten het broedseizoen te werken dat globaal loopt van 15 maart t/m 15 augustus, en/of;  

• te zorgen dat buiten de verstoringsafstand van de broedgevallen gewerkt wordt, en/of; 

• voorafgaand aan het broedseizoen het broedbiotoop voor vogels ongeschikt te maken 

(bijvoorbeeld oeverruigtes maaien, opgaande begroeiing/bosschages/bomen verwijderen) en 

(gedurende het broedseizoen) te houden, en/of; 

• de werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen te laten beginnen en in een – voor zover 

mogelijk – constante intensiteit te laten doorgaan gedurende het broedseizoen kan worden. Het 

grote voordeel van deze methode is, dat de verstoringsafstand “automatisch” wordt bepaald. 

Vogels zullen uit eigen beweging een nestplaats kiezen buiten hun specifieke verstoringsafstand. 

Nadeel is dat de constante intensiteit (zowel in tijd als in ruimte) lastig te realiseren is.  

 

Veel methoden om tijdens het broedseizoen door te kunnen werken zijn niet “waterdicht”. Het is vaak niet 

te garanderen dat broedgevallen niet zullen optreden. Buiten het broedseizoen werken heeft dan ook de 

voorkeur om overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van broedvogels te voorkomen. 

Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om maatregelen te treffen en het terrein kort voor aanvang 

van de werkzaamheden te laten inspecteren op aanwezigheid van broedende vogels. Gezien de 

overzichtelijkheid en de beperkt aanwezige vegetatie is het naar verwachting goed mogelijk om 

voorafgaand aan de werkzaamheden te zorgen dat er geen vogels binnen verstoringsafstand gaan 

broeden.  
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Bijlage 1. Juridisch kader Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden en heeft drie 

natuurwetten samengevoegd (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet). Het 

uitgangspunt van de wet is de natuur te beschermen, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het 

behouden en herstellen van biologische diversiteit. 

 

De provincies zijn het bevoegde gezag voor het al dan niet verlenen van vergunningen en ontheffingen in 

het kader van de Wet natuurbescherming. De minister van LNV is alleen in specifieke gevallen bevoegd 

gezag (art 1.3 lid 5). Voor de afstemming ten aanzien van de toetsing aan het NNN is de provincie tevens 

bevoegd gezag. 

 

De Wnb kent naast de algemene zorgplicht (art 1.11) een viertal hoofdstukken welke relevant zijn voor dit 

project. De relevante hoofdstukken van de Wnb worden in de volgende paragrafen toegelicht. Verder 

wordt er een korte toelichting gegeven op de toetsing aan het Nationaal Natuurnetwerk (NNN).  

 

Onderstaand wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

1. Soortbescherming 

2. Bescherming van natuurgebieden 

3. Natuurnetwerk Nederland 

4. Houtopstanden 

A1 Soortenbescherming 

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming behandelt de bescherming van soorten. In dit hoofdstuk staat 

onder meer aangegeven hoe vrijstelling kan worden verkregen voor ruimtelijke ingrepen. In de wet zijn 

160 soorten opgenomen die beschermd zijn in het kader van de Wnb.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt in internationaal beschermde soorten (Vogelrichtlijn art 3.1 en 

habitatrichtlijn in art 3.5) en nationaal beschermde soorten, ook wel overige soorten genoemd (art 3.10).  

 

Voor internationaal beschermde soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling 

worden verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid 

of ter bescherming van flora en fauna). Deze soorten vallen onder het strengste beschermingsregime, zie 

ook tabel 2.1 (eerste 2 kolommen).  

 

Nationaal beschermde soorten genieten een minder strenge bescherming. Dit uit zich bijvoorbeeld in het 

feit dat voorwaardelijke opzettelijke verstoring van nationaal beschermde soorten niet meer verboden is. 

Voor nationaal beschermde soorten - ook wel: andere soorten - gelden de verbodsbepalingen op grond 

van art. 3.10 van de Wnb zoals vermeld in tabel 2.1 (laatste kolom). 

 

Onder de Wet natuurbescherming geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht, tenzij een provincie door 

middel van een zogenoemde provinciale vrijstelling deze soorten vrijstelt van deze ontheffingsplicht. Deze 

vrijstelling kan alleen gelden voor soorten uit artikel 3.10 (nationaal beschermde soorten). Wanneer geen 

vrijstelling geldt, zal gebruik gemaakt moeten worden van een ontheffing. In deze rapportage maken we 

gebruik van de lijsten met provinciale vrijstellingen voor algemeen beschermde soorten.  
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Tabel 5-1: Soortenbescherming: overzicht verbodsartikelen Wnb voor flora en fauna 

Verbodsbepalingen Wet 

Natuurbescherming  

Soorten Vogelrichtlijn artikel 3.1 

Verbodsbepalingen Wet 

Natuurbescherming  

Soorten Habitatrichtlijn artikel 3.5 

Verbodsbepalingen Wet 

Natuurbescherming  

Andere soorten artikel 3.10 

Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk van 

nature in Nederland in het wild levende vogels 

van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

Art. 3.5.1 Het is verboden in het wild 

levende dieren HR IV soorten (Verdrag 

Bern en Bonn) in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 

te vangen. 

Art 3.10.1.a Onverminderd artikel 3.5, 

eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden in 

het wild levende dieren, genoemd in de 

bijlage A, bij deze wet, opzettelijk te doden 

of te vangen; 

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld 

in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, 

of nesten van vogels weg te nemen. 

 

Art. 3.5.4 Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

 

Art 3.10.1.b Onverminderd artikel 3.5, 

eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden 

de vaste voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. 

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren van vogels 

als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 

onder zich te hebben. 

Art. 3.5 3 Het is verboden eieren van 

dieren als bedoeld in het eerste lid in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

Nvt. 

Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als bedoeld 

in het eerste lid opzettelijk te storen. 

Art. 3.1.5 Het verbod onder 3.1.4 geldt niet als 

de storing niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. 

Art. 3.5 2 Het is verboden dieren als 

bedoeld in het eerste lid opzettelijk te 

verstoren. 

 

Nvt. 

Nvt. Art. 3.5 5 Het is verboden planten HR  (en 

Verdrag van Bern) in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art. 3.10.1.c. Onverminderd artikel 3.5, 

eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden 

vaatplanten genoemd in de bijlage B in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden conform 

belangen VR 

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden conform 

belangen HR 

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing op basis van 

diverse belangen 

A2 Bescherming van de natuurgebieden in de Wet natuurbescherming 

In het kader van gebiedsbescherming voorziet het Rijk in een Nationale Natuurvisie, waarin kaders en 

ambities op nationaal niveau zijn geschetst. Genoemde kaders en ambities worden door de afzonderlijke 

provincies vertaald in een Provinciale Natuurvisie. Deze heeft als doel om: 

• de landelijke staat van instandhouding van gebieden en soorten te realiseren (mede door middel 

van Natura 2000. 

• instandhouding van Natuurnetwerk Nederland op eigen grondgebied te waarborgen 

• beleid vast te leggen ten aanzien van bijzondere provinciale natuurgebieden 

• landschap en cultuurhistorie zijn ook een integraal onderdeel van de Provinciale Natuurvisie. 

 

Bescherming van gebieden verloopt over twee sporen, namelijk Natura 2000 via de Wet 

natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland (NNN) via planologische bescherming. Hieronder 

worden beiden beknopt toegelicht. 

A2.1 Natura 2000 

Natuurwaarden zijn op verschillende manieren beschermd, via het wettelijk spoor en via de ruimtelijke 

ordening. Internationale richtlijnen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, hebben een vertaling 

gekregen naar Nederlandse wetten. Sinds 1-1-2017 vormt de Wnb het wettelijk kader voor bescherming 

van zowel natuurgebieden (Natura 2000) als soorten en houtopstanden. 
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De Wnb beschrijft in hoofdstuk 2 de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en 

stelt de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Op grond van de Europese Vogelrichtlijn 

en Habitatrichtlijn moeten Natura 2000−gebieden1 aangewezen worden om habitats en soorten van 

Europees belang te beschermen. De provincie heeft de vrijheid om gebieden buiten de EHS aan te wijzen 

als bijzondere provinciale natuurgebieden. Hiervoor gelden vooralsnog niet de verbodsbepalingen uit de 

wet maar zal de provincie zelf kaders moeten stellen in beleidsregels of verordening.  

 

De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is geregeld onder Wnb art. 2.7  

 

Artikel 2.7 

1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 

significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan 

aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid.  

2. Het is verboden, zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, projecten te realiseren of andere 

handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-

gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 

gebied is aangewezen. 

 

Dit betekent dat er een passende beoordeling opgesteld dient te worden en dat het bestuursorgaan de 

vergunning alleen af mag geven als de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van een 

Natura 2000 gebied niet aangetast worden. Mochten er significante gevolgen zijn dan dient een ADC 

(alternatieve oplossingen, dwingende redenen van groot openbaart belang en compensatie) toetsing 

doorlopen te worden en kan vergunning alleen verleend worden als aan alle voorwaarden wordt voldaan 

(geen alternatieve oplossingen, dwingende reden van groot openbaar belang en compensatie). De 

voorwaarden staan vermeld in art 2.8 van de wet.  

  

Conform de EU-richtlijn kan gewerkt worden met een Voortoets in de oriëntatiefase. Een Voortoets kan 

drie mogelijke uitkomsten hebben: 

• Er is zeker geen negatief effect. Er is geen vergunning op grond van de Wnb nodig. 

• Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar deze zijn zeker niet significant. Dit 

betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, maar 

wel meetbaar en merkbaar, dient daarvoor mogelijk een zogenoemde Verslechterings- en 

Verstoringstoets uitgevoerd te worden, aanvullend op de Voortoets.  

• Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Dit betekent dat vergunningverlening 

aan de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een Passende 

beoordeling vereist, aanvullend op de Voortoets.  

 

Ook ontwikkelingen buiten Natura 2000-gebieden kunnen onder deze wet vergunningplichtig zijn; de wet 

kent namelijk de zogenoemde externe werking. Hierdoor moet ook worden bekeken of ontwikkelingen 

buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen hebben op de daarbinnen vastgestelde 

instandhoudingsdoelstellingen. De Wnb kent voor wat betreft externe werking géén grenzen en schrijft 

voor dat alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een activiteit in de toetsing moeten worden 

meegenomen. 

 

 
1 Per 1-1-2017 is de status ‘Beschermd natuurmonument’ vervallen. Deze gebieden vallen nu onder de ruimtelijke bescherming van 
Natuurnetwerk Nederland 
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Aanwijzingsbesluiten en de Natura 2000-beheerplannen vormen naast de wet het toetsingskader bij de 

vergunningverlening. 

A3 Natuurnetwerk Nederland 

De provincie Groningen zorgt binnen haar gebied voor de totstandkoming en instandhouding van een 

samenhangend ecologisch netwerk, en vormt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN). De provincie heeft daartoe gebieden aangewezen die tot dit netwerk behoren. Tevens wijst de 

provincie aan deze gebieden natuurdoelen met specifieke wezenlijke kenmerken en waarden toe. 

 

Gedeputeerde staten kunnen gebieden gelegen buiten het NNN aanwijzen die van provinciaal belang zijn 

vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische 

kenmerken. Deze gebieden worden aangeduid als ‘’bijzondere provinciale natuurgebieden’’ en 

‘’bijzondere provinciale landschappen’’. 

 

In geval van directe negatieve effecten op de aangewezen wezenlijke kenmerken en waarden van 

gebieden die onder het NNN vallen, geldt een compensatieplicht. 

A4 Houtopstanden 

In hoofdstuk 4 van de Wnb wordt de bescherming van houtopstanden beschreven. Houtopstanden die 

groter zijn dan 10 are, en met een kroonsluiting van meer dan 30%, en rijbeplantingen die uit meer dan 20 

bomen bestaan vallen onder dit hoofdstuk. Er zijn diverse uitzonderingen voor onder andere kerstdennen, 

wegbeplantingen en beplantingen van één rij langs landbouwwegen, voor zover die bestaan uit populieren 

of wilgen, uitgezonderd knotwilgen. Daarnaast bestaat de verplichting om de gekapte opstand binnen drie 

jaar te herplanten. In bijzondere gevallen kan de herplant op een ander perceel plaatsvinden of kan een 

ontheffing van de herplantplicht worden aangevraagd. Vernietiging van bosoppervlak dient 1 op 1 

gecompenseerd te worden. 
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Onderwerp: Berekening stikstofdepositie bestemmingsplan Friesestraatweg 181 te 

Groningen 

  

1 Inleiding 

Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV (verder VGP) ontwikkelt de locatie Friesestraatweg 181 te 

Groningen. Op de locatie zal gebouwd worden en het omliggende gebied zal opnieuw worden ingericht. 

Figuur 1.1 geeft een indruk van de ontwikkelingen op de locatie. 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: geplande ontwikkeling Friesestraatweg 181 Groningen 

 

De bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden in de periode augustus 2021 tot augustus 2022. Als gevolg 

van de bouwactiviteiten vinden emissies van stikstofoxiden (NOx) naar de lucht plaats. In het kader van 

de Wet Natuurbescherming moet onderzocht worden wat het effect van de activiteiten van 

stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan zijn. 

 

Deze stikstofdepositieberekening voor de bouwfase is op 12 maart 2021 uitgevoerd met het nieuwe 
rekenmodel AERIUS Calculator. In de gebruiksfase zal het gebouw geen stikstofdepositie veroorzaken 
(gasloos). 
In deze notitie zijn de uitgangspunten en resultaten van het stikstofdepositieonderzoek 
beschreven. 

2 Inventarisatie emissiebronnen 

2.1 Mobiele werktuigen 

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden worden op de locatie mobiele werktuigen ingezet. De 
werkzaamheden bestaan uit grondwerken, bouw fundering, bovenbouw en afbouw/inrichten. 
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Over het inzetten van materieel in de bouwfase is informatie van VGP ontvangen die in tabel 2.1 is 
weergegeven. 
 
Tabel 2.1: NOx-emissies als gevolg van het gebruik van mobiele werktuigen 

Bron Vermogen 
[kW] 

Bedrijfsduur 
[uur] 

Gem. 
brandstof-
verbruik 
[l/uur] 

Brandstof-
verbruik 
Totaal 
[liter] 

Emissie-
standaard 

Emissievracht 
[kg totaal] 

Heistelling Junttan 
PMX 20 

179 320 25 8000 Stage IIIb 76,3 

Mobiele graafmachine 90 335 20 6700 Stage IV 20,7 

Tractor + kieper 95 420 20 8400 Stage IV 25,9 

Verdichten verharding 10 100 1,6 160 Stage IIIb 2,7 

Verreiker 75 300 15 4500 Stage IV 13,9 

Torenkraan - 3000 - - Elektrisch - 

Telescoop kraan 320 70 20 1400 Stage IV 4,5 

Totaal 144,0 kg 

2.2 Verkeersaantrekkende werking 

Naast de beoogde bouwwerkzaamheden is het aantrekkende wegverkeer van en naar de 
bouwlocatie een lokale bron van stikstofemissies. Het gaat in dit geval om een totaal van 5.600 
vrachtwagens met oplegger. Verder is uitgegaan dat personenvervoer van en naar de bouwlocatie leidt 
tot 10.000 extra verkeersbewegingen. 
 
Het verkeer bereikt de locatie langs de ringweg en slaat 
op de kruising Friesestraatweg af richting de paralleweg 
(zie luchtfoto). De afstand van het kruispunt tot aan de 
locatie bedraagt circa 660 meter. 
Voor het bovengenoemde kruispunt (aanrijroute via 
ringweg) is het verkeer naar en van de bouwlocatie 
opgenomen in het autonome verkeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de emissies afkomstig van personenvervoer en vrachtverkeer 
die de locatie zal aandoen. 
 
Tabel 2.2: NOx-emissie transportbewegingen via paralleweg naar locatie 

Emissiebron Transport [aantal/jaar] Rijafstand [m/rit] Emissievracht1) 
[kg NOx/jaar] 

Personenvervoer (licht wegverkeer) 10.000 662 2,0 

Vrachtverkeer (zwaar vrachtverkeer) 5.600 662 15,3 

Totaal  17,3 kg 

1) Emissies zijn automatisch door AERIUS Calculator berekend (verkeerstype: binnen bebouwde kom, filefactor 50%). Dit 
emissiepatroon past goed bij een gemiddelde snelheid van 30 km/u. 
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3 Resultaten depositieberekningen en interpretatie 

Uit de berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar zijn, zie figuur 3.1. Dit 
betekent dat er geen stikstofdepositie-effect is van de bouwactiviteiten op de Friesestraatweg 181 te 

Groningen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor deze locatie zijn dat stroomdal van de Drentse 

Aa en Norgerholt (op een afstand van ca. 12 km en 20 km). 

 

De complete Aerius-berekening met de resultaten is opgenomen in de bijlage. 

 

 

 
 
Figuur 3.1: Screenshot van AERIUS-berekening locatieontwikkeling Friesestraatweg 181 te Groningen. 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Samenvatting emissies

Depositieresultaten
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Remco Drewes (RHDHV) Friesestraatweg 181, 9743AB  Groningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Locatieontwikkeling
Friesestraatweg 181

RPxHjB6y8Eq7

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 maart 2021, 11:50 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 161,26 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Berekening bouwfase

RPxHjB6y8Eq7 (12 maart 2021)Resultaten Friesestraatweg 181 Groningen
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Locatie
Friesestraatweg

181 Groningen

Emissie
Friesestraatweg

181 Groningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 17,26 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 144,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Friesestraatweg
181 Groningen

Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 231897, 582372
NOx 17,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5.600,0 / jaar NOx
NH3

15,29 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 10.000,0 / jaar NOx
NH3

1,97 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 231835, 582499
NOx 144,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Heistelling 8.000 0 0,0 NOx
NH3

76,29 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Graafmachine 6.700 0 0,0 NOx
NH3

20,68 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Tractor met kieper 8.400 0 0,0 NOx
NH3

25,93 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIb, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2012 (Diesel)

Trilplaat 160 0 0,0 NOx
NH3

2,72 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Verreiker 4.500 0 0,0 NOx
NH3

13,89 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Mobiele kraan 1.400 0 0,0 NOx
NH3

4,49 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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ORTAGEO Noordoost B.V. 
Einsteinstraat 12a  /  7601 PR  /  Almelo 

t. +31 546 53 20 74  /  www.ortageo.nl 
 

IBAN: NL89 RABO 0368 8801 41 
KvK: 08153381 

btw: NL817316851B01 
 

ORTAGEO Noordoost B.V.      |      ORTAGEO Zuidoost B.V.      |      ORTAGEO West B.V.      |      ORTAGEO Asbest B.V. 

 
MEMO WATERPARAGRAAF FRIESESTRAATWEG 175 EN 181 
 

Aan : Jaho Groningen b.v. en Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV 

Contactpersoon : T.a.v. de heer J. ten Hoor en de heer. T. van Bree 

Van : Ortageo Noordoost B.V. 

Opgesteld door   : de heer J.W. (Jan Wiebren) Visser en de heer K.J. (Johan) Haan 

Betreft  : Friesestraatweg 175 en 181 in Groningen 

Uw kenmerk : - 

Volgnummer : 207138-15/M04 / 210432 

Datum : 2 april 2020 

 

1 INLEIDING 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 

herontwikkeling van het plangebied en de verplichting vanuit het landelijk waterbeleid, hierbij tenminste 

hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  

 

Doel  

Het doel van deze memo is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met 

de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. In dit geval 

is het uitgangspunt specifiek dat er (grond)water neutraal wordt ontwikkeld. Dit betekent dat als gevolg van 

de ontwikkeling geen verslechtering in de waterhuishouding mag plaatsvinden. Het hemelwater mag niet 

versneld worden afgevoerd.  

 

Beleid  

Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal- en waterschap 

beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert 

in de verplichting een watertoets uit te laten voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de 

Europese Kaderrichtlijn Water en zijn verder geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen tot een 

duurzaam waterbeheer.  

 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 

watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 

van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.  

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan 

welk beleid het Rijk voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Door de Nota Ruimte krijgt met name 

het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie: van reageren naar anticiperen. De laatste jaren dient in 

ruimtelijke plannen steeds meer aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten.  

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale 

beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft 

richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water 

komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard 

blijven van kapitaalintensieve functies.  

 

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016- 2021 en in de 

Notitie Water en Ruimte 2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar 

een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap ziet het zorgen voor veiligheid als 

één van de belangrijkste opgaven, nu en in de toekomst. In een snel veranderende omgeving als gevolg 

van klimatologische en demografische ontwikkelingen willen wij hier invulling aan geven.  
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Een stijgende zeespiegel en meer en heviger afwisselende perioden van regen en droogte vragen om 

robuuste oplossingen. Ons regionaal watersysteem is een zoveel mogelijk natuurlijk functionerend 

watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Verder is dit watersysteem in staat om de 

belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologisch gezond en schoon water zo goed 

mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Aanpassingen in het waterbeheer creëren een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik 

van kunnen maken. Het watersysteem is onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het 

landelijk gebied.  

 

Uitgangspunten van het waterschap en alle betrokkenen bij het treffen van waterhuishoudkundige 

maatregelen zijn: 

• Het vasthouden, bergen en afvoeren van water (kwantiteit) 

• Het schoonhouden, scheiden en zuiveren van water (kwaliteit) 

 

De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 

ordening en van de openbare ruimte hebben. Het waterbeleid van de gemeente Groningen is vastgelegd in 

‘Waterwerk’, het Groninger water- en rioleringsplan 2014-2018. Daarnaast wordt gewerkt volgens de 

stedelijke wateropgaven van het waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het beleid is vertaald in de 

ambities voor de gemeente Groningen.  

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 

gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. De 

'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  

 

In de waterparagraaf wordt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en (geo)hydrologische 

situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden om neerslag in de 

toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. Door middel van een waterparagraaf wordt het 

planvoornemen hydrologisch beschreven, waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd gezag.  

 

Randvoorwaarden  

Door toename van verhard oppervlak stroomt regenwater, zonder extra maatregelen, sneller af richting 

oppervlaktewater, waardoor piekwaterstanden en afvoeren toenemen. Dit kan leiden tot wateroverlast. Bij 

een toename van het verhard oppervlak met meer dan 750 m2 (in de bebouwde kom, binnen gemeentelijke 

uitbreidingsplannen en in glastuinbouwgebieden) of 2.500 m2 (in overige gebieden) is compensatie door 

aanleg van waterberging nodig.  

Aan de hand van de volgende regel kan bepaald worden hoe de waterberging berekend dient te worden. 

Voor plannen kleiner dan 10 hectare kan de waterberging volgens de volgende praktische vuistregel 

berekend worden. Het extra te realiseren wateroppervlak is gelijk aan 10% van de toename van het verhard 

oppervlak in een ruimtelijk plan.  

 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de volgorde van vasthouden-

bergen-afvoeren. Compensatie voor versnelde afvoer van hemelwater dient bij voorkeur gerealiseerd te 

worden als open water binnen het betreffende peilgebied.  

Tenslotte dient voorkomen te worden dat binnen het plangebied en in de omgeving wateroverlast ontstaat 

door de toename aan verhard oppervlak Een nood overloopconstructie zorgt ervoor dat het water op 

gecontroleerde wijze wegstroomt als de voorziening door extreme omstandigheden vol is en gaat overlopen. 

Dit overtollige water moet naar een plek stromen waar het geen overlast kan veroorzaken.  

 

Werkzaamheden in, aan of nabij een waterkering en/of het oppervlaktewater zijn meldings- of 

vergunningsplichtig omdat deze invloed hebben op de veiligheid en de water aan- en afvoer, de 

waterberging of het onderhoud. Hierover dient bij de uitvoering contact opgenomen te worden met de 

afdeling Vergunningen van Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.  
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2 WATERHUISHOUDING 

Op de locatie aan de Friesestraatweg 175 is nog bebouwing en verharding aanwezig terwijl op de locatie 

van de voormalige betonfabriek nr. 181 de bebouwingen en verhardingen zijn verwijderd. Dit deel van de 

locatie ligt reeds enige jaren braak.  Het totale plangebied ligt op circa -0,75 – +0,25 m. NAP. Het plangebied 

ligt als het ware in een kom tussen de waterkering langs het Reitdiep en de Friesestraatweg.  

 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 

grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en hemelwater.  

 

Grondwater  

Door de ligging in bebouwd gebied zijn geen grondwatertrappen te onderscheiden van het plangebied. Uit 

gegevens van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de locatie gelegen is in het peilgebied ‘Dolomiet’. In de 

wijk Vinkhuizen bevindt zich een stuw. Via het gemaal de Helden wordt het water verpompt naar het 

Hoendiep als onderdeel van de Electraboezem 3e schil.  

 

Het oppervlaktewaterpeil in het plangebied en omgeving wordt op een hoogte van circa 0,93 m –NAP 

gehouden. Om inzicht te verkrijgen in de optredende waterstanden zijn op perceel nr. 175 een aantal 

peilbuizen geplaatst. Deze worden periodiek gemonitord. 

 

Tabel 1: Gemeten grondwaterstanden perceel 175 op 15 januari en 18 juli 2019 (selectie ondiepe peilbuizen) 

      15-1-2019 18-7-2019  

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 
Hoogte bkpb 

(mNAP) 
Gemeten gws 

(m-bkpb)  
Gemeten gws 
(mNAP) 

Gemeten gws 
(m-bkpb)  

Gemeten gws 
(mNAP) 

Peilbuizen in teen van dijk (westzijde) 

512 1,7 - 2,7 0,35 0,61 -0,26 1,14 -0,79 

511 1,7 - 2,7 0,84 1,21 -0,37 1,76 -0,92 

Peilbuizen centraal op het perceel 

408 1,95 - 2,95 0,13 0,95 -0,82 1,20 -1,07 

510 1,7 - 2,7 0,41 1,1 -0,69 
niet terug 
gevonden   

Peilbuizen aan de zijde Friesestraatweg 

101 1,6 - 2,6 0,53 1,32 -0,79 1,66 -1,13 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde grondwaterstand. De drooglegging van het gebied is 

hiervoor medebepalend. In de watertoets is door het waterschap indicatieve drooglegging aangegeven. 

• woningen met een kruipruimte, drooglegging minimaal 1.30 m 

• woningen zonder kruipruimte, drooglegging minimaal 1.00 m 

• gebiedontsluitingswegen, drooglegging minimaal 0.80 m 

• erftoegangswegen, drooglegging minimaal 0.80 m 

• groenstroken/ecologische zones, minimaal 0.50 m 

 

Voldoende drooglegging en ontwatering ter plaatse is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. Gezien 

de analyse van de te verwachten water-op-straat situaties dient voor de nieuwe panden het bouwpeil 

minimaal 30 cm hoger dan de weg te worden aangehouden. Hierdoor wordt aan de drooglegging voldaan.  

 

Oppervlaktewater (Reitdiep) 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater (vijverpartijen, sloten e.d.) aanwezig. Direct ten oosten 

aangrenzend aan het plangebied is het Reitdiep gelegen. Dit boezemwater is gelegen in het gebied van 

Waterschap Hunze en Aa's en maakt onderdeel uit van de Eemskanaal-Dollardboezem. Het Reitdiep heeft 

een vast peil van +0,53 m NAP. Naast een afvoerende, heeft het Reitdiep ook een belangrijke aanvoerfunctie 

van water voor Oost-Groningen en Oost-Drenthe. Tijdens hoogwatersituaties moet er rekening mee worden 

gehouden dat de waterstand incidenteel (frequentie T=100) kan oplopen tot +1,50 m NAP.  

De oevers van het Reitdiep zijn in beheer van Waterschap Noorderzijlvest en hebben een waterkerende 

functie.  
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Rondom deze regionale kering is een veiligheids- en beschermingszone aanwezig. Deze beschermingszone 

geldt tot 4.00 meter buiten het centrale deel van de waterkering. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 

nadrukkelijk met deze kering rekening gehouden te worden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen 

de kern- en beschermingszone is een Watervergunning nodig. 

 

Aan de overzijde van de Friesestraatweg is de Vinkhuizergraft aanwezig. Via een stuw en gemaal wordt het 

water verpompt naar het Hoendiep, dat onderdeel uitmaakt van de 3e schil van de Electraboezem met een 

streefpeil van -0,93 m NAP. Tot dit peilgebied behoort ook de locatie.  

 

Afvalwater 

De nog bestaande gebouwen op perceel nr.175 zijn aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.  

De gebouwen op het voormalig terrein van de betonfabriek (nr. 181) zijn gesloopt en derhalve afgekoppeld 

van het rioolstelsel. 

 
Bij de realisatie van de nieuwbouw moet een gescheiden rioolsysteem aangelegd worden, waarbij 
hemelwater gescheiden wordt van het afvalwater. Het huishoudelijk afvalwater van onder meer toilet, 
douche en keuken wordt aangesloten op het DWA-stelsel. Het nieuwe vuilwaterriool kan op het bestaande 
rioolstelsel in de Friesestraatweg worden aangesloten.  
 
Naast het bestaande gemengde rioleringssysteem wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Door het 
afkoppelen van de regenwater afvoer van het gemengd riool draagt deze bij aan extra capaciteit in het 
gemengd riool waardoor voldoende ruimte wordt geboden voor het extra afvalwater van de nieuw te 
realiseren gebouwen voor de naar schatting 830 bewoners. 

 

Hemelwater 

In de huidige situatie wordt op perceel nr. 175 de neerslag deels opgenomen door het aanwezige groen en 

deels afgevoerd naar het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.  

Op het braakliggend terrein van de voormalige betonfabriek, perceel nr. 181 zijn de afvoeren naar het 

rioolstelsel afgekoppeld en infiltreert de neerslag in de ondergrond.  

In de toekomstige situatie moet het hemelwater van de nieuwbouw gescheiden worden en mag niet meer 

geloosd worden op het gemengd rioolstelsel. Bij herontwikkelingsplannen dient het schone water middels 

een HWA-stelsel of rechtstreeks naar het oppervlaktewater te worden afgevoerd.  

 

In de nieuwe situatie moet getracht worden om zoveel mogelijk hemelwater rechtstreeks naar het 

nabijgelegen oppervlaktewater af te voeren. Hiervoor is nog nader overleg noodzakelijk (zie ook hoofdstuk 

3). Voor het aanbrengen van afvoeren door de achterliggende kering van het Reitdiep dient wel een 

vergunning bij het betreffende waterschap aangevraagd te worden.  

 

Daken, plan- en perceeldelen waarbij het vloerpeil hoger is dan 1.60+ NAP kunnen in principe aangesloten 

worden op het Reitdiep. In de situaties waarbij gebieden met een lager vloerpeil c.q. maaiveld dan 1.60+ 

NAP, is afwateren naar het Reitdiep niet mogelijk en dienen volgens de uitgangspunten van het waterschap 

Noorderzijlvest te worden afgevoerd. Scheiden (HWA), vasthouden, bergen en afvoeren. 

In de gevallen waarbij hemelwater van daken, plan- en perceeldelen met een vloerpeil hoger dan 1.60+ 

NAP, vertraagd worden afgevoerd (minimale berging verhardoppervlak van 70 mm/m2) is een 

compensatieverplichting in het stroomgebied van het Reitdiep of elders in het waterschap Hunze en Aa’s 

niet nodig. 

 

Als lozing op het Reitdiep mogelijk is, is daarvoor afstemming noodzakelijk met de beheerder van het 

boezemgebied waaronder het Reitdiep valt, in dit geval Waterschap Hunze en Aa’s. 

Aansluiting op het hemelwaterriool is mogelijk. Onder de Friesestraatweg is tot nummer 185 een 

hemelwaterriool aanwezig van 315 mm. Deze is in eigendom van de gemeente Groningen en voert af naar 

de Vinkhuizergraft.  
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3.  AFWEGING EN REALISATIE  

De gemeente Groningen wil het langgerekte bedrijventerrein tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep 

geleidelijk omvormen tot een gebied met hoofdzakelijk woningen. Vanaf het Reitdiep moet in principe een 

strook van twaalf meter breed worden vrijgehouden. Deze ruimte wordt benut voor een kaderoute. Aan de 

kant van de Friesestraatweg/westelijke ringweg moet een keuze worden gemaakt tussen open laten, 

bebouwen of het plaatsen van een geluidsscherm.  

Ter plaatse van de locatie 175 is nog bebouwing en verharding aanwezig. Het overige terrein, locatie 

voormalige GEM-beton (nr. 181) is braakliggend.  

 

Hoewel er sprake is van afname (-998 m2) van de oppervlakte aan verharding op het perceel nr. 175 blijkt 

toch, dat in de toekomstige situatie de totale verharding van het oppervlak binnen het plangebied ( 175 – 

181) toeneemt.  

Dit ten gevolge van de periode van braakligging (≥ 5 jaar) van het voormalig terrein GEM-beton. 

Totaal verhard oppervlak in de toekomstige situatie wordt 2.640 m2 (nr. 175) + 6.040 m2 (nr.181). 

De toename aan verhard oppervlak ten opzichte van de bestaande situatie bedraagt 8.680 minus 3.638 is 

5.042 m2. Hieruit volgt een opgave voor het realiseren van extra wateroppervlak van 10%, zijnde 504 m2.   

Opgemerkt wordt dat enkele gegevens gemeten zijn op basis van het planontwerp. Bij wijzigingen aan het 

definitief stedenbouwkundig ontwerp dient de uiteindelijke retentie hierop aangepast en her-berekend te 

worden.  

Het is noodzakelijk de afvoer van afgekoppeld hemelwater naar de bergings- en infiltratievoorziening goed 

te dimensioneren. Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering kan 

wateroverlast ontstaan. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie en/of bergingsvoorziening 

worden aangesloten.  

Afkoppeling van de neerslag is goed mogelijk. Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan worden 

voldaan (zie ook hoofdstuk 4). De gemeente ontmoedigt het gebruik van uitlogende materialen. Ook in de 

Kaderrichtlijn Water en de bouwverordening zijn aanvullende richtlijnen opgenomen om het gebruik van 

uitlogende bouwmaterialen terug te dringen (zie ook hoofdstuk 4).  

 

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg 

met waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan 

wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn. In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard 

oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage (groenstrook), helofytenfilter of afscheider 

worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger vervuild oppervlak dient een 

verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.  

 

Ter plaatse van de planontwikkeling is grondwateroverlast en zijn water-op-straat situaties te verwachten. 

Voor nieuwe panden in de omgeving is een vloerpeil van minimaal 0,30 m+ straatpeil benodigd om een 

goede waakhoogte te voorzien.  

Het afvalwater van de nieuwbouw wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. Door de 

bestemmingswijziging neemt de hoeveelheid afvalwater toe. Dit zal naar verwachting zonder veel 

aanpassingen afgevoerd kunnen worden naar het bestaande gemeentelijke rioolstelsel. De wijzigingen 

dienen nader overlegd te worden met de gemeente.  

 

Daar waar mogelijk wordt ter overweging meegegeven om op de gebouwen vegetatiedaken toe te passen. 

Dit geeft een verminderde en vertraagde afvoer van afgekoppelde neerslag en verhoogt de isolatiewaarde 

maar vraagt om hogere investeringskosten. Groene daken worden concreet gezien niet meegeteld bij de 

toename van verharde oppervlakken omdat deze vertraagd afvoeren. Daarmee kan (indien de berging 

aantoonbaar is) het oppervlak aan te realiseren oppervlaktewater verkleind worden. Hierover moet in dat 

geval nader overleg worden gevoerd met beide waterschappen voor het bepalen van de reductiecoëfficient. 

 

Het hemelwater op/van het toekomstig verhard oppervlak kan rechtstreeks infiltreren via waterpasserende 

bestrating met daaronder een infiltratielaag en afstromen naar het nabijgelegen oppervlaktewater 

(voorkeur), retentievoorziening of een regenwaterstelsel. De dakafvoeren dienen voorzien te zijn van blad- 

en zandvangers. Het dakwater en het overige regenwater dient in principe geloosd te worden op het 

naastgelegen oppervlaktewater, in dit geval het Reitdiep. Gezien de hoogte van de toekomstige bebouwing 

is dit naar verwachting deels mogelijk. Bij lozing op het Reitdiep is tevens afstemming noodzakelijk met 

waterschap Hunze en Aa’s.  
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Conform het beleid bedraagt de benodigde compensatie bij toename aan verhard oppervlak minimaal 10%. 

De hoeveelheid verhard oppervlak kan vermindert worden door het gebruik van waterpasserende 

bestrating/verharding. Compensatie vindt bij voorkeur plaats middels de aanleg van open water. Andere 

mogelijkheden van waterretentie (vertraagd afvoeren) zijn hieronder opgesomd.  

 

Retentiemogelijkheden binnen het plangebied:  

Totaal oppervlak van de percelen 175 en 181: 16.312 m2 

 

Totaal verhard oppervlak:    12.128 m2 100% 

 

Afvoer dakoppervlak via dakvegetatie naar Reitdiep:     4.722 m2   39% 

 

Afvoer dakoppervlak via Wadi:        450 m2     4% 

 

Afvoer dakoppervlak via bergingskratten       359 m2     3% 

   

Afvoer naar riool via waterpasserende verharding:   2.879 m2   24% 

 

Dakafvoer rechtstreeks naar gemeentelijk rioolstelsel:   2.075 m2   17% 

 

Afvoer via groenstroken/-voorzieningen (infiltratie):     1.643 m2   13% 

 

Totaal onverhard oppervlak:      

 

Oppervlakte groen (rechtstreeks infiltratie):    4.184 m2 

 

Voor de toename aan verhard oppervlak is een opgave gekoppeld voor het realiseren van extra 

wateroppervlak van 10%. In dit geval 504 m2. In de bestaande situatie voert 3.638 m2 (perceel nr. 175) en 

0 m2 (perceel nr. 181) aan verhard oppervlak af naar het gemeentelijk rioolstelsel. In de nieuwe situatie 

wordt voorzien in een totaal afvoer van 2.075 m2 (percelen 175 + 181) op het rioolstelsel. Dit is een ruime 

afname aan verhard oppervlak en een verbetering ten opzichte van de huidige waterhuishoudkundige 

situatie. Het toekomstige plan voorziet nagenoeg in ‘hydraulisch/water neutraal’ ontwikkelen. Op dit moment 

is rekening gehouden, dat ‘slechts’ 17% van het totaal aan verhard oppervlak rechtstreeks afvoert naar het 

gemeentelijk riool.  

Nader overleg tussen de initiatiefnemers, de gemeente Groningen en beide waterschappen met betrekking 

tot de voorgestelde maatregelen is noodzakelijk. 

 

Dit betreft met name:  

• aansluiting gedeelte dakwater rechtstreeks op Reitdiep. Dit is mogelijk bij perceel nr. 175 en deels bij 

perceel nr. 181. Waar niet direct kan worden afgevoerd naar het Reitdiep, is het toepassen van groene 

daken een mogelijkheid, waarbij hemelwater deels wordt opgenomen en deels vertraagd tot afvoer komt 

• waterpasserende verharding. De parkeerplaatsen inclusief wegen, worden uitgevoerd met 

waterpasserende bestrating/verharding, met daaronder een waterbergende funderingslaag in 

combinatie met drainage in een grindkoffer. Eventueel kan ook een DT-riool worden toegepast 

(combinatie regenwater- en drainleiding) 

• afwateren in de te realiseren ondergrondse berging in het plan 

• afwateren op de te realiseren Wadi en bestaande en nieuwe groenstroken in het plan 

• aansluiting resterend oppervlak op hemelwaterriool.  

 

Door deze maatregelen wordt het verhard oppervlak gecompenseerd in het plangebied.  

 

In het kader van de watertoets dient dit plan samen met het bestemmingsplan voorgelegd te worden aan de 

gemeente Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Voorafgaand hierop is de 

digitale watertoets doorlopen en heeft een planoverleg plaatsgevonden. De aanbevelingen zijn opgenomen 

in deze waterparagraaf.  

 

Hieronder zijn nog enkele aandachtspunten voor het vervolg opgenomen:  

• tijdig aangeven waar aansluitingen op het DWA- en RWA-stelsel gewenst zijn aangezien het RWA in 

de Friesestraatweg nog verlengd moet worden voor een juiste aansluiting 

• bij de uitwerking van het watersysteem moet rekening worden gehouden met de voorwaarde dat een 

bui van 60 mm gedurende 1 uur binnen 24-uur de bergingscapaciteit opnieuw beschikbaar komt 

• bij voorkeur zoveel mogelijk verharding uitvoeren in een infiltrerende/bergende variant 
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• afschot infiltrerende (waterpasserende) verharding 2% is toegestaan 

• het rioleringsplan toetsten aan de hand van drie buien: 58 en 73 mm in een uur, zodat deze 
hoeveelheden water moeten kunnen worden afgevoerd zonder dat er water op straat ontstaat 

• houd rekening met voldoende ontwatering onder verharding en pas eventueel een DT-riool toe (combi 

regenwater- en drainleiding).  

 

Bij de verdere invulling en uitwerking van het plangebied dienen de gemeente Groningen, Waterschap 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s betrokken te blijven en dient rekening gehouden te worden met de in dit 

document aangegeven adviezen.  

Opgemerkt wordt dat binnen het plangebied weinig infiltratie naar de diepere ondergrond zal optreden door 

de aanwezige klei. Tevens dient rekening gehouden te worden met de diverse grond- en 

grondwaterverontreinigingen. Bergingsvoorzieningen mogen niet in de verontreinigingen geplaatst worden 

tenzij deze gesaneerd of afgedekt zijn met ondoorlatend materiaal.  

 

De uiteindelijke leegloop zal net als in de bestaande situatie plaatsvinden op het (hemelwater)riool onder de 

Friesestraatweg. Geadviseerd wordt om het terrein zo aan te leggen dat water van het pand wegstroomt en 

om eventueel voorzieningen te treffen als de grondwaterstand niet gegarandeerd kan worden. Een 

combinatie van voorzieningen om zo een robuust stelsel te verkrijgen is zeker mogelijk. Door een goed 

ontwerp, nadere uitwerking van het toekomstig profiel en de aanleg van retentie in het plangebied is geen 

(grond)wateroverlast binnen het plangebied te verwachten en wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld.  

 

Voor eventuele wijzigingen in/nabij het oppervlaktewater is mogelijk een melding of een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan het plan gesteld worden. 

Geadviseerd wordt om het definitief planvoornemen voor te leggen aan de Afdeling Vergunningen van het 

betreffende Waterschap. Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
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4.  OVERIGE AANDACHTSPUNTEN  

In de stedenbouwkundige uitwerking dient de definitieve uitwerking vastgesteld te worden. Geadviseerd 

wordt de toekomstige waterstelsels gedetailleerder uit te werken in overleg met het bevoegd gezag. Dit 

betekent dat naast de ruimteclaim ook de maatvoering van de verschillende waterhuishoudkundige 

aspecten wordt uitgewerkt (dwarsprofielen met water-, bouw- en wegpeilen, ligging riolering). 

  

Een goede combinatie van meerdere soorten voorzieningen om de locatie hydrologisch neutraal te 

ontwikkelen is altijd mogelijk. Aan de hand van de aan te leggen afvoerstelsels én lokale wensen of 

voorkeuren én uit een kostenberekening etc. kan een beslissing hierover worden genomen. Ook de 

landschappelijke invulling en veiligheid vervullen een belangrijke rol. Preventieve maatregelen, zoals 

waterkerende muren en/of waterdichte folie tegen vochtdoorslag e.d. kunnen noodzakelijk zijn.  

 

Toe te passen duurzame materialen:  

• Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal  

• Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen  

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink alle gecoat 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten.  

 

In het afwateringssysteem van de afgekoppelde daken en overige verhardingen moeten voorzieningen 

worden aangebracht om vaste bestanddelen als bladeren, zand, andere sedimenten en dergelijke achter te 

houden, zodat het systeem niet verstopt raakt of dichtslibt in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed 

bereikbaar blijven om ze regelmatig te reinigen en te onderhouden (minimaal 2x per jaar).  

Voorts dienen voldoende ont- en beluchtingspunten aanwezig te zijn zodat bij vulling van een stelsel de 

lucht weg kan. Om eventuele verontreiniging tegen te houden, kan een bodemfilter of andere bodempassage 

gebruikt om afstromende zware metalen en/of minerale olie vast te houden.  

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 

ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden 

ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de infiltratievoorziening mag niet leiden tot schade aan in de 

nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 

en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 

afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten.  

 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 

het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 

oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 

gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 

maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 

al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 

afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 

op oppervlaktewater worden geloosd.  

 

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 

gebruiken op de verharde oppervlakken. Verder dienen bestrijdingen tegen gladheid of sneeuwval door 

middel van zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating(en) e.d. beperkt of zo effectief 

mogelijk gebruikt te worden.  

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor eventuele voorzieningen en eventuele schade die 

ontstaat door wateroverlast vanuit zijn terrein.  
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Verslag overleg waterparagraaf Friesestraatweg 175 en 181 in Groningen 
 
Datum: 18 juli 2019 
Tijdstip: 13:00 – 14:15 
Locatie: Waterschap Noorderzijlvest in Groningen 
Kenmerk Ortageo: 207138-15 en 210432 
Versie: 1.0 
Status: concept 
 
Aanwezig: 
Edwin Rittersma (Waterschap Noorderzijlvest) 
Richard Walters (Gem. Groningen) 
Jan Wiebren Visser en Johan Haan (Ortageo) 
 
Algemeen 
• Eerste overleg in deze samenstelling. Initiatiefnemers (Jaap ten Hoor / nr. 175 en Thijs van Bree / nr. 

181) van de plannen hebben in eerder stadium startoverleg gehad met waterschap en gemeente waarbij 
o.a. de waterparagraaf is besproken. Gemeente heeft recent summier document ontvangen met 
voorstel invulling waterparagraaf. Auteur niet bekend, invulling niet zoals gemeente en waterschap voor 
ogen hebben. Actie: gemeente deelt document met Ortageo. Ortageo zoekt verder uit en stemt af met 
initiatiefnemers.  

• Edwin geeft aan dat het wenselijk is om digitaal de watertoets in te vullen. Start van proces. Geeft ook 
handvaten en kaders. Actie: Ortageo. 

• Beide initiatieven/projecten kunnen en mogen als één waterparagraaf worden uitgewerkt. Voor iedereen 
wel zo efficiënt en praktisch. Waterschap en gemeente beide akkoord.  

• Hoofdvraag bij elke initiatief is wat is er maximaal mogelijk (redelijkerwijs) op de locatie om hemelwater 
zo lang mogelijk vast te houden? 

 
Afname of toename verhard oppervlak? 
• bij nr. 175 is er sprake van een afname (op basis van ontwerp inclusief tuin op het dek); 
• nr. 181 was grotendeels verhard voordat het werd opgeschoond. In vergelijking met de nieuwe situatie 

is ook hier sprake van een afname. Gemeente en Waterschap kijken echter naar de situatie zoals deze 
maximaal vijf jaar geleden was. Vijf jaren geleden lag de locatie braak. Ortageo merkt op dat opschoning 
in dat opzicht nu nadelig zou kunnen werken. Er is wel enige nuance mogelijk. Feit blijft wel dat volledig 
lozen op stelsel van gemeente niet mogelijk is. De hoofdvraag die beantwoord moet worden is welke 
mogelijkheden er zijn binnen de plannen om maximaal te zorgen voor een vertraagde afvoer.  

• Ortageo vraagt wat maximaal mag worden afgevoerd op het stelsel van de gemeente, zodat duidelijk 
is voor welke hoeveelheid naar oplossingen moet worden gezocht en onderzocht op haalbaarheid 
binnen het plan.  

 
Input voor invulling waterparagraaf 
• Verharding: tip van Edwin de mate waarin verharding water afvoert mag je meenemen in de 

berekeningen. Indien het niet versneld, telt de verharding niet mee.  
• Vuistregel is dat elke vierkante meter toename voor 10% moet worden gecompenseerd. Dit wordt nog 

niet uitgedrukt in kuubs. Berekening is als volgt: vierkante meter x 60 mm, hiervan mag 20 mm naar het 
riool. Voor de resterende 40 mm moet een oplossing binnen het plan komen.  

• Noorderzijlvest heeft principe profiel van 160 +NAP, incl. bui T= 100 en bui 58 mm/uur. 175 geen 
probleem, Woldring locatie wel (zorgt dit voor problemen bij 175 en/of 181?)  

• Suggestie gemeente en waterschap: koppel de daken af op het Reitdiep. Dat scheelt enorm in de 
opgave. Deze invulling betekent wel dat het Waterschap Hunze en Aa een oppervlakte compensatie 
vraagt in het boezemgebied van het waterschap Hunze en Aa of een financiële compensatie vraagt om 
maatregelen te financieren in het boezemgebied. Om wateroppervlak in het boezemgebied van het 
waterschap Hunze en Aa te compenseren wil het waterschap Noorderzijlvest meedenken in de 
mogelijkheid of de waterkering smaller kan worden uitgevoerd met als randvoorwaarde dat aan de 



 

landzijde voldoende waterkering aanwezig blijft. Wat voldoende waterkering is wordt in overleg met het 
waterschap Noorderzijlvest besproken. Actie: Ortageo moet uitrekenen en afstemmen met 
initiatiefnemers. Afweging maken wat kan, afstemmen en vaststellen of dit financieel haalbaar is. Indien 
gewenst voorleggen aan Waterschap Aa en Hunze om te laten vaststellen wat dit betekent. 
Kanttekening: piekbuien in de zomer, kunnen juist voor het waterschap in de zomermaanden 
aantrekkelijk zijn om te ontvangen.  

• Wat is klimaatbestendig? Actie Ortageo.  
 
Overig 
• www.geo.noorderzijlvest.nl dwarsprofielen ter plaatse van plangebied (2 stuks) 
• Data uitwisselen van grondwatermonitoring (actie Richard en Ortageo) 
• Langsleiding (mediumvoerende leiding) parallel aan Reitdiep heeft niet de voorkeur / niet wenselijk. Dan 

liever extra doorsteek. Indien mogelijk bij voorkeur onder de steiger (minder kans op beschadiging) 
• De gemeente verstrekt een concept bestekstekening voor de herinrichting van de Friesestraatweg. Op 

deze tekening zijn riooluitleggers naar de percelen aangegeven. De gemeente vraagt of het aantal, 
diameter en situering akkoord is. Afstemmen met architect / planvormers (actie Ortageo) 

• Voorstel om voorzet te maken te van de invulling (actie Ortageo) en deze in dezelfde samenstelling te 
bespreken.  
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MEMO WATERPARAGRAAF FRIESESTRAATWEG 175 EN 181 
 

Aan : Jaho Groningen b.v. en Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV 

Contactpersoon :   

Van : Ortageo Noordoost B.V. 

Opgesteld door   : de heer J.W. (Jan Wiebren) Visser en de heer K.J. (Johan) Haan 

Betreft  :    

Uw kenmerk :  

Volgnummer :  

Datum :   

 

1 INLEIDING 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 

herontwikkeling van het plangebied en de verplichting vanuit het landelijk waterbeleid, hierbij tenminste 

hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  

 

Doel  

Het doel van deze memo is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met 

de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. In dit geval 

is het uitgangspunt specifiek dat er (grond)water neutraal wordt ontwikkeld. Dit betekent dat als gevolg van 

de ontwikkeling geen verslechtering in de waterhuishouding mag plaatsvinden. Het hemelwater mag niet 

versneld worden afgevoerd.  

 

Beleid  

Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal- en waterschap 

beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert 

in de verplichting een watertoets uit te laten voeren.  

 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 

watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 

van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.  

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan 

welk beleid het Rijk voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Door de Nota Ruimte krijgt met name 

het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie: van reageren naar anticiperen. De laatste jaren dient in 

ruimtelijke plannen steeds meer aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten.  

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale 

beleidsplannen en streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft 

richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water 

komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard 

blijven van kapitaalintensieve functies.  

 

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016- 2021 en in de 

Notitie Water en Ruimte 2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar 

een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het waterschap ziet het zorgen voor veiligheid als 

één van de belangrijkste opgaven, nu en in de toekomst. In een snel veranderende omgeving als gevolg 

van klimatologische en demografische ontwikkelingen willen wij hier invulling aan geven.  
  

Friesestraatweg 175 en 181 in Groningen

-

214800/M01

8 juni 2021

T.a.v. de heer J. ten Hoor en de heer T. van Bree
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Een stijgende zeespiegel en meer en heviger afwisselende perioden van regen en droogte vragen om 

robuuste oplossingen. Ons regionaal watersysteem is een zoveel mogelijk natuurlijk functionerend 

watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Verder is dit watersysteem in staat om de 

belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologisch gezond en schoon water zo goed 

mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Aanpassingen in het waterbeheer creëren een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik 

van kunnen maken. Het watersysteem is onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het 

landelijk gebied.  

 

Uitgangspunten van het waterschap en alle betrokkenen bij het treffen van waterhuishoudkundige 

maatregelen zijn: 

• Het vasthouden, bergen en afvoeren van water (kwantiteit) 

• Het schoonhouden, scheiden en zuiveren van water (kwaliteit) 

 

De waterbeheerders werken daarom integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 

ordening en van de openbare ruimte hebben. Het waterbeleid van de gemeente Groningen is vastgelegd in 

de beleidsnotitie klimaatbestendig Groningen 2020-2024 en het GWRP. Daarnaast wordt gewerkt volgens 

de stedelijke wateropgaven van het waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het beleid is vertaald in 

de ambities voor de gemeente Groningen.  

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 

gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. De 

'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  

 

In de waterparagraaf wordt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en (geo)hydrologische 

situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de (on)mogelijkheden om neerslag in de 

toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. Door middel van een waterparagraaf wordt het 

planvoornemen hydrologisch beschreven, waarna toetsing plaatsvindt door het bevoegd gezag.  

 

Randvoorwaarden  

Door toename van verhard oppervlak stroomt regenwater, zonder extra maatregelen, direct of indirect 

sneller af richting oppervlaktewater, waardoor piekwaterstanden en afvoeren toenemen. Dit kan leiden tot 

wateroverlast. Bij een toename van het verhard oppervlak met meer dan 750 m2 (in de bebouwde kom, 

binnen gemeentelijke uitbreidingsplannen en in glastuinbouwgebieden) of 2.500 m2 (in overige gebieden) is 

compensatie door aanleg van waterberging nodig.  

 

Aan de hand van de volgende regel kan in algemene zin bepaald worden hoe de waterberging berekend 

dient te worden. Voor plannen kleiner dan 10 hectare kan de waterberging volgens de volgende praktische 

vuistregel berekend worden. Het extra te realiseren wateroppervlak is gelijk aan 10% van de toename van 

het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan. Omdat de gestelde eisen ten aanzien van bergingscapaciteit 

en vertraagde afvoer vanuit de gemeente Groningen “strenger” zijn om wateroverlast te voorkomen zijn deze 

maatgevend gesteld voor het plan. Bovendien ontbreekt (extra ruimte voor) open water binnen het 

plangebied. Toelichting: 

Door een veranderd klimaat wordt het weer extremer. De neerslag neemt naar verwachting zomers af 

waardoor het droger wordt terwijl de buien heviger worden. De gemeente acteert hier ook op door een nieuw 

regenwaterriool te realiseren met een grotere capaciteit.  

Bij de ontwikkelingen binnen het plangebied dient aangetoond te worden dat er klimaatbestendig gebouwd 

wordt. Dit betekent onder andere dat er een bui van 73 mm in een uur kan worden afgevoerd zonder dat er 

wateroverlast ontstaat. Waterschap Noorderzijlvest sluit zich hierbij aan. Waterschap Hunze en Aa’s stelt 

als voorwaarde dat regenwater wat op het Reitdiep wordt geloosd vanuit de bergingsvoorziening vertraagd 

wordt afgegeven.  

 

Werkzaamheden in, aan of nabij een waterkering en/of het oppervlaktewater zijn vergunningsplichtig omdat 

deze invloed hebben op de waterveiligheid, de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud. 

Hierover dient bij de uitvoering contact opgenomen te worden met de afdeling Vergunningen van 

Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.  
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2 WATERHUISHOUDING 

Op de locatie aan de Friesestraatweg 175 is nog bebouwing en verharding aanwezig terwijl op de locatie 

van de voormalige betonfabriek nr. 181 de bebouwingen en verhardingen zijn verwijderd. Dit deel van de 

locatie ligt reeds enige jaren braak.  Het totale plangebied ligt op circa -0,75 – +0,25 m NAP. Het plangebied 

ligt als het ware in een kom tussen de waterkering langs het Reitdiep en de Friesestraatweg.  

 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 

grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en hemelwater.  

 

Grondwater  

Door de ligging in bebouwd gebied zijn geen grondwatertrappen te onderscheiden van het plangebied. Uit 

gegevens van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de locatie gelegen is in het peilgebied ‘Dolomiet’. In de 

wijk Vinkhuizen bevindt zich een stuw. Via het gemaal de Helden wordt het water verpompt naar het 

Hoendiep als onderdeel van de Electraboezem 3e schil.  

 

Het oppervlaktewaterpeil in het peilgebied waarbinnen het plangebied zich bevindt, wordt op een hoogte 

van circa -0,93 m NAP gehouden. In het plangebied zelf is geen oppervlaktewater aanwezig. 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een bepaalde relatief hoge grondwaterstand welke varieert 

afhankelijk van het seizoen en neerslag (ter indicatie op basis van meetgegevens Ortageo uit 2019 op 

perceel nr. 175 varieert dit van in de winter -0,26 m NAP tot in de zomer -1,07 m NAP). De drooglegging 

(ontwateringsdiepte) en uiteraard daarmee de aanleghoogte van het gebied is hiervoor medebepalend. In 

de watertoets is door het waterschap indicatieve drooglegging (ontwateringsdiepte) aangegeven. 

• woningen met een kruipruimte, drooglegging minimaal 1.30 m 

• woningen zonder kruipruimte, drooglegging minimaal 1.00 m 

• gebiedsontsluitingswegen, drooglegging minimaal 0.80 m 

• erftoegangswegen, drooglegging minimaal 0.80 m 

• groenstroken/ecologische zones, minimaal 0.50 m 

 

Voldoende drooglegging en ontwatering ter plaatse is nodig om grondwateroverlast te voorkomen (zie 

afbeelding 1). In dit geval zorgt de kweldruk van het hogere  waterpeil in het Reitdiep, dat standaard hoger 

ligt dan het maaiveld van het plangebied zorgt voor een verdere opbolling van het grondwater. Geadviseerd 

wordt om drainage toe te passen om aan de geadviseerde ontwateringsdiepten te voldoen. Gezien de 

analyse van de te verwachten water-op-straat situaties dient voor de nieuwe panden het bouwpeil minimaal 

30 cm hoger dan de weg te worden aangehouden.  

 

Afbeelding 1: visualisatie principes van drooglegging en ontwatering algemeen (bron: gemeente Groningen) 

 
 

Oppervlaktewater (Reitdiep) 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater (vijverpartijen, sloten e.d.) aanwezig. Direct ten oosten 

aangrenzend aan het plangebied is het Reitdiep gelegen. Dit boezemwater is gelegen in het beheergebied 

van waterschap Hunze en Aa's en maakt onderdeel uit van de Eemskanaal-Dollardboezem. Het Reitdiep 

heeft een vast peil van +0,53 m NAP. Naast een afvoerende, heeft het Reitdiep ook een belangrijke 

aanvoerfunctie van water voor Oost-Groningen en Oost-Drenthe. Tijdens hoogwatersituaties moet er 

rekening mee worden gehouden dat de waterstand incidenteel (frequentie T=100) kan oplopen tot +1,50 m 

NAP.  

De oevers van het Reitdiep zijn in beheer van Waterschap Noorderzijlvest en hebben een waterkerende 

functie.  
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Rondom deze regionale kering is een veiligheids- en beschermingszone aanwezig. Deze beschermingszone 

geldt tot 4.00 meter buiten het centrale deel van de waterkering. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 

nadrukkelijk met deze kering rekening gehouden te worden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen 

de kern- en beschermingszone is een Watervergunning nodig. 

 

Aan de overzijde van de Friesestraatweg is de Vinkhuizergraft aanwezig. Via een stuw en gemaal wordt het 

water verpompt naar het Hoendiep, dat onderdeel uitmaakt van de 3e schil van de Electraboezem met een 

streefpeil van -0,93 m NAP.  

 

Afvalwater 

De nog bestaande gebouwen op perceel nr.175 zijn aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel.  

De gebouwen op het voormalig terrein van de betonfabriek (nr. 181) zijn gesloopt en derhalve afgekoppeld 

van het rioolstelsel. 

 
Bij de realisatie van de nieuwbouw moet een gescheiden rioolsysteem aangelegd worden, waarbij 
hemelwater gescheiden wordt van het afvalwater. Het huishoudelijk afvalwater van onder meer toilet, 
douche en keuken wordt aangesloten op het DWA-stelsel. Het nieuwe vuilwaterriool kan op het bestaande 
rioolstelsel in de Friesestraatweg worden aangesloten.  
 
Naast het bestaande gemengde rioleringssysteem wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Door het 
afkoppelen van de regenwater afvoer van het gemengd riool draagt deze bij aan extra capaciteit in het 
gemengd riool waardoor voldoende ruimte wordt geboden voor het extra afvalwater van de nieuw te 
realiseren gebouwen voor de naar schatting 830 bewoners. 

 

Hemelwater 

In de huidige situatie wordt op perceel nr. 175 de neerslag deels opgenomen door het aanwezige groen en 

deels afgevoerd naar het gemeentelijk gemengd rioolstelsel. Op het braakliggend terrein van de voormalige 

betonfabriek, perceel nr. 181 zijn de afvoeren naar het rioolstelsel afgekoppeld en infiltreert de neerslag in 

de ondergrond.  

In de toekomstige situatie moet het hemelwater van de nieuwbouw gescheiden worden en mag niet meer 

geloosd worden op het gemengd rioolstelsel. Bij herontwikkelingsplannen dient het schone water middels 

een HWA-stelsel of rechtstreeks naar het oppervlaktewater te worden afgevoerd.  

 

Om water-op-straat situaties te voorkomen zal in de nieuwe situatie getracht worden om zoveel mogelijk 

hemelwater rechtstreeks naar het nabijgelegen oppervlaktewater af te voeren dan wel vertraagd af te voeren 

op het regenwaterstelsel van de gemeente. De klimaatstresstest van de gemeente heeft aangetoond dat er 

ter hoogte van het plangebied een water-op-straat-situatie ten tijde van een bui van 73 mm in een uur is te 

verwachten. Hierdoor dienen er bij de ontwikkeling maatregelen getroffen te worden. Door de aanleg van 

een nieuw regenwaterriool in de Friesestraatweg met een grotere afvoercapaciteit (35 mm in een uur) wordt 

de kans op overlast verkleind maar blijft er een opgave van ca. 40 mm waarvoor binnen het plangebied 

maatregelen dienen te worden getroffen 

   

Daken, plan- en perceeldelen waarbij het vloerpeil hoger is dan +1.60 m NAP kunnen in principe 

aangesloten worden op het Reitdiep. In de situaties waarbij gebieden met een lager vloerpeil c.q. maaiveld 

dan +1.60 m NAP, is afwateren naar het Reitdiep niet mogelijk en dienen volgens de uitgangspunten van 

het waterschap Noorderzijlvest te worden afgevoerd. Scheiden (HWA), vasthouden, bergen en afvoeren. 

In de gevallen waarbij hemelwater van daken, plan- en perceeldelen met een vloerpeil hoger dan +1.60 m 

NAP, vertraagd worden afgevoerd  is een compensatieverplichting in het peilgebied Eemskanaal-

Dollardboezem of elders in het waterschap Hunze en Aa’s niet nodig. Om deze compensatieverplichting in 

het stroomgebied van het waterschap Hunze en Aa’s te voorkomen stelt het waterschap een bergingseis 

van 80 mm/m2 verhardoppervlak. In deze situatie mag deze verminderd worden met 10 mm/m2 verhard 

oppervlak vanwege het feit dat het regenwater anders afstroomt via het rioolstelsel naar de RWZI 

Garmerwolde, waarvan het effluent wordt geloosd op het Eemskanaal. Het Eemskanaal maakt, net als het 

Reitdiep, onderdeel uit van de Eemskanaal-Dollardboezem van waterschap Hunze en Aa’s. 

 

Als lozing op het Reitdiep technisch mogelijk is, is daarvoor afstemming noodzakelijk met waterschap Hunze 

en Aa’s. Aansluiting op het hemelwaterriool is mogelijk. Onder de Friesestraatweg is tot nummer 185 een 

hemelwaterriool aanwezig van 315 mm. Deze is in eigendom van de gemeente Groningen en voert af naar 

de Vinkhuizergraft.  
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3.  AFWEGING EN REALISATIE  

De gemeente Groningen wil het langgerekte bedrijventerrein tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep 

geleidelijk omvormen tot een gebied met hoofdzakelijk woningen. Vanaf het Reitdiep moet in principe een 

strook van twaalf meter breed worden vrijgehouden. Deze ruimte wordt benut voor een kaderoute. Aan de 

kant van de Friesestraatweg/westelijke ringweg moet een keuze worden gemaakt tussen open laten, 

bebouwen of het plaatsen van een geluidsscherm.  

Ter plaatse van de locatie 175 is nog bebouwing en verharding aanwezig. Het overige terrein, locatie 

voormalige GEM-beton (nr. 181) is braakliggend.  

 

Aangezien in deze situatie geen oppervlaktewater in het peilgebied van het waterschap Noorderzijlvest 

aanwezig is, is de realisatie van 10% extra oppervlakte water niet van toepassing. Leidend in de afweging 

en realisatie zijn de beleidsstukken van de gemeente Groningen. 

 

Het is noodzakelijk de afvoer van afgekoppeld hemelwater naar de bergings- en infiltratievoorziening goed 

te dimensioneren. Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering kan 

wateroverlast ontstaan. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie en/of bergingsvoorziening 

worden aangesloten.  

Afkoppeling van de neerslag is goed mogelijk. Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan worden 

voldaan (zie ook hoofdstuk 4). De gemeente ontmoedigt het gebruik van uitlogende materialen. Ook in de 

Kaderrichtlijn Water en de bouwverordening zijn aanvullende richtlijnen opgenomen om het gebruik van 

uitlogende bouwmaterialen terug te dringen (zie ook hoofdstuk 4).  

 

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg 

met waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan 

wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn. In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard 

oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage (groenstrook), helofytenfilter of afscheider 

worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger vervuild oppervlak dient een 

verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.  

 

Ter plaatse van de planontwikkeling Friesestraatweg is grondwateroverlast en zijn water-op-straat situaties 

te verwachten. Voor nieuwe panden in de omgeving is een vloerpeil van minimaal 0,30 m boven straatpeil 

benodigd  om wateroverlast ten gevolge van water-op-straat te voorkomen. 

Het afvalwater van de nieuwbouw wordt geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. Door de 

bestemmingswijziging neemt de hoeveelheid afvalwater toe. Dit zal naar verwachting zonder veel 

aanpassingen afgevoerd kunnen worden naar het bestaande gemeentelijke rioolstelsel. De wijzigingen 

dienen nader overlegd te worden met de gemeente.  

 

Daar waar mogelijk wordt ter overweging meegegeven om op de gebouwen vegetatiedaken toe te passen. 

Dit geeft een verminderde en vertraagde afvoer van afgekoppelde neerslag en verhoogt de isolatiewaarde 

maar vraagt om hogere investeringskosten. Groene daken worden concreet gezien niet meegeteld bij de 

toename van verharde oppervlakken omdat deze vertraagd afvoeren. Daarmee kan (indien de berging, van 

minimaal 60 mm/m2 verhard oppervlak, aantoonbaar is) het oppervlak aan te realiseren oppervlaktewater 

verkleind worden. Hierover moet in dat geval nader overleg worden gevoerd met beide waterschappen voor 

het bepalen van de reductiecoëfficient. 

 

Het hemelwater op/van het toekomstig verhard oppervlak kan rechtstreeks infiltreren via waterpasserende 

bestrating met daaronder een infiltratielaag en afstromen naar het nabijgelegen oppervlaktewater 

(voorkeur), retentievoorziening of een regenwaterstelsel. De dakafvoeren dienen voorzien te zijn van blad- 

en zandvangers. Het dakwater en het overige regenwater dient in principe geloosd te worden op het 

naastgelegen oppervlaktewater, in dit geval het Reitdiep. Gezien de hoogte van de toekomstige bebouwing 

is dit naar verwachting deels mogelijk.  
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Conform het beleid bedraagt de benodigde compensatie bij toename aan verhard oppervlak minimaal 10%. 

Versnelde afvoer kan vermindert worden door het gebruik van waterpasserende bestrating/verharding. 

Compensatie vindt bij voorkeur plaats middels de aanleg van open water. Andere mogelijkheden van 

waterretentie (vertraagd afvoeren) zijn hieronder opgesomd.  

 
 

Retentiemogelijkheden binnen het plangebied:  

Totaal oppervlak van de percelen 175 en 181:   16.312 m2 

 

Totaal verhard oppervlak:      12.128 m2 100% 

 

Afvoer daken via dakvegetatie met berging naar Reitdiep:      4.722 m2    39% 

 

Afvoer dakoppervlak via Wadi:          450 m2      4% 

 

Afvoer dakoppervlak via berging (tijdelijke berging)   2.434 m2    20% 

   

Afvoer naar riool via waterpasserende verharding:    2.879 m2  24% 

 

Afvoer via groenstroken/-voorzieningen (infiltratie):       1.643 m2    13% 

 

Totaal onverhard oppervlak:                                                

 

Oppervlakte groen (rechtstreeks infiltratie):      4.184 m2 

 

Bovenstaande is uitgewerkt en gevisualiseerd in bijlage 1. 
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4.  CONCLUSIE – RESUME 175 EN 181 

Voor de toename aan verhard oppervlak is een bergingsopgave, van minimaal 60 mm/m² verhard oppervlak, 

te realiseren conform de beleidsvoorwaarden van de gemeente Groningen. In dit geval 346 m³ (7.406 m²) 

in het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest en 331 m³ (4.722 m²) in het beheergebied van 

waterschap Hunze en Aa’s. 

 

De voorgestelde maatregelen betreffen voor perceel 175:  

• aansluiting gedeelte dakwater rechtstreeks op Reitdiep 

• om de compensatie verplichting, door de toename van het afwateringsoppervlak op het lozingsgebied 

van het Reitdiep, te voorkomen dient minimaal 70 mm/m² verhard afwateringsoppervlak te worden 

geborgen in de daktuin en vervolgens vertraagd afgevoerd naar het Reitdiep. 

 

De voorgestelde maatregelen betreffen voor perceel 181: 

• aansluiting gedeelte dakwater rechtstreeks op Reitdiep 

• om de compensatie verplichting, door de toename van het afwateringsoppervlak op het lozingsgebied 

van het Reitdiep, te voorkomen dient minimaal 70 mm/m² verhard afwateringsoppervlak te worden 

geborgen in de daktuin van de fietsenstalling en vervolgens vertraagd afgevoerd naar het Reitdiep 

• waterpasserende verharding. De parkeerplaatsen inclusief wegen, worden uitgevoerd met 

waterpasserende bestrating/verharding, met daaronder een waterbergende funderingslaag in 

combinatie met drainage in een grindkoffer. Eventueel kan ook een DT-riool worden toegepast 

(combinatie regenwater- en drainleiding) 

• deels afwateren daken in de te realiseren tijdelijke berging in het plan 

• deels afwateren daken op de te realiseren Wadi en bestaande en nieuwe groenstroken in het plan. 

 

Door deze maatregelen wordt versnelde afvoer van al het verhard oppervlak van nr. 175 en 181 

gecompenseerd in het plangebied.  

 

In het kader van de watertoets dient dit plan samen met het bestemmingsplan voorgelegd te worden aan de 

gemeente Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Voorafgaand hierop is de 

digitale watertoets doorlopen en heeft een planoverleg plaatsgevonden. De aanbevelingen zijn opgenomen 

in deze waterparagraaf.  

 

Hieronder zijn nog enkele aandachtspunten voor het vervolg opgenomen:  

• tijdig aangeven waar aansluitingen op het DWA- en RWA-stelsel gewenst zijn aangezien het RWA in 

de Friesestraatweg nog verlengd moet worden voor een juiste aansluiting 

• bij de uitwerking van het watersysteem moet rekening worden gehouden met de voorwaarde dat een 

bui van 60 mm gedurende 1 uur binnen minimaal 10 uur en maximaal 24-uur de bergingscapaciteit 

opnieuw beschikbaar komt van de bergingsvoorziening 

• bij voorkeur zoveel mogelijk verharding uitvoeren in een infiltrerende/bergende variant 

• afschot infiltrerende (waterpasserende) verharding 2% is toegestaan 

• het rioleringsplan toetsten aan de hand van twee buien: 58 en 73 mm in een uur, zodat deze 
hoeveelheden water moeten kunnen worden afgevoerd zonder dat er water op straat ontstaat 

• houd rekening met voldoende ontwatering onder verharding en pas eventueel een DT-riool toe (combi 

regenwater- en drainleiding).  

 

Met betrekking tot de toets met een bui van 73 mm in een uur kan het volgende gesteld worden. Aangezien 

het nieuwe regenwaterriool in de Friesestraatweg een afvoer capaciteit heeft van 35 mm/m² verhard 

oppervlak resteert een bergingsopgave binnen het plan van 38 mm/m² verhard oppervlak. Dit betekent dat 

in het plangebied minimaal 281 m³ (7406 m2 x 38 mm) geborgen dient te worden. Als eis voor de berging 

van het vertraagd afvoeren van regenwater is gesteld 60 mm/m² (7406 m2 x 60 mm), hetgeen neerkomt op 

346 m³. Aangezien 281 m³ minder is dan 346 m³ voldoet het plan aan de toets met een bui van 73 mm in 

een uur als omschreven in de beleidsnotitie Klimaatbestendig Groningen 2020-2024. 

 

Bij de verdere invulling en uitwerking van het plangebied dienen de gemeente Groningen, Waterschap 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s betrokken te blijven en dient rekening gehouden te worden met de in dit 

document aangegeven adviezen.  

Opgemerkt wordt dat binnen het plangebied weinig infiltratie naar de diepere ondergrond zal optreden door 

de aanwezige klei. Tevens dient rekening gehouden te worden met de diverse grond- en 

grondwaterverontreinigingen. Bergingsvoorzieningen mogen niet in de verontreinigingen geplaatst worden 

tenzij deze gesaneerd of afgedekt zijn met ondoorlatend materiaal.  
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De uiteindelijke leegloop zal net als in de bestaande situatie plaatsvinden op het (hemelwater)riool onder de 

Friesestraatweg. Geadviseerd wordt om het terrein zo aan te leggen dat water van het pand wegstroomt en 

om eventueel voorzieningen te treffen als voldoende drooglegging niet gegarandeerd kan worden. Een 

combinatie van voorzieningen om zo een robuust stelsel te verkrijgen is zeker mogelijk. Door een goed 

ontwerp, nadere uitwerking van het toekomstig profiel en de aanleg van retentie in het plangebied is geen 

(grond)wateroverlast binnen het plangebied te verwachten en wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld.  

 

Voor eventuele wijzigingen in/nabij het oppervlaktewater is mogelijk een melding of een watervergunning 

noodzakelijk is. 

 

In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan het plan gesteld worden. 

Geadviseerd wordt om het definitief planvoornemen voor te leggen aan de afdeling Vergunningen van het 

betreffende waterschap. Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
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5.  OVERIGE AANDACHTSPUNTEN  

In de stedenbouwkundige uitwerking dient de definitieve uitwerking vastgesteld te worden. Geadviseerd 

wordt de toekomstige waterstelsels gedetailleerder uit te werken in overleg met het bevoegd gezag. Dit 

betekent dat naast de ruimteclaim ook de maatvoering van de verschillende waterhuishoudkundige 

aspecten wordt uitgewerkt (dwarsprofielen met water-, bouw- en wegpeilen, ligging riolering). 

  

Een goede combinatie van meerdere soorten voorzieningen om de locatie hydrologisch neutraal te 

ontwikkelen is altijd mogelijk. Aan de hand van de aan te leggen afvoerstelsels én lokale wensen of 

voorkeuren én uit een kostenberekening etc. kan een beslissing hierover worden genomen. Ook de 

landschappelijke invulling en veiligheid vervullen een belangrijke rol. Preventieve maatregelen, zoals 

waterkerende muren en/of waterdichte folie tegen vochtdoorslag e.d. kunnen noodzakelijk zijn.  

 

Toe te passen duurzame materialen:  

• Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal  

• Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen  

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink alle gecoat (geen koper, lood of zink) 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten.  

 

In het afwateringssysteem van de afgekoppelde daken en overige verhardingen moeten voorzieningen 

worden aangebracht om vaste bestanddelen als bladeren, zand, andere sedimenten en dergelijke achter te 

houden, zodat het systeem niet verstopt raakt of dichtslibt in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed 

bereikbaar blijven om ze regelmatig te reinigen en te onderhouden (minimaal 2x per jaar).  

Voorts dienen voldoende ont- en beluchtingspunten aanwezig te zijn zodat bij vulling van een stelsel de 

lucht weg kan. Om eventuele verontreiniging tegen te houden, kan een bodemfilter of andere bodempassage 

gebruikt om afstromende zware metalen en/of minerale olie vast te houden.  

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 

ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden 

ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de infiltratievoorziening mag niet leiden tot schade aan in de 

nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 

en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 

afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten.  

 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 

het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 

oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 

gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 

maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 

al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 

afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 

op oppervlaktewater worden geloosd.  

 

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 

gebruiken op de verharde oppervlakken. Verder dienen bestrijdingen tegen gladheid of sneeuwval door 

middel van zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op de bestrating(en) e.d. beperkt of zo effectief 

mogelijk gebruikt te worden.  

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor eventuele voorzieningen en eventuele schade die 

ontstaat door wateroverlast vanuit zijn terrein.  
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1 Inleiding 

1.1 Initiatiefnemer  
De initiatiefnemer van dit project is Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV. De ontwikkelingen van 
het perceel aan de Friesestraatweg 181 worden aan het particulier initiatief overgelaten. 

1.2 Doel van aanmeldnotitie 
Als gevolg van de wijziging van het Besluit m.e.r. dient, voor elk initiatief (tenzij het bevoegd gezag de 
initiatiefnemer is) dat onder de drempelwaarde blijft, een aanmeldnotitie te worden opgesteld. Met deze 
aanmeldnotitie wordt inzicht verschaft in het voorgenomen initiatief op het perceel Friesestraatweg 181. 
Hierbij wordt ingegaan op de kenmerken van het initiatief, de locatie en de belangrijkste gevolgen voor het 
milieu. Op basis van deze aanmeldnotitie kan het bevoegd gezag (gemeente Groningen) besluiten om 
geen milieueffectrapportage uit te laten voeren. 

1.3 Voorgenomen activiteit 
Het perceel Friesestraatweg 181 is van oudsher een locatie waar het bedrijf Gembeton B.V. jarenlang 
gevestigd was. Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV heeft nu het plan opgevat om ter plaatse 
twee nieuwe woongebouwen te realiseren. Op het perceel worden circa 575 nieuwe wooneenheden 
gerealiseerd. Deze zijn verdeeld over twee verschillende gebouwen. Op het terrein achter de gebouwen 
worden 80 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hierna zijn impressies van enkele gevelaanzichten van de 
gebouwen weergegeven. 

 
Figuur 1: aanzicht Friesestraatweg 
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Figuur 2: aanzicht Reitdiep 

1.4 Locatie 
Het plangebied ligt in het westen van de stad Groningen. Aan de oostkant van het perceel loopt het 
Reitdiep. Aan de westzijde zijn de Friesestraatweg en de Westelijke ringweg gesitueerd. Momenteel is er 
geen bebouwing op het perceel. Het plangebied ligt niet in of nabij een gevoelig gebied, zoals een Natura 
2000-gebied of een verbindingszone binnen het Natuurnetwerk Nederland. De locatie ligt binnen de 
stedelijke structuur van Groningen, op een locatie die in het verleden voor industrie in gebruik is geweest.  

 
Figuur 3: ligging plangebied op stadsniveau 

2 Motivering activiteit 

2.1 Aanleiding activiteit 
De gemeente Groningen heeft met de (update) Ontwikkelstrategie Reitdiepzone (ingestemd 24 april 2017) 
aangegeven dat woningbouwontwikkeling in deze zone noodzakelijk is om te voorzien in de sterke 
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toename naar woningen in de stad. Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV neemt het initiatief om 
het perceel Friesestraatweg 181 te ontwikkelen tot woningbouw. 

2.2 Motivatie activiteit 
De komende jaren blijft de stad Groningen groeien qua inwonersaantal. De stad telde in 2015 zo’n 
200.000 inwoners. De verwachting is dat dit in 2030 zo’n 235.000 betreft. Om aan de toenemende vraag 
naar woningen te voldoen, is het van belang dat er voldoende nieuwe woningen worden gerealiseerd. 
Daarnaast wordt met deze herontwikkeling voorzien in een nieuwe stedelijke invulling van een voormalig, 
rommelig bedrijventerrein. 

3 Kenmerken van de activiteit 

3.1 Effecten op milieu 
Ecologie 
Het plangebied bevindt zich niet in of binnen de invloedsfeer van een Natuur Netwerk Nederland-gebied 
(NNN) of Natura 2000-gebied. Er is een aantal beschermde diersoorten die zich in of nabij het plangebied 
kunnen bevinden, zoals de steenmater, eekhoorn, vleermuizen en broedvogels. Door voorafgaand en 
tijdens de bouw een aantal maatregelen te treffen, is het effect op de flora en fauna gering en daarmee 
wordt aan de Wet natuurbescherming voldaan. Daarbij moet onder meer aan de volgende maatregelen 
worden gedacht: 
• werkzaamheden afstemmen op het broedseizoen en vleermuisactieve seizoen; 
• werkzaamheden uitvoeren zonder gebruik van kunstlicht, tenzij vleermuisvriendelijke verlichting; 
• terrein ongeschikt of onaantrekkelijk maken en houden om als broed- of leefgebied te fungeren van 

beschermde soorten, bijvoorbeeld door maaien van gras, verwijderen van struiken en het opruimen 
van rommel. 

 
Cultuurhistorie en archeologie 
Het gebied tussen het Reitdiep en de Friesestraatweg werd vanaf de late Middeleeuwen bebouwd door de 
eerste (pre) industriële activiteiten, zoals pannenbakkerijen, werven etc. De oudste archeologische 
waarden bevinden zich waarschijnlijk in en onder de Reitdiepdijk (die ook cultuurhistorische waarden 
heeft). Op de kadastrale minute van 1830 is te zien dat +/- 100 meter ten zuiden van het plangebied een 
archeologisch perceel gelegen is. 
 
De strook tussen de Friesestraatweg en Reitdiep werd, vanwege de economische betekenis van het 
Reitdiep, op enkele plaatsen bebouwd. Het Reitdiep is van zichzelf al ouder dan de bebouwing die eraan 
lag. Uit archeologisch onderzoek in de buurt van Zernike is de verbinding op deze plek dichtbij de stad 
hoogstwaarschijnlijk al in de eerste helft van de 13e eeuw gegraven. Het zal dan niet meer dan een 
bevaarbare sloot zijn geweest. In de loop der tijd wordt dit gegraven stuk van het Reitdiep uitgebreid en 
van een dijk voorzien. Het wordt een belangrijke aanvoerroute van en naar de stad en er vestigde zich 
vanaf de zestiende eeuw dan ook enige bedrijvigheid aan.  
 
De weg die op enige afstand van het Reitdiep loopt en later de Friesestraatweg is gaan heten, wordt op 
de kaart van Hottinger uit 1792 al aangegeven. Ook op de kaarten van Van Deventer (1565) wordt er al 
een weg langs het Reitdiep aangegeven. 
 
Op de bonnenbladen van het Kadaster is te zien dat er kalkovens waren op het plangebied. De 
fundamenten hiervan kunnen zich nog in de ondergrond bevinden. 
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Niet uitgesloten kan worden dat zich in de bodem nog archeologisch waardevolle resten bevinden.  Door 
de eeuwen heen is het gebied meerdere malen bebouwd en bewerkt, waardoor verwacht mag worden dat 
eventuele archeologische resten voor een deel niet gaaf zullen zijn. Er wordt niettemin nader onderzoek 
verleend naar de aanwezigheid van archeologische relicten. Indien deze worden aangetroffen zullen 
deze, indien mogelijk, in situ worden bewaard, dan wel worden veiliggesteld door middel van opgraving. 
 
Bodem 
Er is een bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Uit de resultaten blijkt dat de bodem 
verontreinigd is door bedrijvigheid in het verleden. Sanerende werkzaamheden zijn dan ook noodzakelijk 
voorafgaand aan de bouw. De bouw en ontwikkeling van de gebouwen heeft geen negatief effect op de 
bodem. 
 
Luchtkwaliteit 
Voor luchtkwaliteit geldt dat verkeer een belangrijke factor is. In de wet luchtkwaliteit zijn normen 
opgenomen voor strikstofdioxide en fijnstof. Gezien de omvang en aard van de ontwikkeling aan 
Friesestraatweg 181, draagt deze in niet betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.  
 
Het besluit ‘Gevoelige Bestemming’ beschermt bijvoorbeeld scholen of verpleeghuizen voor slechte 
luchtkwaliteit. Bij deze ontwikkeling is geen sprake van een dergelijke gevoelige bestemming. 
 
Water 
Er vindt een toename van het verhard oppervlak plaats. Hierdoor kan regenwater moeilijker in de bodem 
verdwijnen en spoelt het sneller watergangen in. Doordat water versneld in watergangen stroomt, is het 
risico op overstromen van deze watergangen groter. Tegelijkertijd kan de ondergrond verdrogen doordat 
er minder water in de bodem komt, als gevolg van de verharding. Door een aantal maatregelen te nemen, 
wordt het waterhuishouden in en rond het plangebied gereguleerd, namelijk: 
• er wordt gebruik gemaakt van watervertragende bestrating; 
• toepassen van groene daken, waardoor hemelwater vertraagd afgevoerd wordt en een deel verdampt 

in de atmosfeer (optioneel); 
• hemelwater wordt op parkeerdek opgevangen en vertraagd afgevoerd; 
• de ambitie om een wadi te creëren om hemelwater tijdelijk op te vangen en vervolgens vertraagd in de 

bodem te laten zakken; 
• er worden compenserende maatregelen getroffen om waterberging op een andere locatie op te 

vangen middels een afkoopsom. 
 
Het plangebied grenst aan de waterkering van het Reitdiep, hierdoor is een watervergunning vereist bij 
Noorderzijlvest. Uit de eerste overleggen met het waterschap blijkt dat het project uit oogpunt van 
waterhuishouding gerealiseerd kan worden, mits - als gezegd - een aantal waterhuishoudkundige 
maatregelen worden getroffen.  
 
Verkeer  
Het plan leidt niet tot aanpassingen van de verkeersstructuur in de omgeving. Het bestaande wegennet, 
inclusief aansluiting op de ringweg, kan de door de ontwikkelingen langs de parallelweg van de Westelijke 
Ringweg gegenereerde hoeveelheid verkeer aan.  
  
Geluid 
De belangrijkste geluidsbron is de Westelijke Ringweg. De weg zorgt voor overschrijving van de maximale 
ontheffingswaarde van Lden = 53 dB. De inzet van de projectontwikkelaar is om de hoogbelaste gevels te 
voorzien van adequate geluidafschermende en/of -dempende constructies. Hierdoor is het uiteindelijke 
effect van de Westelijke Ringweg op de woningen aanvaardbaar. 
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4 Conclusie 
Deze woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te 
verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking en mogelijk veranderingen in 
de waterhuishouding. Het bereik van het effect van een woningbouwlocatie is lokaal en heeft zeker niet 
een grensoverschrijdend karakter. Directe effecten zijn alleen aan de orde in de directe omgeving van het 
plangebied en op de ontsluitende wegen, tot aan de hoofdinfrastructuur. Significante effecten op het 
milieu zijn niet te verwachten. De kenmerken van de effecten van het project noodzaken niet tot het 
volgen van een volledige m.e.r.-procedure. 
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1 |  Inleiding

In opdracht van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van twee nieuw te bouwen appartemen-
tencomplexen binnen het plangebied Gembeton te Groningen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de planontwikkeling en de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Onderzocht is de aanwezige geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege
het wegverkeer op de Westelijke Ringweg (N370) en de overige nabijgelegen wegen (Metaallaan en
Friesestraatweg)

De gehanteerde akoestische begrippen zijn toegelicht in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd over-
eenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” en de resultaten zijn getoetst aan de rand-
voorwaarden van de Wgh.

2 |  Situatie

2.1 Situering nieuwbouw

De nieuwbouw op de voormalige locatie van Gembeton is gelegen aan de Friesestraatweg te Gro-
ningen tussen het Reitdiep en de Westelijke Ringweg N370. Het plan omvat de realisatie van een
appartementencomplex met circa 500 studentenwoningen / studio’s (zuidelijk gebouw) en een woon-
toren met meerkamerappartementen (noordelijk gebouw).

Een overzicht met de ligging van de geprojecteerde nieuwbouw en de directe omgeving is gegeven
in figuur 1. Een luchtfoto van de bestaande situatie is gegeven in afbeelding 1.

2.2 Te realiseren bebouwing

Studentenhuisvesting
Gerealiseerd wordt een U-vormig gebouw met 11 bouwlagen (begane grond t/m 10e verdieping) met
in totaal circa 500 appartementen / studio’s.

Woontoren
Ook de woontoren krijgt 11 bouwlagen met in totaal 72 appartementen verdeeld over de begane
grond t/m de 10e verdieping.
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Enkele 3D aanzichten van de te realiseren situatie zijn weergegeven in figuur 2. Een overzicht van
de locatie van het plangebied is gegeven in afbeelding 1.

Afbeelding 1: Overzicht van de situatie met in het rood (indicatief) de locatie van het plangebied
Gembeton

3 |  Wettelijk kader

3.1 Algemeen

De voor het beoordelen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan te houden grenswaarden
zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh).

3.2 Zones langs wegen

Algemeen
Conform art. 74, lid 1 Wgh. bevindt zich aan weerszijden van een weg een geluidzone. Binnen deze
zone gelden de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder.

Locatie Gembeton
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De wettelijke breedte van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de
aard van omgeving (binnen- of buitenstedelijk gebied). Een overzicht is gegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht geluidzones rondom wegen

Aantal rijstroken
Breedte van de geluidzone

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied

5 of meer 600 meter --
3 of 4 400 meter 350 meter
1 of 2 250 meter 200 meter

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de
zone ter hoogte van het einde van de weg.

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van buitenstedelijk en stedelijk gebied. Het on-
derscheid tussen buitenstedelijk en stedelijk gebied komt globaal gezien neer op het verschil tussen
buiten en binnen de bebouwde kom. Voor rijkswegen en autowegen gelden echter altijd de zone-
breedtes en randvoorwaarden als vastgelegd voor buitenstedelijk gebied.

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

· de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied óf
· voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Situatie nieuwbouw locatie Gembeton
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Ten westen van de nieuwbouw ligt de Westelijke
Ringweg N370 (autoweg, maximumsnelheid 70 km/uur) waardoor voor de beoordeling van het weg-
verkeerslawaai vanwege deze weg sprake is van ‘buitenstedelijk gebied’ met een geluidzone van
400 meter. Voor de beoordeling van het wegverkeerslawaai op de eveneens ten westen van het
plangebied gelegen Metaallaan (maximumsnelheid 50 km/uur) is in de zin van de Wet geluidhinder
sprake van ‘stedelijk gebied’ met een geluidzone van 200 meter. Het plangebied ligt binnen de ge-
luidzones van beide wegen.

De Friesestraatweg (maximumsnelheid 30 km/uur) is een ventweg die parallel loopt aan de N370.
Deze weg valt daarmee buiten het kader van de Wet geluidhinder. In voorliggende situatie is voor de
beoordeling wel aangesloten bij de grenswaarden en randvoorwaarden als opgenomen in de Wet
geluidhinder. De geluidbelasting vanwege het verkeer op deze weg is tevens meegenomen bij het
bepalen van de totale cumulatieve geluidbelasting.



www.noormanadvies.nl

21710239.R01 pagina 8 van 15

Buiten het plangebied ligt nog een aantal kleinere 30 km-wegen. Met hoofdzakelijk bestemmingsver-
keer is de verkeersintensiteit en daarmee de geluidbelasting vanwege deze wegen beperkt. In voor-
liggend onderzoek zijn deze wegen daarom niet nader beschouwd.

3.3 Grenswaarden voor woningen binnen zones langs wegen

De grenswaarde voor de geluidbelasting (uitgedrukt als Lden) van woningen binnen zones langs we-
gen bedraagt 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in artikel 83 Wgh., is een hogere
waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woonbestemmingen in een
stedelijke omgeving bedraagt 63 dB en in een buitenstedelijke omgeving 53 dB.

Toetsing
De toetsing aan de grenswaarden als vastgelegd in de Wet geluidhinder dient per afzonderlijke weg
te worden uitgevoerd.

Dit betekent dat voor de aan de Friesestraatweg te realiseren nieuwbouw een maximaal toelaatbare
geluidbelasting geldt van:

· 53 dB voor de geluidbelasting vanwege de Westelijke Ringweg N370;
· 63 dB voor de geluidbelasting vanwege de Metaallaan.

Onderzoeksbepalingen
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen
van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een ho-
gere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te
verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de be-
trokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek
wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. De hoogte
van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ en be-
draagt:

· 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt;

· 5 dB voor de overige wegen;
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· 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

Voor de volgende twee specifieke situaties geldt tijdelijk nog een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB,
in plaats van de hiervoor genoemde 2 dB:

· 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt;

· 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt;

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hante-
ren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit
komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en ander-
zijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit.

Dove gevel
Voor gevels die “doof” worden uitgevoerd in de zin van de Wet geluidhinder wordt geen hogere
waarde vastgesteld. Deze gevels hoeven dus ook niet te worden getoetst aan de hoogte van de ge-
luidbelasting. Wel is deze geluidbelasting relevant bij het bepalen van het uiteindelijke resulterende
binnenniveau.

Een dove gevel is conform de Wet geluidhinder: “…een bouwkundige constructie waarin geen te
openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten
minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB…”. De te
hanteren geluidbelasting is de geluidbelasting per weg, exclusief een correctie volgens art 110g. Het
toepassen van suskasten in een dove gevel is wel toegestaan.

3.4 Cumulatieve bronnen

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

De planlocatie is niet geluidbelast door railverkeer. Verder ligt de planlocatie niet binnen de geluid-
zone van een conform de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Cumulatie vanwege railver-
keer en industrielawaai is daarom niet aan de orde.
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3.5 Binnenniveaus

Bij het, op basis van de wet, toestaan van een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde
is een goede geluidwering van de gevels noodzakelijk. De karakteristieke geluidwering GA,k van de
geluidbelaste gevels van de te realiseren woningen dient te voldoen aan de in afdeling 3.1 van het
Bouwbesluit gestelde eis:

· GA,k ≥ (geluidbelasting) – 33 dB voor verblijfsgebieden en
· GA,k ≥ (geluidbelasting) – 35 dB voor verblijfsruimten,

met een minimum van 20 dB [= minimumeis standaard gevels].

4 |  Gegevens akoestisch onderzoek

4.1 Weg(verkeers)gegevens

De geluidbelasting dient te worden berekend voor het prognosejaar 2029. Uitgangspunt voor het
akoestisch onderzoek is de uurgemiddelde intensiteit per voertuigcategorie ‘licht’, ‘middelzwaar’ en
‘zwaar’ en per gemiddelde weekdag. Deze gegevens zijn verstrekt door de gemeente Groningen.

De maximum rijsnelheid op de N370 is 70 km/uur. De weg is voorzien van het wegdektype SMA-NL
8 G+. Op de Metaallaan bedraagt de maximum snelheid 50 km/uur. Het wegdektype van de Metaal-
laan bestaat uit SMA-NL 8 behalve op het kruispunt met de N370 waar het wegdektype bestaat uit
SMA-NL 8 G+. De ventweg (Friesestraatweg) voor de woningen langs is voorzien van een elemen-
tenverharding in keperverband met een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. De in het rekenmodel
ingevoerde wegen met de aangehouden etmaalintensiteiten, verkeersverdelingen en wegdektypen
zijn gegeven in bijlage 2.

4.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het plange-
bied, alsmede plattegronden. Deze tekeningen zijn beschikbaar gesteld door Vastgoed Groningen
Projectontwikkeling.

De hoogte van de omliggende bebouwing en overige stedenbouwkundige gegevens zijn overgeno-
men uit een eerder van de gemeente Groningen ontvangen akoestisch rekenmodel.
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5 |  Rekenmethode en rekenmodel wegverkeer

De modellering en berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer is uitgevoerd volgens
de Standaard Rekenmethode II als beschreven in bijlage III (wegverkeer) van het ‘Reken- en meet-
voorschrift geluid 2012’. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie
5.10.

De geluidbelasting op de geprojecteerde appartementen is bepaald op een beoordelingshoogte ho =
1,5 m boven elke verdiepingsvloer. Bij een maximale bouwhoogte van 11 bouwlagen van zowel de
studentenhuisvesting als de woontoren met meerkamerappartementen betekent dit dat de beoorde-
lingshoogte maximaal ho = 31,5 m boven het plaatselijk maaiveld ligt.

Wegen, parkeerplaatsen en terreinverhardingen zijn conform het ontvangen akoestische rekenmodel
ingevoerd als akoestisch reflecterende bodemgebieden met een bodemfactor B = 0,0. Voor het niet-
gedefinieerde bodemgebied is een bodemfactor B = 0,5 aangehouden (deels absorberend en deels
reflecterend).

Een overzicht van het rekenmodel is gegeven in de figuren 2 t/m 5. De invoergegevens zijn gegeven
in bijlage 3.

6 |  Resultaten en beoordeling wegverkeerslawaai

6.1 Westelijke Ringweg N370

De aanwezige geluidbelasting vanwege de Westelijke Ringweg is grafisch weergegeven in figuur
6.1.

Studentenhuisvesting
Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief correctie op grond van artikel 110g Wgh,
vanwege de Westelijke Ringweg N370 op het complex voor studentenhuisvesting is gegeven in bij-
lage 4. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 66 dB invallend op de zuidwestgevel.

Woontoren
Een overzicht van de berekende geluidniveaus vanwege de Westelijke Ringweg N370 op de woon-
toren met meerkamerappartementen is, inclusief correctie op grond van artikel 110g Wgh, gegeven
in bijlage 4. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 66 dB invallend op de zuidwestgevel.
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Beoordeling
Voor zowel de studentenhuisvesting als de woontoren wordt niet voldaan aan de voorkeursgrens-
waarde van Lden ≤ 48 dB. Er dient, in het kader van de Wet geluidhinder, een hogere grenswaarde-
procedure te worden doorlopen. In bijlage 4 is aangegeven voor welke woningen dit het geval is.

Daar waar de geluidbelasting op de gevels hoger is dan de maximale ontheffingswaarde dienen de
gevels doof te worden uitgevoerd of te worden voorzien van een geluidscherm voor de te openen
delen waarmee de geluidbelasting op deze delen wordt teruggebracht naar maximaal 53 dB. In fi-
guur 7 is aangegeven welke gevels dit betreft. Voor een enkele woning, met de in figuur 7 aangege-
ven doof uit te voeren of te beschermen gevels, geldt dat de geluidbelasting lager is dan de maxi-
male ontheffingswaarde. Vanwege de uniformiteit wordt aangeraden om ook de gevel(s) van deze
woningen doof uit te voeren.

6.2 Metaallaan

De aanwezige geluidbelasting vanwege het verkeer op de Metaallaan is grafisch weergegeven in
figuur 6.2.

Studentenhuisvesting
Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Metaallaan op het complex voor studentenhuisvesting is gegeven in bijlage 4. De
geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 48 dB invallend op de zuidwestgevel.

Woontoren
Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief 5 dB correctie op grond van artikel 110g
Wgh, vanwege de Metaallaan op het complex voor studentenhuisvesting is gegeven in bijlage 4. De
geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 41 dB invallend op de zuidwest- en zuidoostgevel.

Beoordeling
Voor beide gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB.

6.3 Friesestraatweg (ventweg 30 km/uur)

Studentenhuisvesting
Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief correctie van 5 dB op grond van artikel
110g Wgh, vanwege de Friesestraatweg op het complex voor studentenhuisvesting is gegeven in
bijlage 4. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 54 dB invallend op de zuidwestgevel.
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Woontoren
Een overzicht van de berekende geluidniveaus, inclusief correctie van 5 dB op grond van artikel
110g Wgh, vanwege de Friesestraatweg op de woontoren met meerkamerappartementen is gege-
ven in bijlage 4. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste Lden = 53 dB invallend op de zuidwestge-
vel.

Voor beide gebouwen wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van Lden ≤ 48 dB. Omdat de
Friesestraatweg geen gezoneerde weg is in het kader van de Wet geluidhinder is geen hogere
grenswaarde benodigd. De geluidbelasting is wel meegenomen ter bepaling van de cumulatieve ge-
luidbelasting zoals opgenomen in bijlage 5.

6.4 Cumulatie

Als aangegeven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ worden
in de cumulatieberekening uitsluitend die bronnen betrokken waarvoor geldt dat er sprake is van een
relevante blootstelling. Er zijn geen andere bronsoorten (industrie- of railverkeerlawaai) met een rele-
vante geluidbelasting. In voorliggende situatie is daarom alleen de cumulatieve geluidbelasting van-
wege wegverkeer van belang.

Een overzicht van de berekende cumulatieve geluidbelasting, exclusief correctie op grond van artikel
110g Wgh, is gegeven in bijlage 5 en figuur 6.3. De cumulatieve geluidbelasting vanwege wegver-
keer bedraagt ten hoogste Lden = 69 dB. De cumulatieve geluidbelasting wordt vrijwel geheel bepaald
door de N370. Als eerder aangegeven dienen de gevels waarop de maximale ontheffingswaarde
vanwege de N370 wordt overschreden doof te worden uitgevoerd of te worden voorzien van een
scherm voor de te openen delen. Gelet hierop kan de cumulatieve geluidbelasting als akoestisch ac-
ceptabel worden beoordeeld.

6.5 Maatregelenonderzoek

Een hogere waarde kan alleen worden verleend indien maatregelen, gericht op het tot de voorkeurs-
waarde terugbrengen van de geluidbelasting, naar het oordeel van B&W onvoldoende doeltreffend
zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuwbouw te reduceren zijn de volgende
maatregelen in theorie mogelijk:
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1. Het in de directe omgeving vervangen van het bestaande asfalt wegdek van de N370 door ge-
luidreducerend asfalt. De N370 is reeds voorzien van geluidreducerend asfalt. Deze maatregel
is daarmee niet mogelijk.

2. Het toepassen van een geluidscherm tussen de nieuwe woonbestemming en de weg. Rekening
houdend met een beoordelingshoogte tot 31,5 m (11 bouwlagen), is er een erg lang en hoog
scherm nodig om de geluidbelasting op alle gevels te beperken tot de voorkeursgrenswaarde.
Los van de zeer beperkt aanwezige ruimte tussen de N370 en de nieuwe woonbestemming en
de bouwkosten is een dergelijk scherm vanuit stedenbouwkundig perspectief niet gewenst.

3. Het realiseren van een reductie van de geluidbelasting middels bouwkundige voorzieningen.
Hierin wordt voorzien tot een niveau lager dan de maximale ontheffingswaarde. Het toepassen
van bouwkundige maatregelen, om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeurs-
grenswaarde, is te ingrijpend voor het gebouwontwerp en leiden tot bezwaren van stedenbouw-
kundige aard.

6.6 Uitwerking bouwkundige maatregelen ontvanger

Om de hogere waarde te kunnen verlenen en de woonbestemming te kunnen realiseren moeten de
gevels met een te hoge geluidbelasting doof uitgevoerd worden. De consequentie van het doof uit-
voeren van de gevels is dat er geen te openen delen aanwezig mogen zijn. Dit geeft problemen met
de benodigde mogelijkheid om te kunnen spuien in de appartementen.

Om de appartementen toch te kunnen spuien worden de te openen delen van de appartementen
aan de zijde met een te hoge geluidbelasting uitgevoerd met bouwkundige voorzieningen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van geluidwerende schermen en dubbele raamconstructies waarmee de ge-
luidbelasting vanwege de N370 op de te openen delen wordt teruggebracht naar een waarde van
maximaal 53 dB.

De gevel wordt zodanig opgebouwd dat de, volgens NEN 5077 te berekenen, karakteristieke geluid-
wering ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van de gevel en 33 dB. De te
hanteren geluidbelasting is de geluidbelasting per weg, exclusief een correctie volgens art 110g. Uit-
gaande van de maximale geluidbelasting van 69 dB (excl. correctie) bedraagt de te realiseren ge-
luidwering 36 dB.

7 |  Conclusie

In opdracht van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van twee nieuw te bouwen appartemen-
tencomplexen binnen het plangebied Gembeton te Groningen.
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De geluidbelasting vanwege de Westelijke Ringweg N370 bedraagt ten hoogste Lden = 66 dB, inclu-
sief aftrek conform artikel 110g van de Wgh. De maximale ontheffingswaarde van Lden = 53 dB wordt
op de gevels van een aantal woningen overschreden. De betreffende gevels zullen doof moeten
worden uitgevoerd of worden voorzien van een scherm waarmee de geluidbelasting op de te openen
delen wordt teruggebracht naar maximaal 53 dB. Voor de woningen waarop de geluidbelasting lager
is dan de maximale ontheffingswaarde, maar hoger dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB
dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen. Een overzicht is gegeven in bijlage 4.

Vanwege het wegverkeer rijdend op de Metaallaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van Lden =
48 dB voldaan.

De geluidbelasting vanwege de niet gezoneerde Friesestraatweg (30 km-weg) bedraagt ten hoogste
Lden = 54 dB,  inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh. Hiervoor hoeft geen hogere waarde
te worden aangevraagd.

Voor het bepalen van de te realiseren gevelgeluidwering dient uitgegaan te worden van de cumula-
tieve geluidbelasting vanwege wegverkeer, zonder aftrek op basis van artikel 110 Wgh.

Noorman Bouw- en milieu-advies



www.noormanadvies.nl

Figuren



21710239
Figuur 1

Ligging van de geprojecteerde nieuwbouw en de directe omgeving

Gembeton
Studentenhuisvesting

Gembeton
Woontoren
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Figuur 2

Impressies en gevelaanzichten van het bouwplan
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Impressies en gevelaanzichten van het bouwplan
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Impressies en gevelaanzichten van het bouwplan
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Figuur 5

3D overzicht van het rekenmodel
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Figuur 6.1

Verticale geluidcontouren vanwege wegverkeer rijdend op de Westelijke Ringweg N370 (gekeken vanuit zuidwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is
inclusief aftrek 2dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder (worst case).
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Figuur 6.1

Verticale geluidcontouren vanwege wegverkeer rijdend op de Westelijke Ringweg N370 (gekeken vanuit noordwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is
inclusief aftrek 2dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder (worst case).
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Figuur 6.2

Verticale geluidcontouren vanwege wegverkeer rijdend op de Metaallaan (gekeken vanuit zuidwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is inclusief aftrek 5dB
conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.
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Figuur 6.2

Verticale geluidcontouren vanwege wegverkeer rijdend op de Metaallaan (gekeken vanuit noordwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is inclusief aftrek 5dB
conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.
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Figuur 6.3

Verticale geluidcontouren van de cumulatieve geluidbelasting (gekeken vanuit zuidwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is exclusief aftrek conform artikel
110g van de Wet geluidhinder.
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Figuur 6.3

Verticale geluidcontouren van de cumulatieve geluidbelasting (gekeken vanuit noordwestelijke richting). De gepresenteerde geluidbelasting is exclusief aftrek conform artikel
110g van de Wet geluidhinder.
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Bijlage 1

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van
een referentiedruk van 20 μPa.

Equivalent geluidniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, in de loop
van een bepaalde periode optredende geluid.

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder
meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum
van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke
geluidbron.

Langtijdgemiddeld deelgeluidniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoordelings-
periode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddelde geluidoverdracht,
zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie.

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A-gewogen geluidniveau over een specifieke beoor-
delingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwe-
zigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelings-
niveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A): de hoogste van de volgende
drie waarden:
- LAr,LT over de dagperiode;
- LAr,LT over de avondperiode + 5;
- LAr,LT over de nachtperiode + 10.

Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A-gewogen energetisch gemiddelde van het
(jaar)gemiddelde geluidniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Maximaal geluidniveau (piekgeluidniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A-gewogen geluidniveau, meterstand “fast”
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald.

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen.

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluid-
niveau wordt bepaald.

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidbelasting vanwege dit terrein niet wordt
overschreden.



21710239
Bijlage 2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Crow965 Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D))

01a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
01b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
02a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
02b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
03a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70

03b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
04a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
04b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
05a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
05b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70

06a N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
06b N370      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  70  70  70  70  70  70  70
07 Friesestraatweg (ventweg 30km)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 True   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30  30
08 Metaallaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W26  50  50  50  50  50  50  50
09 Metaallaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W4b  50  50  50  50  50  50  50

10 Metaallaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W4b  50  50  50  50  50  50  50
11 Metaallaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5 False   0,75   0 W4b  50  50  50  50  50  50  50
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21710239
Bijlage 2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

01a  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78
01b  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78
02a  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78
02b  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78
03a  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78

03b  70  70  24009,67  92,04  95,78  88,92   5,50   2,58   5,29   2,46   1,63   5,79  112,93  109,59  104,78
04a  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62
04b  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62
05a  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62
05b  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62

06a  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62
06b  70  70  22711,21  91,74  95,61  88,51   5,71   2,69   5,49   2,55   1,70   6,01  112,71  109,35  104,62
07  30  30   2248,95  97,22  98,66  98,06   1,73   0,84   1,42   1,05   0,50   0,52  102,86   99,72   92,53
08  50  50   4684,00  95,64  96,96  95,85   3,63   2,69   3,79   0,73   0,35   0,36  105,34  102,72   95,40
09  50  50   4684,00  95,64  96,96  95,85   3,63   2,69   3,79   0,73   0,35   0,36  107,18  104,50   97,21

10  50  50   3456,00  94,66  96,15  94,78   4,56   3,48   4,84   0,78   0,37   0,38  105,97  103,27   96,01
11  50  50   3456,00  94,66  96,15  94,78   4,56   3,48   4,84   0,78   0,37   0,38  105,97  103,27   96,01
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Bijlage 3.1

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: Objecten

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k

08 Appartementen     231797,62     582529,94    18,00      0,59 Relatief 0 dB 0,80
09 Appartementen     231797,62     582529,94    33,00      0,59 Relatief 0 dB 0,80
11 Studentenhuisvesting vd 0-2     231844,73     582538,73     9,00      1,49 Relatief 0 dB 0,80
12 Studentenhuisvesting vd 3     231844,73     582538,73    12,00      1,49 Relatief 0 dB 0,80
13 Studentenhuisvesting vd 4     231832,64     582530,70    15,00      1,20 Relatief 0 dB 0,80

14 Studentenhuisvesting vd 5-6     231832,64     582530,70    21,00      1,20 Relatief 0 dB 0,80
15 Studentenhuisvesting vd 7     231832,64     582530,69    24,00      1,20 Relatief 0 dB 0,80
16 Studentenhuisvesting vd 8     231820,74     582522,81    27,00      0,92 Relatief 0 dB 0,80
17 Studentenhuisvesting vd 9-10     231820,75     582522,81    33,00      0,92 Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 3.2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: Objecten

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf

parkeervlak     231687,56     582361,07            20,19            13,78 0,00
transitie     231547,90     582421,55            26,37             5,63 0,00
inrit     231923,32     582337,46            24,29            25,01 0,00
voetpad     231765,15     582567,90            24,10            19,16 0,00
transitie     231855,01     582769,59            21,37            24,45 0,00

rijbaan lokale weg     232004,52     582724,04           340,91          1364,29 0,00
transitie     232059,60     582500,95           108,40           541,55 0,00
parkeervlak     232045,64     582574,86            30,48            25,00 0,00
transitie     231998,33     582438,53            35,02            52,64 0,00
inrit     231990,18     582758,60            19,67            17,99 0,00

voetpad     231653,18     582793,38           138,37           133,88 0,00
voetpad     231895,24     582634,48           195,13           201,53 0,00
inrit     231694,20     582698,55            20,39            21,28 0,00
voetpad     231966,56     582772,84           207,20           258,53 0,00
inrit     231680,18     582727,81            17,01            12,50 0,00

voetpad     231870,95     582414,15            36,72            34,09 0,00
voetpad     231925,83     582546,35           354,49          1095,26 0,00
transitie     231562,30     582359,18            15,83            14,07 0,00
transitie     231541,42     582428,30            31,34            75,69 0,00
transitie     231868,65     582747,37            58,55            70,75 0,00

transitie     231564,13     582881,08            17,47            16,08 0,00
voetpad     232002,42     582730,32           231,96           358,49 0,00
voetpad     232009,99     582653,02           133,32           200,54 0,00
inrit     232028,92     582640,79            19,02            21,14 0,00
transitie     231968,38     582531,34           299,02           641,98 0,00

transitie     231570,03     582860,06            27,65            23,22 0,00
fietspad     231564,50     582881,26            63,11            82,80 0,00
voetpad     231618,25     582853,06            46,73            90,56 0,00
fietspad     231628,47     582842,34            45,89            82,08 0,00
transitie     231576,56     582869,74             6,73             2,85 0,00

transitie     232024,43     582609,38            43,47           118,10 0,00
voetpad     231967,40     582770,37           229,69           350,37 0,00
voetpad     232005,22     582721,93           217,87           311,26 0,00
parkeervlak     232055,31     582545,34            31,45            25,54 0,00
transitie     232026,82     582793,67            22,15            24,86 0,00

parkeervlak     232045,84     582574,16            30,54            25,46 0,00
transitie     232015,44     582543,18             5,54             1,22 0,00
transitie     232008,38     582598,63            31,84            52,95 0,00
transitie     231989,55     582534,69             5,91             1,51 0,00
parkeervlak     232055,11     582545,98            30,67            25,01 0,00

rijbaan lokale weg     231870,80     582741,08           214,68           622,83 0,00
transitie     231969,30     582702,10            81,20            57,56 0,00
voetpad     231680,18     582727,81            12,24             7,89 0,00
rijbaan lokale weg     231964,83     582276,12           321,90          1090,17 0,00
rijbaan lokale weg     231891,77     582639,27           423,87          1280,40 0,00

parkeervlak     231546,69     582492,69            25,45            39,21 0,00
voetpad     231694,20     582698,55            55,71            49,76 0,00
transitie     231892,44     582663,81            17,75            18,90 0,00
inrit     231862,21     582728,16            46,93            35,05 0,00
voetpad     231893,92     582659,50           214,00           267,77 0,00

voetpad     232000,78     582671,25           222,21           281,12 0,00
transitie     231697,67     582695,09            18,65            12,47 0,00
transitie     231512,25     582668,77           474,78          3663,44 0,00
parkeervlak     231515,02     582315,77            46,02            93,95 0,00
voetpad     231538,44     582570,81           378,72           351,05 0,00

transitie     231928,24     582734,91            57,00            35,21 0,00
voetpad     231853,52     582774,14           158,63           201,70 0,00
voetpad     231733,99     582618,62            35,34            31,89 0,00
inrit     231728,14     582633,28            60,41           161,09 0,00
inrit     231651,54     582799,36            23,15            16,64 0,00

transitie     231702,26     582681,93            14,60             7,61 0,00
voetpad     231648,33     582801,10            47,63            46,72 0,00
voetpad     231963,75     582781,15           236,75           371,52 0,00
voetpad     231771,57     582562,37           148,51            89,82 0,00
transitie     231760,98     582577,52            32,68            55,66 0,00

inrit     231684,74     582722,58            18,98            15,20 0,00
voetpad     231835,87     582804,96           223,46           129,15 0,00
fietspad     231822,13     582665,00           904,52          1389,91 0,00
inrit     231738,96     582609,88            32,26            59,00 0,00
transitie     231907,04     582699,50            99,76            73,54 0,00

parkeervlak     231568,89     582313,53           100,80           247,92 0,00
voetpad     231640,44     582623,66           238,56           346,79 0,00
inrit     231707,31     582375,32            40,67           100,07 0,00
voetpad     231816,16     582496,29           158,47           166,77 0,00
transitie     231579,74     582580,57            19,91            19,88 0,00

rijbaan lokale weg     231897,43     582641,14           243,17           706,62 0,00
voetpad     231951,63     582295,78           319,93           360,55 0,00
rijbaan lokale weg     231868,91     582413,69           414,31          1433,55 0,00
voetpad     231708,56     582371,43           256,87           321,19 0,00
fietspad     231616,29     582338,22           305,91           210,29 0,00

transitie     231559,37     582878,32            17,10            15,04 0,00
voetpad     231575,74     582943,63            49,29            43,20 0,00
rijbaan lokale weg     231801,17     582901,40           434,38          1225,64 0,00
voetpad     231607,00     582886,89            24,12            23,06 0,00
voetpad     231589,26     582915,72           198,39           220,15 0,00
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21710239
Bijlage 3.2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: Objecten

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf

transitie     231610,84     582855,73            65,53            89,49 0,00
voetpad     232012,81     582860,58           207,06           255,66 0,00
transitie     232003,31     582883,58           109,57            74,74 0,00
voetpad     231617,21     582870,02            44,25            32,69 0,00
voetpad     231827,19     582831,65           297,13           515,64 0,00

transitie     231682,33     582920,90            29,84            23,27 0,00
transitie     231896,14     582913,60           168,28           179,79 0,00
transitie     231612,40     582865,19            26,30            39,15 0,00
voetpad     231602,65     582885,48            48,89            32,65 0,00
voetpad     231853,21     582859,05           223,52           292,79 0,00

transitie     231674,06     582914,62            54,73           130,52 0,00
voetpad     231617,21     582870,02            22,40            20,28 0,00
voetpad     231791,22     582853,67           251,79           288,57 0,00
voetpad     231804,72     582940,73           175,46           265,03 0,00
voetpad     231731,54     582920,81           100,71            97,39 0,00

rijbaan lokale weg     231916,19     582882,48           275,53           818,54 0,00
waterloop     231765,33     582688,23           178,83           260,09 0,00
waterloop     231923,83     582449,34           254,97           245,61 0,00
waterloop     231803,83     582223,02           332,00           433,94 0,00
waterloop     231848,46     582071,32            24,52            28,97 0,00

waterloop     231783,59     582459,00          1169,26         12856,91 0,00
rijbaan lokale weg     231957,25     582192,33          1993,66         22415,73 0,00
waterloop     231806,14     582248,48           460,93          4677,34 0,00
waterloop     231798,51     582232,83           294,00          1696,31 0,00
waterloop     231685,36     582131,71           201,88           280,93 0,00

waterloop     231671,86     582895,68          1816,27         23808,91 0,00
voetpad     231951,25     582891,38           221,29           271,87 0,00
transitie     232012,81     582860,58           107,32            80,08 0,00
inrit     232022,18     582928,76            25,49            31,72 0,00
parkeervlak     232013,24     582920,85           133,53           126,47 0,00

transitie     232058,00     582901,37           107,82            91,71 0,00
waterloop     231843,78     582085,64            59,57            77,12 0,00
greppel, droge sloot     231998,58     582038,61           193,29           142,34 0,00
waterloop     231812,51     582225,84           223,52           296,96 0,00
waterloop     231661,73     582084,14            85,17           109,17 0,00

waterloop     231945,35     582596,34           351,64          3812,05 0,00
transitie     231919,03     582850,56            48,11            25,03 0,00
transitie     231783,00     582853,06            16,83             4,06 0,00
transitie     231561,25     582874,19            18,74            16,50 0,00
voetpad     231625,51     582853,63            66,44            66,02 0,00

fietspad     231648,56     582884,45           169,43           211,53 0,00
transitie     231813,29     582925,58            11,63             4,73 0,00
transitie     231764,80     582907,89            16,92             4,45 0,00
voetpad     231939,39     582913,24            36,00            44,95 0,00
inrit     231572,53     582950,29            17,46            12,10 0,00

transitie     231661,82     582895,74            38,15             6,08 0,00
transitie     231854,39     582859,48           100,96            55,25 0,00
parkeervlak     231802,66     582858,70           147,48           287,23 0,00
voetpad     231682,33     582920,90           147,42           143,47 0,00
fietspad     231657,38     582907,48           178,85           215,46 0,00

parkeervlak     231810,65     582853,97            22,74            28,63 0,00
voetpad     231587,75     582841,41            64,03            84,40 0,00
voetpad     231800,94     582850,74            51,57            66,40 0,00
voetpad     231587,11     582909,69            44,47            79,43 0,00
transitie     231689,33     582905,15            29,92            23,25 0,00

transitie     231924,99     582963,19             6,26             2,29 0,00
transitie     231614,02     582876,52            42,91            35,37 0,00
fietspad     231591,22     582911,61            41,64            74,13 0,00
voetgangersgebied     231860,17     582910,28            46,64           133,68 0,00
transitie     231890,79     582846,74           108,08            80,08 0,00

parkeervlak     231804,49     582859,32           147,60           287,58 0,00
transitie     231827,92     582917,13           129,61           100,36 0,00
transitie     231602,65     582885,48            29,83            46,19 0,00
parkeervlak     231801,57     582850,42            22,77            28,77 0,00
voetpad     231623,17     582853,29           158,54           185,48 0,00

transitie     231861,96     582884,37            98,97            75,22 0,00
parkeervlak     231950,45     582966,54            45,64            88,74 0,00
fietspad     231612,40     582865,19            51,99            94,22 0,00
rijbaan lokale weg     231665,07     582910,69           214,60          1043,66 0,00
voetpad     231951,25     582891,38           118,87           155,92 0,00

parkeervlak     231904,08     582884,98           134,96           120,56 0,00
transitie     231602,38     582865,89            10,26             5,80 0,00
inrit     231590,42     582917,36            24,16            25,33 0,00
parkeervlak     231849,25     582932,96            86,93           194,14 0,00
voetpad     231564,50     582881,26            61,66            62,76 0,00

transitie     231615,10     582851,51            11,83             8,71 0,00
transitie     231692,77     582256,69           174,79           137,96 0,00
voetpad     231507,90     582660,11            48,04            66,80 0,00
transitie     231572,08     582565,18            34,40            66,44 0,00
transitie     231543,06     582443,73            58,79            24,21 0,00

rijbaan lokale weg     231530,85     582601,22           209,84           805,23 0,00
transitie     231555,40     582443,74            18,38            20,95 0,00
voetpad     231503,90     582351,08           145,10           235,90 0,00
parkeervlak     231539,84     582513,88            20,81            27,00 0,00
transitie     231767,01     582365,74           319,99          1739,92 0,00
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Bijlage 3.2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: Objecten

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf

transitie     231942,85     582778,28           103,72            68,51 0,00
transitie     231576,58     582434,32            22,87            24,70 0,00
transitie     231587,47     582569,40            17,82            19,72 0,00
transitie     231532,16     582552,10           139,42            84,99 0,00
parkeervlak     231789,64     582278,62            76,87            67,16 0,00

transitie     231622,34     582543,65            25,72            37,31 0,00
transitie     231633,98     582562,69           169,17           156,44 0,00
parkeervlak     231545,49     582513,38            26,04            40,74 0,00
parkeervlak     231761,59     582364,44           107,53            92,63 0,00
voetpad     231654,62     582500,97           368,21           565,29 0,00

parkeervlak     231632,73     582317,16            79,69           188,75 0,00
voetpad     231784,54     582268,45           209,32           250,44 0,00
parkeervlak     231630,24     582626,81            98,34           221,88 0,00
transitie     231563,44     582573,21            18,14            14,18 0,00
voetpad     231536,87     582531,84           169,72           353,64 0,00

voetpad     231601,19     582339,59           193,31           340,36 0,00
parkeervlak     231772,86     582254,60            66,12           152,54 0,00
transitie     231646,64     582338,43            50,41            71,98 0,00
voetpad     231716,13     582653,18            70,42            62,17 0,00
fietspad     231810,78     582222,11           357,46           550,16 0,00

transitie     231739,49     582331,64           169,50           113,23 0,00
voetpad     231641,36     582327,94           255,33           490,90 0,00
voetpad     231490,30     582363,57           126,79           179,70 0,00
parkeervlak     231508,20     582352,47            39,73            76,22 0,00
transitie     231742,40     582369,33             8,01             3,74 0,00

parkeervlak     231525,71     582308,90           143,29           131,80 0,00
transitie     231566,05     582241,18           122,15            98,91 0,00
voetpad     231639,19     582619,42           211,47           300,73 0,00
voetpad     231532,46     582374,58           174,05           220,49 0,00
transitie     231591,09     582553,81            15,51             6,41 0,00

voetpad     231672,49     582231,11           234,85           321,81 0,00
    231767,50     582048,56            30,53            55,22 0,00
    231725,33     582083,34           268,15           849,18 0,00
    231673,57     582129,31           135,14           401,76 0,00
    231990,30     582145,29           116,11           586,54 0,00

    231761,96     582046,66            35,55            78,56 0,00
rijbaan lokale weg     231666,78     582229,14           265,47           861,21 0,00
transitie     231889,99     582547,56            11,78             2,72 0,00
gemaal     231685,11     582151,84             3,61             0,72 0,00

    231997,36     582121,90            77,07           347,66 0,00

    231977,05     582143,61           105,31           407,37 0,00
    231993,74     582927,73            20,42            18,02 0,00
    231593,02     582897,24            12,80             9,72 0,00

Parkeerterrein     231890,49     582479,59           112,83           760,41 0,00
Parkeerterrein     231869,76     582510,78           113,16           765,25 0,00

Parkeerterrein     231796,14     582525,00           184,59          1188,15 0,00
    231980,80     582121,21            66,08           225,67 0,00
    231604,56     582375,20           372,34           545,70 0,00
    231891,98     582894,12            19,20            15,68 0,00
    231857,33     582881,77            17,67            14,61 0,00

    231958,99     582915,37            19,14            17,66 0,00
transitie     231659,63     582194,24           134,50           143,42 0,00
rijbaan lokale weg     231536,42     582178,57            88,89           233,06 0,00
transitie     231669,94     582139,71            33,89            52,81 0,00
fietspad     231971,90     582190,39            57,70           128,90 0,00

transitie     231621,14     582135,66           194,19          1446,55 0,00
voetpad     232023,81     582195,31            43,58            56,20 0,00
voetpad     232022,35     582178,57           180,08           261,78 0,00
inrit     232010,93     582207,23            16,80             9,70 0,00
transitie     231608,97     582228,60           129,36            74,60 0,00

voetpad     231979,68     582192,49            51,48            57,70 0,00
transitie     231957,75     582184,01             8,89             4,88 0,00
parkeervlak     231536,42     582178,57            66,03           150,59 0,00
rijbaan lokale weg     231553,35     582184,03           152,61           423,19 0,00
transitie     231669,94     582139,71            27,52            18,47 0,00

parkeervlak     231652,26     582221,65            66,05           152,04 0,00
transitie     231674,55     582141,34           203,96           424,74 0,00
transitie     231506,44     582239,36           119,60            84,12 0,00
voetpad     231743,70     582245,25           304,43           308,13 0,00
transitie     231956,93     582186,31            24,48            24,95 0,00

transitie     231957,32     582192,17            15,02            10,83 0,00
voetpad     231760,13     582365,13           269,31           369,90 0,00
inrit     231815,25     582495,55            22,40            18,87 0,00
transitie     231957,43     582737,86            73,24            43,35 0,00
voetpad     231919,83     582766,54           339,62           744,38 0,00

transitie     231898,23     582815,19            19,09            12,07 0,00
transitie     231600,88     582541,16            33,41            62,29 0,00
transitie     231541,71     582571,96           114,85            86,05 0,00
rijbaan lokale weg     231716,13     582653,18           417,72          1436,05 0,00
voetpad     231991,01     582617,82           353,70          1086,71 0,00

voetpad     231916,71     582345,66           161,49           161,07 0,00
voetpad     231748,23     582597,86            34,14            32,37 0,00
voetpad     231696,67     582327,75           323,81          1112,28 0,00
voetpad     231490,38     582655,63           142,45           210,98 0,00
voetpad     231623,06     582500,55           272,60           384,27 0,00
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Bijlage 3.2

Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw
Groep: Objecten

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf

transitie     231977,84     582751,17            51,59            29,76 0,00
transitie     231927,02     582623,44           295,90           631,61 0,00
rijbaan lokale weg     231573,04     582396,06            98,47           219,91 0,00
parkeervlak     231708,99     582368,05            40,97            35,34 0,00
rijbaan lokale weg     231643,62     582347,01            72,95            65,91 0,00

rijbaan lokale weg     231675,61     582739,39           383,35          1303,79 0,00
transitie     231524,56     582569,87           112,58           114,94 0,00
inrit     231859,35     582432,07            31,28            45,90 0,00
voetpad     231584,18     582392,41           263,13           214,23 0,00
rijbaan lokale weg     231646,54     582624,96           223,59           632,28 0,00

transitie     231516,15     582338,84           110,04            70,76 0,00
rijbaan lokale weg     231574,72     582442,36           150,03           521,80 0,00
inrit     231748,77     582593,22            21,79            25,44 0,00
voetpad     231958,22     582742,99           383,33           781,03 0,00
inrit     231499,91     582674,23            32,15            28,64 0,00

transitie     231857,66     582770,85            82,92            44,68 0,00
inrit     231876,31     582411,65            21,93            26,02 0,00
fietspad     231626,68     582332,01           306,48           252,13 0,00
voetpad     231581,34     582265,07           399,53           734,32 0,00
parkeervlak     231509,40     582587,81            39,77            76,57 0,00

voetpad     231569,89     582436,81           158,36           694,90 0,00
transitie     231961,07     582525,35             7,09             2,76 0,00
voetpad     231645,03     582629,00           265,61           513,19 0,00
rijbaan lokale weg     231637,95     582318,86            90,64           236,62 0,00
rijbaan lokale weg     231547,88     582505,99           172,54           481,51 0,00

transitie     231562,32     582576,85           173,89           136,83 0,00
rijbaan lokale weg     231583,70     582393,67           204,55           646,65 0,00
transitie     231715,78     582264,10           109,42            63,08 0,00
parkeervlak     231547,34     582490,62            20,52            26,31 0,00
transitie     231584,52     582430,54           395,57           462,16 0,00

rijbaan lokale weg     231784,54     582268,45            95,68           252,64 0,00
parkeervlak     231646,74     582624,34           205,75           179,88 0,00
rijbaan lokale weg     231739,83     582376,78           245,53          1339,84 0,00
transitie     231632,40     582308,13           121,05            99,47 0,00
rijbaan lokale weg     231741,88     582370,84           315,24           914,40 0,00

parkeervlak     231643,93     582325,78            78,06            66,66 0,00
parkeervlak     231537,20     582558,64            55,66            40,84 0,00
voetpad     231486,25     582236,53           419,78           798,03 0,00
transitie     231711,76     582540,37            83,13            85,50 0,00
transitie     231496,95     582575,90           121,79            78,04 0,00

voetpad     231530,91     582379,71           153,57           298,55 0,00
inrit     231773,97     582563,66            29,17            44,96 0,00
rijbaan lokale weg     231678,93     582524,41           248,65           726,91 0,00
transitie     231756,61     582346,80           136,86            89,27 0,00
parkeervlak     231570,28     582483,61           101,89           249,28 0,00

voetpad     231529,51     582600,99           129,11           196,18 0,00
transitie     231525,69     582308,90            53,14            78,55 0,00
transitie     231741,69     582378,85             7,68             3,40 0,00
voetpad     231909,52     582632,01           294,98           356,53 0,00
transitie     231565,08     582565,72            17,67            17,98 0,00

parkeervlak     231654,76     582286,28           117,17           106,17 0,00
voetpad     231784,54     582268,45           248,02           398,90 0,00
rijbaan lokale weg     231672,49     582230,98           128,19           351,42 0,00
voetpad     231922,63     582767,48           206,79           254,88 0,00
transitie     231693,94     582501,01           555,48          2930,98 0,00

transitie     231628,34     582270,29           121,45           106,09 0,00
voetpad     231630,72     582313,57           249,04           377,66 0,00
rijbaan lokale weg     231775,90     582315,16           122,58           338,87 0,00
voetpad     231649,20     582630,34           216,64           274,64 0,00
rijbaan lokale weg     231646,64     582338,43            71,30            61,30 0,00

voetpad     231755,72     582585,78            24,11            20,25 0,00
transitie     231866,30     582604,73            39,40            76,72 0,00
voetpad     231618,80     582531,60           329,48          1070,58 0,00
inrit     231639,86     582818,80            18,65            13,45 0,00
rijbaan lokale weg     231784,54     582268,45           127,36           362,35 0,00

transitie     231663,82     582541,95           116,12           100,80 0,00
rijbaan lokale weg     231645,03     582629,00           252,99           734,94 0,00
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Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte
t.o.v. maaiveld

001.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
001.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 48 50
001.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 48 54
001.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 48 53
001.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 48 52
001.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 48 52
001.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 48 51
001.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 19,50 62 53 33 47
001.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 62 32 49
001.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 63 33 49
001.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 63 34 49
001.2_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 63 35 48
001.2_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 63 35 48
001.2_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 62 34 47
002.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 48 50
002.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
002.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 48 54
002.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 48 53
002.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 48 52
002.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 48 52
002.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 48 51
003.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 48 50
003.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
003.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 48 54
003.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 48 53
003.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 48 52
003.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 48 52
003.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 48 51
004.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 47 50
004.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
004.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 47 54
004.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 48 53
004.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 48 52
004.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 48 52
004.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 48 51
005.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 47 50
005.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
005.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 47 54
005.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 47 53
005.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 47 52
005.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 47 52
005.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 47 51
006.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 47 50
006.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66 53 46 54
006.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 47 54
006.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 47 53
006.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 47 52
006.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 47 52
006.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 47 51
007.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 47 54
007.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 47 53
007.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 47 52
007.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 47 52
007.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 47 51
007.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 47 50
008.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 46 54
008.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 47 53
008.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 47 52
008.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 47 51
008.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 47 51
008.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 46 50
009.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 46 50
009.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 46 54
009.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 46 49
009.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 46 53
009.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 46 52
009.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 46 51
009.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 46 51
009.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 46 50
009.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 22,50 52 42 31
009.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 25,50 61 46 38
010.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 45 49
010.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 45 53
010.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 45 52
010.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 45 51

Metallaan
HGW

Friesestraatweg (30
km) Lden

Geluidbelasting per geluidbron en toetsing Wet geluidhinder

N370 Lden N370 HGW Metallaan Lden
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010.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 45 51
010.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 45 50
010.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 45 50
011.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 45 49
011.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 45 53
011.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 45 52
011.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 45 51
011.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66 53 45 51
011.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 45 50
011.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 45 50
012.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 45 49
012.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 44 54
012.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 45 49
012.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 45 53
012.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 45 52
012.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 45 51
012.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 45 51
012.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 45 50
013.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 44 49
013.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 44 54
013.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 44 49
013.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 44 53
013.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 45 52
013.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 45 51
013.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 45 51
013.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 45 50
014.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 44 49
014.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 43 54
014.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 44 49
014.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 44 53
014.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 44 52
014.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 44 51
014.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 44 51
014.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 44 50
015.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 44 49
015.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 43 54
015.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 44 49
015.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 44 53
015.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 44 52
015.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 44 51
015.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 44 51
015.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 44 50
016.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 44 49
016.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 43 54
016.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 44 49
016.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 44 53
016.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 44 48
016.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 44 52
016.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 44 48
016.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 44 51
016.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 44 51
016.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 44 50
016.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 28,50 53 42 32
016.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 31,50 61 44 37
017.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 44 49
017.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 43 54
017.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 44 49
017.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 43 53
017.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 44 48
017.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 44 52
017.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 44 48
017.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 44 51
017.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 44 51
017.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 44 50
018.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 43 50
018.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 41 54
018.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 43 49
018.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 42 54
018.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 43 49
018.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 43 53
018.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 43 48
018.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 43 52
018.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 43 48
018.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 44 51
018.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 44 51
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019.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 43 50
019.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 41 54
019.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 43 49
019.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 42 54
019.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65 53 43 49
019.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 43 53
019.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 43 48
019.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 43 52
019.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 43 48
019.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 43 51
019.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 43 51
020.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 43 50
020.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 41 54
020.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 43 49
020.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 42 54
020.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 64 53 43 49
020.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 42 53
020.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 43 48
020.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 43 52
020.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 43 48
020.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 43 51
020.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 43 51
021.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 43 50
021.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 40 54
021.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 43 49
021.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 41 54
021.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 64 53 43 49
021.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 42 53
021.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 43 48
021.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 43 52
021.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 43 48
021.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 43 51
021.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 43 51
022.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 43 50
022.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 40 54
022.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 43 49
022.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 41 53
022.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 64 53 43 49
022.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 42 53
022.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 43 48
022.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 42 52
022.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 42 48
022.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66 53 43 51
022.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 43 51
023.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 65 53 42 50
023.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 65 53 40 54
023.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 65 53 42 49
023.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 66 53 41 53
023.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 64 53 42 49
023.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 66 53 41 53
023.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 64 53 42 48
023.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 66 53 42 52
023.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 64 53 42 48
023.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 65 53 42 51
023.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 65 53 42 51
023.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 61 10 46
023.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 61 8 49
023.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 61 12 46
023.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 62 8 49
023.2_C nw-gevel studentenhuisvesting 25,50 61 12 45
023.2_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 62 8 49
023.2_D nw-gevel studentenhuisvesting 28,50 61 13 45
023.2_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 62 7 48
023.2_E nw-gevel studentenhuisvesting 31,50 60 15 44
023.2_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 62 7 48
023.2_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 62 8 47
024.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 60 53 34 44
024.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 59 53 31 45
024.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 59 53 34 44
024.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 60 53 32 46
024.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 25,50 59 53 34 43
024.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 60 53 32 46
024.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 28,50 59 53 34 43
024.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 60 53 33 45
024.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 31,50 59 53 34 42
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024.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 60 53 34 45
024.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 60 53 34 45
024.2_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 16 16 2
024.2_B no-gevel studentenhuisvesting 28,50 15 17 -3
024.2_C no-gevel studentenhuisvesting 31,50 17 17 -2
025.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 58 53 35 43
025.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 57 53 33 43
025.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 58 53 35 42
025.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 58 53 33 44
025.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 59 53 34 44
025.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 59 53 35 44
025.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 59 53 35 43
025.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 59 53 35 43
026.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 58 53 35 42
026.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 56 53 33 42
026.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 57 53 35 42
026.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 58 53 33 43
026.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 58 53 34 43
026.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 58 53 35 43
026.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 58 53 35 43
026.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 58 53 35 42
027.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 57 53 34 41
027.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 33 40
027.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 57 53 34 41
027.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 57 53 33 42
027.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 57 53 34 42
027.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 57 53 34 42
027.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 57 53 34 42
027.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 57 53 34 42
028.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 56 53 34 41
028.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 32 39
028.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 56 53 34 40
028.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 56 53 32 41
028.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 57 53 33 41
028.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 57 53 33 41
028.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 57 53 34 41
028.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 56 53 34 41
028.2_A no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 15 18
028.2_B no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 15 14
028.2_C no-gevel studentenhuisvesting 19,50 30 16 11
028.2_D no-gevel studentenhuisvesting 22,50 29 16 9
029.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 32 39
029.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 53 53 32 40
029.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 56 53 33 40
029.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 56 53 33 40
030.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 30 38
030.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 53 53 31 40
030.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 53 53 32 40
030.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 56 53 32 40
031.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 29 37
031.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 53 53 30 39
031.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 53 53 32 39
031.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 53 53 30 39
031.2_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 34 16 16
031.2_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 19 17
031.2_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 21 17
031.2_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35 15 16
032.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 15 18
032.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 18 18
032.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 37 21 18
032.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35 15 17
032.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 34 15 19
032.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 16 20
032.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 21
032.2_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 18 21
033.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 15 18
033.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36 16 19
033.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 20
033.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 18 20
034.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 34 15 19
034.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 16 20
034.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 20
034.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 18 21
035.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 16 19
035.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 16 20
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035.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 20
035.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 36 18 21
036.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 37 20 21
036.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 16 19
036.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 39 21 21
036.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36 16 20
036.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 20
036.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 36 19 21
036.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 19 21
036.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 37 20 21
036.2_A no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 16 17
036.2_B no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 15 14
036.2_C no-gevel studentenhuisvesting 19,50 30 16 11
036.2_D no-gevel studentenhuisvesting 22,50 28 16 7
037.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 37 20 21
037.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 16 19
037.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 38 20 21
037.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36 17 20
037.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 17 20
037.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 36 19 21
037.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 19 21
037.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 36 20 21
038.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 36 20 21
038.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 16 19
038.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 37 20 22
038.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36 17 20
038.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 18 20
038.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 36 19 21
038.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 19 21
038.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 36 20 21
039.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 35 20 20
039.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 34 16 19
039.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 35 20 20
039.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 35 17 20
039.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 35 18 20
039.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 35 19 20
039.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 35 19 20
039.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 35 20 20
040.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 28 16 4
040.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 30 8 11
040.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 28 16 3
040.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 31 9 12
040.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 16 17 3
040.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31 12 12
040.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 16 17 -1
040.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 30 13 12
040.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 17 17 -1
040.1_E no-gevel studentenhuisvesting 13,50 30 14 10
040.1_F no-gevel studentenhuisvesting 16,50 29 15 8
041.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 16 9
041.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 29 9 13
041.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33 16 9
041.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 30 12 13
041.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 12 17 6
041.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 32 13 13
041.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 12 17 5
041.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 33 14 13
041.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 14 17 5
041.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 15 13
041.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 16 9
042.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 31 16 8
042.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 29 9 13
042.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 31 16 9
042.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 30 12 14
042.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 18 17 9
042.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34 13 15
042.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 13 17 6
042.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35 14 17
042.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 15 17 6
042.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 32 15 14
042.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 31 16 8
043.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 16 8
043.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 34 13 17
043.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 32 17 8
043.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34 14 18
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043.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19 17 6
043.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 36 14 18
043.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 13 17 0
043.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36 14 18
043.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 15 17 0
043.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 15 13
043.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 16 8
043.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 28,50 45 31 28
043.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 31,50 50 50 39 32
044.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 29 17 10
044.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 33 12 18
044.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19 17 6
044.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33 14 18
044.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34 14 19
044.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34 14 19
044.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 27 15 12
044.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 27 16 9
045.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 32 17 13
045.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 32 11 15
045.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19 17 6
045.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33 13 16
045.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34 14 16
045.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 33 15 16
045.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 31 15 13
045.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 16 13
046.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 18 -- 5
046.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 10 18
046.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 0 19
046.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 37 -10 19
046.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 32 -8 13
046.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 -10 13
046.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33 -- 14
047.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 18 -- 5
047.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 32 21 16
047.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35 20 17
047.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35 20 18
047.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 32 20 13
047.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32 21 13
047.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33 -- 14
048.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 18 -4 11
048.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33 11 16
048.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34 0 16
048.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34 -5 16
048.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 -4 14
048.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33 -4 13
048.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 34 -5 14
049.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 20 1 7
049.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34 27 17
049.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35 27 17
049.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35 26 16
049.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 35 27 16
049.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35 26 16
049.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 36 15 17
050.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19 -- 14
050.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 32 25 15
050.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 32 25 16
050.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 32 25 16
050.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 32 25 16
050.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 31 25 16
050.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 32 -- 16
051.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 34 20 17
051.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 33 27 17
051.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 20 -- 14
051.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33 27 17
051.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 33 27 17
051.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 33 27 17
051.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 27 17
051.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33 26 17
052.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 35 15 18
052.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 34 28 17
052.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 18 -17 14
052.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34 28 17
052.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34 28 17
052.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35 27 17
052.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 36 27 17
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052.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35 26 18
052.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 22,50 44 32 25
052.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 25,50 50 50 41 27
053.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 32 27 16
053.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 32 27 16
053.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 33 27 17
053.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34 27 17
053.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 35 27 17
053.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 34 26 16
054.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 29 11 13
054.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 30 16 14
054.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 32 25 15
054.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34 27 15
054.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 34 27 16
054.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33 26 16
055.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 29 6 14
055.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 30 7 14
055.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 31 9 15
055.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 32 14 14
055.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 35 25 17
055.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35 26 18
056.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35 26 17
056.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 26 5 10
056.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 30 6 14
056.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31 6 14
056.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 31 6 14
056.1_E no-gevel studentenhuisvesting 13,50 32 10 14
056.1_F no-gevel studentenhuisvesting 16,50 35 25 16
057.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36 12 21
057.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 12 22
057.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 12 23
057.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 38 12 23
057.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 38 12 23
058.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 12 21
058.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38 13 23
058.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 13 23
058.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 38 13 24
058.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 38 13 23
059.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 13 21
059.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 13 22
059.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 37 14 23
059.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 14 23
059.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 38 15 23
060.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 14 20
060.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38 15 23
060.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 16 23
060.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 39 16 23
060.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39 17 23
060.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 26 19
060.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 38 28 19
061.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 14 20
061.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38 15 23
061.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39 16 23
062.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36 15 20
062.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 16 22
062.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 17 23
063.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36 17 21
063.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 18 22
063.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 19 23
064.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36 16 20
064.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 17 22
064.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38 18 22
064.2_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 35 28 17
064.2_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 37 29 18
064.2_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 37 29 19
065.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 34 28 16
065.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 36 29 17
065.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36 29 18
065.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 32 37
065.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 53 53 33 39
065.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 53 53 34 39
066.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 32 37
066.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 53 53 32 39
066.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 53 53 33 39
067.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 31 38

Pagina 7 van 10



 21710239
Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte
t.o.v. maaiveld

Metallaan
HGW

Friesestraatweg (30
km) Lden

Geluidbelasting per geluidbron en toetsing Wet geluidhinder

N370 Lden N370 HGW Metallaan Lden

067.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 56 53 31 40
067.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 56 53 32 40
067.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 37 26 19
067.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39 28 20
068.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 53 53 30 39
068.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 57 53 30 41
068.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 57 53 31 41
068.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 57 53 31 41
068.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 57 53 32 41
069.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 56 53 35 40
069.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 57 53 36 42
069.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 58 53 36 42
069.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 58 53 36 42
069.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 58 53 32 41
070.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 57 53 34 42
070.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 58 53 35 43
070.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 58 53 36 43
070.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 59 53 37 43
070.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 59 53 36 42
071.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 58 53 34 43
071.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 59 53 34 44
071.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 59 53 36 44
071.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 59 53 37 44
071.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 60 53 37 43
072.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 19,50 61 53 33 44
072.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 59 53 32 45
072.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 60 53 33 46
072.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 61 53 36 46
072.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 61 53 37 45
072.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 61 53 37 45
072.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 61 53 33 45
072.2_A no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33 25 17
072.2_B no-gevel studentenhuisvesting 19,50 34 23 17
101.1_A zo-gevel appartementen 1,50 61 39 48
101.2_A zw-gevel appartementen 1,50 65 53 39 53
102.1_A zo-gevel appartementen 22,50 62 41 46
102.1_A zo-gevel appartementen 4,50 63 39 50
102.1_B zo-gevel appartementen 25,50 61 41 46
102.1_B zo-gevel appartementen 7,50 63 40 49
102.1_C zo-gevel appartementen 28,50 61 41 45
102.1_C zo-gevel appartementen 10,50 63 41 49
102.1_D zo-gevel appartementen 31,50 61 41 45
102.1_D zo-gevel appartementen 13,50 62 41 48
102.1_E zo-gevel appartementen 16,50 62 41 47
102.1_F zo-gevel appartementen 19,50 62 41 47
102.2_A zw-gevel appartementen 22,50 65 53 41 49
102.2_A zw-gevel appartementen 4,50 66 53 39 53
102.2_B zw-gevel appartementen 25,50 64 53 41 49
102.2_B zw-gevel appartementen 7,50 66 53 40 53
102.2_C zw-gevel appartementen 28,50 64 53 41 48
102.2_C zw-gevel appartementen 10,50 66 53 41 52
102.2_D zw-gevel appartementen 31,50 64 53 41 48
102.2_D zw-gevel appartementen 13,50 65 53 41 51
102.2_E zw-gevel appartementen 16,50 65 53 41 50
102.2_F zw-gevel appartementen 19,50 65 53 41 50
103.1_A zw-gevel appartementen 22,50 65 53 41 49
103.1_A zw-gevel appartementen 4,50 66 53 39 53
103.1_B zw-gevel appartementen 25,50 64 53 41 49
103.1_B zw-gevel appartementen 7,50 66 53 40 53
103.1_C zw-gevel appartementen 28,50 64 53 41 48
103.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66 53 40 52
103.1_D zw-gevel appartementen 31,50 64 53 41 48
103.1_D zw-gevel appartementen 13,50 65 53 41 51
103.1_E zw-gevel appartementen 16,50 65 53 41 50
103.1_F zw-gevel appartementen 19,50 65 53 41 50
104.1_A zw-gevel appartementen 22,50 65 53 40 49
104.1_A zw-gevel appartementen 4,50 66 53 38 53
104.1_B zw-gevel appartementen 25,53 64 53 40 49
104.1_B zw-gevel appartementen 7,50 66 53 39 53
104.1_C zw-gevel appartementen 28,50 64 53 40 48
104.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66 53 39 52
104.1_D zw-gevel appartementen 31,50 64 53 40 48
104.1_D zw-gevel appartementen 13,50 65 53 40 51
104.1_E zw-gevel appartementen 16,50 65 53 40 50
104.2_A nw-gevel appartementen 19,50 60 4 39
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Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte
t.o.v. maaiveld

Metallaan
HGW

Friesestraatweg (30
km) Lden

Geluidbelasting per geluidbron en toetsing Wet geluidhinder

N370 Lden N370 HGW Metallaan Lden

104.2_B nw-gevel appartementen 22,50 61 5 46
104.2_C nw-gevel appartementen 25,50 61 8 45
104.2_D nw-gevel appartementen 28,50 61 8 45
104.2_E nw-gevel appartementen 31,50 60 9 44
104.3_A no-gevel appartementen 19,50 35 0 27
104.3_B no-gevel appartementen 22,50 36 -2 27
104.3_C no-gevel appartementen 25,50 37 -1 25
104.3_D no-gevel appartementen 28,50 40 2 22
104.3_E no-gevel appartementen 31,50 42 7 22
105.1_A zo-gevel appartementen 1,50 65 53 38 53
105.2_A no-gevel appartementen 1,50 61 19 49
106.1_A zw-gevel appartementen 4,50 66 53 38 53
106.1_B zw-gevel appartementen 7,50 66 53 38 52
106.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66 53 39 52
106.1_D zw-gevel appartementen 13,50 65 53 39 51
106.1_E zw-gevel appartementen 16,50 65 53 40 50
106.2_A nw-gevel appartementen 4,50 62 17 50
106.2_B nw-gevel appartementen 7,50 62 24 49
106.2_C nw-gevel appartementen 10,50 62 16 49
106.2_D nw-gevel appartementen 13,50 62 0 48
106.2_E nw-gevel appartementen 16,50 62 1 47
107.1_A nw-gevel appartementen 4,50 60 53 31 45
107.1_B nw-gevel appartementen 7,50 60 53 28 45
107.1_C nw-gevel appartementen 10,50 60 53 23 45
107.1_D nw-gevel appartementen 13,50 60 53 8 45
107.1_E nw-gevel appartementen 16,50 60 53 8 45
107.2_A no-gevel appartementen 4,50 41 19 25
107.2_B no-gevel appartementen 7,50 43 25 25
107.2_C no-gevel appartementen 10,50 44 18 26
107.2_D no-gevel appartementen 13,50 39 13 24
107.2_E no-gevel appartementen 16,50 38 12 23
108.1_A no-gevel appartementen 4,50 41 21 24
108.1_A no-gevel appartementen 22,50 34 14 19
108.1_B no-gevel appartementen 7,50 44 25 25
108.1_B no-gevel appartementen 25,50 35 15 11
108.1_C no-gevel appartementen 10,50 44 17 25
108.1_C no-gevel appartementen 28,50 36 15 11
108.1_D no-gevel appartementen 13,50 39 15 24
108.1_D no-gevel appartementen 31,50 37 16 12
108.1_E no-gevel appartementen 16,50 37 13 23
108.1_F no-gevel appartementen 19,50 34 14 19
108.2_A nw-gevel appartementen 19,50 53 3 37
108.2_B nw-gevel appartementen 22,50 57 5 41
108.2_C nw-gevel appartementen 25,50 58 8 41
108.2_D nw-gevel appartementen 28,50 59 8 42
108.2_E nw-gevel appartementen 31,50 59 8 42
108.3_A zw-gevel appartementen 19,50 53 53 16 38
108.3_B zw-gevel appartementen 22,50 59 53 16 42
108.3_C zw-gevel appartementen 25,50 60 53 17 43
108.3_D zw-gevel appartementen 28,50 60 53 18 43
108.3_E zw-gevel appartementen 31,50 60 53 23 44
109.1_A no-gevel appartementen 22,50 35 15 20
109.1_A no-gevel appartementen 4,50 40 22 23
109.1_B no-gevel appartementen 25,50 35 15 20
109.1_B no-gevel appartementen 7,50 43 26 24
109.1_C no-gevel appartementen 28,50 36 16 10
109.1_C no-gevel appartementen 10,50 43 20 24
109.1_D no-gevel appartementen 31,50 36 16 11
109.1_D no-gevel appartementen 13,50 39 15 23
109.1_E no-gevel appartementen 16,50 37 13 24
109.1_F no-gevel appartementen 19,50 35 14 20
110.1_A no-gevel appartementen 4,50 41 23 23
110.1_A no-gevel appartementen 22,50 33 15 18
110.1_B no-gevel appartementen 7,50 42 26 24
110.1_B no-gevel appartementen 25,50 34 15 18
110.1_C no-gevel appartementen 10,50 43 17 24
110.1_C no-gevel appartementen 28,50 34 16 7
110.1_D no-gevel appartementen 13,50 39 14 22
110.1_D no-gevel appartementen 31,50 35 16 7
110.1_E no-gevel appartementen 16,50 35 13 22
110.1_F no-gevel appartementen 19,50 33 14 18
110.2_A zo-gevel appartementen 22,50 59 53 39 44
110.2_A zo-gevel appartementen 4,50 60 53 37 46
110.2_B zo-gevel appartementen 25,50 59 53 39 43
110.2_B zo-gevel appartementen 7,50 60 53 38 46
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Bijlage 4

Naam Omschrijving Hoogte
t.o.v. maaiveld

Metallaan
HGW

Friesestraatweg (30
km) Lden

Geluidbelasting per geluidbron en toetsing Wet geluidhinder

N370 Lden N370 HGW Metallaan Lden

110.2_C zo-gevel appartementen 28,50 59 53 39 43
110.2_C zo-gevel appartementen 10,50 60 53 39 45
110.2_D zo-gevel appartementen 31,50 59 53 39 43
110.2_D zo-gevel appartementen 13,50 60 53 39 45
110.2_E zo-gevel appartementen 16,50 60 53 39 45
110.2_F zo-gevel appartementen 19,50 60 53 39 44

66 48 54
392 0

= Hogere grenswaarde
HGW = Hogere grenswaarde nodig = Hoger dan ten hoogst toelaatbaar (doof uit te voeren)

Opmerking: geluidbelasting tgv. wegverkeer is na aftrek conform art. 110g Wgh

Hoogste geluidbelasting:
Totaal aantal appartementen hogere waarde:

Legenda Tabel (hoofd)
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Bijlage 5Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,4 64,0 59,1 68,3
001.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,8 63,4 58,6 67,7
001.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 68,0 64,6 59,7 68,9
001.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,9 64,5 59,7 68,8
001.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,7 64,3 59,5 68,6

001.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,4 64,0 59,2 68,3
001.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,1 63,7 58,9 68,0
001.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 19,50 63,2 59,8 55,0 64,2
001.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 63,4 60,0 55,1 64,3
001.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 64,1 60,7 55,9 65,1

001.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 64,2 60,8 56,0 65,2
001.2_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 64,1 60,7 55,9 65,1
001.2_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 63,9 60,4 55,7 64,8
001.2_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 63,5 60,1 55,4 64,5
002.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,8 63,4 58,6 67,7

002.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,4 64,0 59,1 68,3
002.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 68,0 64,6 59,7 68,9
002.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,9 64,5 59,6 68,8
002.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,7 64,2 59,5 68,6
002.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,4 64,0 59,2 68,3

002.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,1 63,7 58,9 68,0
003.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,8 63,3 58,6 67,7
003.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,4 64,0 59,1 68,3
003.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,9 64,5 59,7 68,9
003.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,9 64,4 59,6 68,8

003.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,6 64,2 59,4 68,6
003.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,4 63,9 59,2 68,3
003.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,1 63,6 58,9 68,0
004.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,7 63,3 58,6 67,7
004.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,4 64,0 59,1 68,3

004.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,9 64,5 59,7 68,9
004.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,8 64,4 59,6 68,8
004.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,6 64,2 59,4 68,6
004.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,3 63,9 59,1 68,3
004.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,0 63,6 58,9 68,0

005.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,7 63,3 58,6 67,7
005.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,3 63,9 59,0 68,2
005.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,9 64,5 59,7 68,8
005.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,8 64,4 59,6 68,8
005.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,6 64,2 59,4 68,5

005.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,3 63,9 59,1 68,3
005.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,0 63,6 58,9 68,0
006.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,7 63,3 58,5 67,7
006.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,3 63,9 59,0 68,2
006.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,9 64,5 59,6 68,8

006.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,8 64,4 59,6 68,7
006.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,6 64,2 59,4 68,5
006.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,3 63,9 59,1 68,3
006.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,0 63,6 58,8 68,0
007.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,9 64,4 59,6 68,8

007.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,8 64,4 59,6 68,7
007.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,5 64,1 59,4 68,5
007.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,3 63,9 59,1 68,2
007.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,0 63,6 58,8 68,0
007.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,7 63,3 58,5 67,7

008.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,8 64,4 59,6 68,8
008.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,7 64,3 59,5 68,7
008.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,5 64,1 59,3 68,5
008.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,2 63,8 59,1 68,2
008.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 67,0 63,5 58,8 67,9

008.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,7 63,2 58,5 67,6
009.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,3 62,9 58,2 67,3
009.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,8 64,4 59,6 68,7
009.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 66,0 62,6 57,9 67,0
009.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,7 64,3 59,5 68,7

009.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,5 64,1 59,3 68,5
009.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,2 63,8 59,1 68,2
009.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,9 63,5 58,8 67,9
009.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,6 63,2 58,5 67,6
009.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 22,50 54,0 50,7 45,6 54,9

009.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 25,50 62,5 59,1 54,4 63,5
010.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 66,0 62,5 57,8 66,9
010.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,6 64,2 59,4 68,6
010.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,4 64,0 59,2 68,4
010.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,2 63,7 59,0 68,1

010.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,9 63,5 58,7 67,8
010.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,6 63,2 58,4 67,5
010.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,3 62,9 58,1 67,2
011.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,9 62,5 57,8 66,9
011.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,6 64,2 59,4 68,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

011.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,4 64,0 59,2 68,4
011.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,1 63,7 59,0 68,1
011.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,9 63,4 58,7 67,8
011.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,6 63,1 58,4 67,5
011.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,2 62,8 58,1 67,2

012.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,2 62,8 58,1 67,2
012.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,7 64,3 59,4 68,6
012.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,9 62,5 57,8 66,9
012.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,6 64,2 59,4 68,5
012.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,4 64,0 59,2 68,3

012.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,1 63,7 58,9 68,1
012.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,8 63,4 58,7 67,8
012.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,5 63,1 58,4 67,5
013.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,2 62,8 58,0 67,2
013.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,6 64,2 59,4 68,6

013.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,9 62,5 57,7 66,9
013.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,6 64,1 59,3 68,5
013.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,3 63,9 59,2 68,3
013.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,1 63,7 58,9 68,0
013.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,8 63,4 58,6 67,8

013.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,5 63,1 58,3 67,5
014.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,2 62,8 58,0 67,1
014.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,6 64,2 59,4 68,5
014.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,9 62,5 57,7 66,8
014.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,5 64,1 59,3 68,5

014.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,3 63,9 59,1 68,3
014.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,1 63,7 58,9 68,0
014.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,8 63,4 58,6 67,7
014.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,5 63,1 58,3 67,4
015.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,2 62,8 58,0 67,1

015.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,6 64,2 59,3 68,5
015.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,7 66,8
015.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,5 64,1 59,3 68,5
015.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,3 63,9 59,1 68,3
015.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,0 63,6 58,9 68,0

015.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,8 63,4 58,6 67,7
015.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,5 63,1 58,3 67,4
016.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,1 62,7 58,0 67,1
016.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,6 64,2 59,3 68,5
016.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,7 66,8

016.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,5 64,1 59,3 68,4
016.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,5 62,1 57,4 66,5
016.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,3 63,9 59,1 68,2
016.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,2 61,9 57,1 66,2
016.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,0 63,6 58,8 68,0

016.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,7 63,3 58,6 67,7
016.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,4 63,0 58,3 67,4
016.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 28,50 55,2 51,8 46,9 56,1
016.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 31,50 61,9 58,5 53,8 62,9
017.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,1 62,7 58,0 67,1

017.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,5 64,2 59,3 68,5
017.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,7 66,8
017.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,5 64,1 59,3 68,4
017.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,5 62,1 57,4 66,5
017.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,3 63,9 59,1 68,2

017.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,2 61,8 57,1 66,2
017.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,0 63,6 58,8 68,0
017.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,7 63,3 58,6 67,7
017.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,4 63,0 58,3 67,4
018.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,4 63,0 58,2 67,4

018.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 67,0 63,6 58,7 67,9
018.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,1 62,7 57,9 67,1
018.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,5 64,1 59,3 68,5
018.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,7 66,8
018.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,4 64,1 59,2 68,4

018.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,5 62,1 57,4 66,5
018.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,2 63,8 59,0 68,2
018.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,2 61,8 57,1 66,2
018.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,0 63,6 58,8 67,9
018.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,7 63,3 58,5 67,7

019.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,4 63,0 58,2 67,4
019.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66,9 63,6 58,6 67,9
019.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,1 62,7 57,9 67,1
019.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,5 64,1 59,2 68,4
019.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,6 66,7

019.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,4 64,0 59,2 68,4
019.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,5 62,1 57,3 66,4
019.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,2 63,8 59,0 68,2
019.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,2 61,8 57,0 66,2
019.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 67,0 63,6 58,8 67,9
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019.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,7 63,3 58,5 67,7
020.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,4 63,0 58,2 67,3
020.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66,9 63,5 58,6 67,8
020.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,1 62,7 57,9 67,0
020.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,5 64,1 59,2 68,4

020.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,8 62,4 57,6 66,7
020.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,4 64,0 59,2 68,3
020.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,5 62,1 57,3 66,4
020.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,2 63,8 59,0 68,1
020.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,2 61,8 57,0 66,1

020.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66,9 63,6 58,7 67,9
020.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,7 63,3 58,5 67,6
021.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,3 62,9 58,1 67,3
021.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66,8 63,5 58,5 67,8
021.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,0 62,6 57,8 67,0

021.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,4 64,0 59,1 68,3
021.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,7 62,3 57,6 66,7
021.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,3 64,0 59,1 68,3
021.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,4 62,0 57,3 66,4
021.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,1 63,8 58,9 68,1

021.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,1 61,8 57,0 66,1
021.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66,9 63,5 58,7 67,9
021.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,6 63,2 58,4 67,6
022.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,3 62,9 58,1 67,3
022.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66,8 63,4 58,5 67,7

022.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,0 62,6 57,8 67,0
022.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,4 64,0 59,1 68,3
022.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,7 62,3 57,5 66,7
022.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,3 63,9 59,1 68,2
022.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,4 62,0 57,2 66,4

022.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,1 63,7 58,9 68,1
022.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,1 61,7 56,9 66,1
022.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66,9 63,5 58,7 67,8
022.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,6 63,2 58,4 67,5
023.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 19,50 66,3 62,9 58,1 67,2

023.1_A zw-gevel studentenhuisvesting 1,50 66,8 63,4 58,5 67,7
023.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 22,50 66,0 62,6 57,8 66,9
023.1_B zw-gevel studentenhuisvesting 4,50 67,3 64,0 59,1 68,3
023.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 25,50 65,7 62,3 57,5 66,6
023.1_C zw-gevel studentenhuisvesting 7,50 67,3 63,9 59,0 68,2

023.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 28,50 65,4 62,0 57,2 66,3
023.1_D zw-gevel studentenhuisvesting 10,50 67,1 63,7 58,9 68,0
023.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 31,50 65,1 61,7 56,9 66,1
023.1_E zw-gevel studentenhuisvesting 13,50 66,8 63,5 58,6 67,8
023.1_F zw-gevel studentenhuisvesting 16,50 66,6 63,2 58,4 67,5

023.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 62,6 59,3 54,4 63,6
023.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 62,8 59,4 54,5 63,7
023.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 62,3 59,0 54,1 63,3
023.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 63,5 60,2 55,2 64,4
023.2_C nw-gevel studentenhuisvesting 25,50 62,0 58,7 53,8 63,0

023.2_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 63,5 60,2 55,2 64,4
023.2_D nw-gevel studentenhuisvesting 28,50 61,7 58,4 53,6 62,7
023.2_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 63,4 60,0 55,1 64,3
023.2_E nw-gevel studentenhuisvesting 31,50 61,5 58,1 53,3 62,4
023.2_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 63,1 59,8 54,9 64,1

023.2_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 62,9 59,5 54,7 63,8
024.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 60,8 57,5 52,6 61,8
024.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 59,9 56,6 51,6 60,8
024.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 60,6 57,2 52,4 61,5
024.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 61,2 57,9 53,0 62,2

024.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 25,50 60,3 57,0 52,2 61,3
024.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 61,3 58,0 53,1 62,3
024.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 28,50 60,1 56,8 51,9 61,1
024.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 61,3 57,9 53,1 62,2
024.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 31,50 59,9 56,5 51,7 60,9

024.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 61,2 57,8 53,0 62,1
024.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 61,0 57,7 52,8 62,0
024.2_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,1 19,1 12,8 22,7
024.2_B no-gevel studentenhuisvesting 28,50 22,4 19,5 13,0 23,0
024.2_C no-gevel studentenhuisvesting 31,50 23,2 20,2 13,9 23,8

025.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 59,6 56,3 51,4 60,6
025.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 58,3 55,0 50,1 59,3
025.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 59,4 56,1 51,2 60,4
025.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 59,8 56,5 51,6 60,8
025.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 60,0 56,6 51,8 60,9

025.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 60,0 56,6 51,8 60,9
025.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 59,9 56,5 51,7 60,9
025.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 59,8 56,4 51,6 60,7
026.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 58,9 55,5 50,7 59,9
026.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 57,4 54,1 49,2 58,4
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026.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 58,7 55,4 50,5 59,7
026.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 59,0 55,7 50,8 60,0
026.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 59,2 55,9 51,0 60,2
026.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 59,2 55,9 51,0 60,2
026.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 59,1 55,8 50,9 60,1

026.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 59,0 55,7 50,8 60,0
027.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 58,2 54,8 50,0 59,1
027.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 56,6 53,3 48,4 57,6
027.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 58,0 54,6 49,8 58,9
027.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 58,2 54,8 50,0 59,1

027.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 58,5 55,1 50,3 59,4
027.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 58,5 55,2 50,3 59,5
027.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 58,5 55,1 50,2 59,4
027.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 58,3 55,0 50,1 59,3
028.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 57,6 54,3 49,4 58,6

028.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 55,9 52,5 47,6 56,8
028.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 57,5 54,1 49,3 58,4
028.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 57,4 54,1 49,2 58,4
028.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 57,8 54,5 49,6 58,8
028.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 57,9 54,5 49,7 58,8

028.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 57,9 54,5 49,7 58,8
028.1_F nw-gevel studentenhuisvesting 16,50 57,7 54,4 49,5 58,7
028.2_A no-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,3 33,9 29,2 38,3
028.2_B no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33,8 30,5 25,7 34,8
028.2_C no-gevel studentenhuisvesting 19,50 31,2 27,9 23,0 32,2

028.2_D no-gevel studentenhuisvesting 22,50 30,8 27,5 22,6 31,8
029.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 55,2 51,9 47,0 56,2
029.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 56,8 53,4 48,5 57,7
029.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 57,3 53,9 49,1 58,2
029.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 57,4 54,1 49,2 58,4

030.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 54,6 51,2 46,4 55,5
030.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 56,0 52,7 47,8 57,0
030.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 56,6 53,3 48,4 57,6
030.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 56,8 53,5 48,6 57,8
031.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 53,8 50,4 45,6 54,7

031.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 55,1 51,8 46,9 56,1
031.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 55,9 52,6 47,7 56,9
031.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 56,1 52,8 47,9 57,1
031.2_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 34,8 31,3 26,7 35,8
031.2_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,0 32,6 27,9 37,0

031.2_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,7 34,3 29,5 38,7
031.2_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35,7 32,3 27,6 36,7
032.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 35,9 32,5 27,7 36,8
032.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,8 33,3 28,6 37,7
032.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,8 34,4 29,7 38,8

032.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 36,6 33,2 28,4 37,5
032.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35,6 32,2 27,4 36,6
032.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,4 33,0 28,2 37,4
032.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,2 33,7 29,0 38,1
032.2_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,1 34,6 29,9 39,0

033.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,2 32,8 28,1 37,2
033.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,9 33,5 28,7 37,9
033.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,5 34,1 29,4 38,5
033.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,2 34,8 30,0 39,2
034.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35,8 32,4 27,6 36,8

034.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,6 33,2 28,4 37,6
034.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,2 33,8 29,0 38,2
034.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,9 34,5 29,7 38,9
035.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35,8 32,4 27,6 36,8
035.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,7 33,3 28,5 37,7

035.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,1 33,7 29,0 38,1
035.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,5 34,1 29,3 38,5
036.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 38,6 35,2 30,4 39,6
036.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,2 32,8 28,0 37,1
036.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 40,1 36,7 31,9 41,0

036.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 37,0 33,6 28,8 37,9
036.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,3 33,9 29,1 38,3
036.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,4 34,0 29,2 38,4
036.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,5 34,1 29,3 38,5
036.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,9 34,5 29,7 38,9

036.2_A no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,9 33,5 28,7 37,9
036.2_B no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33,9 30,6 25,8 34,9
036.2_C no-gevel studentenhuisvesting 19,50 31,1 27,8 22,9 32,1
036.2_D no-gevel studentenhuisvesting 22,50 29,6 26,2 21,2 30,5
037.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 38,1 34,7 29,9 39,1

037.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,5 33,1 28,3 37,5
037.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 39,0 35,6 30,9 40,0
037.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 37,2 33,9 29,1 38,2
037.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,5 34,1 29,3 38,4
037.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,5 34,2 29,3 38,5
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037.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,6 34,2 29,4 38,6
037.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,8 34,4 29,6 38,7
038.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 37,8 34,4 29,5 38,7
038.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,4 33,1 28,2 37,4
038.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 38,3 34,9 30,1 39,3

038.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 37,3 33,9 29,1 38,2
038.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 37,5 34,1 29,3 38,4
038.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,5 34,1 29,3 38,4
038.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,5 34,1 29,3 38,4
038.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,5 34,2 29,3 38,5

039.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 19,50 36,7 33,3 28,4 37,6
039.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 35,5 32,1 27,3 36,4
039.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 22,50 36,7 33,4 28,5 37,7
039.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,6 33,2 28,4 37,5
039.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 36,8 33,4 28,6 37,7

039.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 36,8 33,4 28,6 37,8
039.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,8 33,5 28,6 37,8
039.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 36,8 33,4 28,5 37,7
040.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 29,5 26,2 21,2 30,4
040.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 31,4 28,0 23,3 32,4

040.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 29,8 26,5 21,5 30,8
040.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 31,9 28,4 23,7 32,8
040.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,7 19,8 13,4 23,4
040.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 32,0 28,6 23,9 33,0
040.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 22,9 20,0 13,6 23,6

040.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 31,4 28,0 23,2 32,3
040.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 23,4 20,4 14,1 24,0
040.1_E no-gevel studentenhuisvesting 13,50 30,9 27,6 22,7 31,9
040.1_F no-gevel studentenhuisvesting 16,50 30,2 26,9 22,0 31,2
041.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,2 29,8 24,9 34,1

041.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 30,6 27,1 22,5 31,6
041.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,8 30,5 25,6 34,8
041.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31,6 28,1 23,4 32,5
041.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,2 19,3 12,5 22,7
041.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 33,4 30,0 25,2 34,3

041.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 22,4 19,5 12,7 22,9
041.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34,3 31,0 26,2 35,3
041.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 22,8 19,9 13,2 23,4
041.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 34,3 30,9 26,1 35,2
041.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,2 29,8 24,9 34,1

042.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32,3 29,0 24,1 33,3
042.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 30,2 26,8 22,1 31,2
042.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 32,6 29,3 24,4 33,6
042.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31,4 28,0 23,3 32,4
042.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 23,7 20,7 14,4 24,3

042.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35,0 31,7 26,8 36,0
042.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 22,6 19,8 13,0 23,2
042.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,7 33,3 28,5 37,6
042.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 23,0 20,2 13,5 23,6
042.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33,7 30,3 25,4 34,6

042.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 32,3 29,0 24,1 33,3
043.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,0 29,7 24,8 34,0
043.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 34,9 31,5 26,7 35,9
043.1_B no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,3 30,0 25,1 34,3
043.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 35,3 31,9 27,2 36,3

043.1_C no-gevel studentenhuisvesting 25,50 24,1 21,1 15,1 24,8
043.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,4 34,0 29,2 38,4
043.1_D no-gevel studentenhuisvesting 28,50 22,5 19,7 12,9 23,1
043.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,6 34,3 29,4 38,6
043.1_E no-gevel studentenhuisvesting 31,50 23,0 20,1 13,5 23,6

043.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 34,0 30,7 25,8 35,0
043.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,0 29,7 24,8 34,0
043.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 28,50 46,7 43,3 38,4 47,6
043.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 31,50 51,7 48,4 43,2 52,5
044.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 30,3 27,0 22,0 31,3

044.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 34,6 31,2 26,4 35,5
044.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 24,1 21,0 15,0 24,8
044.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34,7 31,3 26,5 35,7
044.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35,4 32,0 27,2 36,4
044.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35,0 31,6 26,7 35,9

044.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 29,1 25,7 20,7 30,0
044.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 28,9 25,6 20,5 29,8
045.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,8 30,4 25,6 34,8
045.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 33,6 30,2 25,4 34,6
045.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 24,1 21,0 15,0 24,7

045.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33,9 30,5 25,8 34,9
045.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34,9 31,4 26,7 35,8
045.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 34,6 31,2 26,4 35,6
045.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 32,7 29,3 24,5 33,7
045.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,0 29,7 24,8 34,0
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Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

046.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19,1 15,6 10,9 20,0
046.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36,9 33,5 28,8 37,9
046.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,0 34,7 29,9 39,0
046.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 38,1 34,8 30,0 39,1
046.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33,5 30,1 25,4 34,5

046.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,5 30,2 25,4 34,5
046.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,8 30,4 25,7 34,8
047.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 19,4 15,9 11,2 20,3
047.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34,1 30,8 25,8 35,0
047.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 36,3 33,0 28,0 37,2

047.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,7 33,4 28,5 37,7
047.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 33,5 30,2 25,2 34,4
047.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 33,8 30,5 25,4 34,7
047.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,9 30,5 25,7 34,8
048.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 20,4 17,0 11,8 21,2

048.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 33,8 30,3 25,6 34,7
048.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 35,3 31,9 27,2 36,3
048.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35,4 32,0 27,3 36,4
048.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 34,2 30,8 26,0 35,2
048.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 34,5 31,1 26,4 35,5

048.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 35,1 31,7 27,0 36,1
049.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 21,2 17,7 12,9 22,1
049.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36,6 33,4 28,1 37,5
049.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,2 34,0 28,7 38,1
049.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,3 34,0 28,8 38,1

049.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,4 34,1 28,9 38,2
049.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 37,5 34,2 29,0 38,4
049.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 37,1 33,8 29,0 38,1
050.1_A no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,2 18,8 13,3 22,9
050.1_A no-gevel studentenhuisvesting 7,50 34,7 31,4 26,0 35,5

050.1_B no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34,9 31,7 26,3 35,7
050.1_C no-gevel studentenhuisvesting 13,50 35,0 31,8 26,4 35,8
050.1_D no-gevel studentenhuisvesting 16,50 34,9 31,7 26,3 35,7
050.1_E no-gevel studentenhuisvesting 19,50 34,4 31,2 25,7 35,2
050.1_F no-gevel studentenhuisvesting 22,50 33,0 29,6 24,8 33,9

051.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 35,4 32,0 27,1 36,3
051.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,2 33,0 27,6 37,0
051.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,7 19,3 14,0 23,5
051.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36,2 33,0 27,6 37,1
051.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 36,2 33,0 27,6 37,0

051.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,1 32,9 27,4 36,9
051.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 36,2 33,0 27,5 37,0
051.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35,9 32,8 27,3 36,8
052.1_A no-gevel studentenhuisvesting 22,50 36,7 33,3 28,5 37,6
052.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 36,7 33,6 28,0 37,5

052.1_B no-gevel studentenhuisvesting 25,50 22,0 18,6 13,0 22,6
052.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 36,8 33,6 28,1 37,6
052.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 37,1 33,9 28,5 38,0
052.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 37,6 34,4 29,0 38,4
052.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,9 34,7 29,3 38,8

052.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 37,0 33,8 28,5 37,9
052.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 22,50 45,7 42,3 37,4 46,6
052.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 25,50 52,1 48,9 43,6 53,0
053.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 35,4 32,2 26,6 36,1
053.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 35,5 32,3 26,8 36,3

053.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 36,1 32,9 27,5 36,9
053.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,7 33,5 28,2 37,6
053.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,2 34,0 28,7 38,1
053.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 36,5 33,3 27,9 37,3
054.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 30,6 27,1 22,5 31,5

054.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31,6 28,1 23,4 32,5
054.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 34,7 31,4 26,0 35,5
054.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 36,4 33,3 27,8 37,3
054.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 37,0 33,8 28,3 37,8
054.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35,7 32,5 27,0 36,5

055.1_A no-gevel studentenhuisvesting 4,50 30,7 27,2 22,6 31,7
055.1_B no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31,3 27,8 23,2 32,3
055.1_C no-gevel studentenhuisvesting 10,50 31,8 28,3 23,7 32,8
055.1_D no-gevel studentenhuisvesting 13,50 33,0 29,6 24,9 34,0
055.1_E no-gevel studentenhuisvesting 16,50 36,7 33,5 28,3 37,6

055.1_F no-gevel studentenhuisvesting 19,50 37,5 34,3 29,1 38,4
056.1_A no-gevel studentenhuisvesting 19,50 37,0 33,8 28,5 37,9
056.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 27,2 23,7 19,1 28,2
056.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 31,1 27,6 23,0 32,1
056.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 31,7 28,2 23,6 32,7

056.1_D no-gevel studentenhuisvesting 10,50 32,1 28,6 24,1 33,1
056.1_E no-gevel studentenhuisvesting 13,50 33,5 30,0 25,4 34,5
056.1_F no-gevel studentenhuisvesting 16,50 36,6 33,4 28,2 37,5
057.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 37,0 33,6 28,9 38,0
057.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38,5 35,0 30,3 39,4
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Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

057.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38,8 35,4 30,7 39,8
057.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 39,0 35,6 30,9 40,0
057.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39,2 35,8 31,1 40,2
058.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,8 33,3 28,6 37,7
058.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 39,4 36,0 31,2 40,4

058.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,6 36,2 31,5 40,6
058.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 39,7 36,3 31,6 40,7
058.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39,0 35,6 30,9 40,0
059.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,4 32,9 28,2 37,3
059.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 37,9 34,5 29,8 38,9

059.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38,4 34,9 30,2 39,3
059.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,8 35,3 30,7 39,8
059.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39,2 35,7 31,1 40,2
060.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,3 32,9 28,1 37,3
060.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 39,4 36,0 31,2 40,3

060.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,7 36,3 31,6 40,7
060.1_D nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 40,1 36,7 32,0 41,1
060.1_E nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39,8 36,4 31,7 40,8
060.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,7 35,4 30,4 39,7
060.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 39,8 36,5 31,4 40,7

061.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,3 32,8 28,1 37,2
061.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 39,4 36,0 31,2 40,4
061.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,8 36,4 31,7 40,8
062.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 36,8 33,4 28,7 37,8
062.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38,1 34,6 30,0 39,1

062.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 38,9 35,5 30,8 39,9
063.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 37,3 33,8 29,1 38,2
063.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38,4 35,0 30,3 39,4
063.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,4 35,9 31,3 40,4
064.1_A nw-gevel studentenhuisvesting 1,50 37,0 33,6 28,9 38,0

064.1_B nw-gevel studentenhuisvesting 4,50 38,3 34,9 30,2 39,3
064.1_C nw-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,3 35,8 31,2 40,3
064.2_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 37,8 34,6 29,2 38,6
064.2_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 39,0 35,8 30,5 39,9
064.2_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 39,6 36,4 31,1 40,5

065.1_A no-gevel studentenhuisvesting 1,50 37,2 34,0 28,5 38,0
065.1_B no-gevel studentenhuisvesting 4,50 38,2 35,0 29,6 39,0
065.1_C no-gevel studentenhuisvesting 7,50 38,7 35,5 30,2 39,6
065.2_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 54,0 50,7 45,8 55,0
065.2_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 55,5 52,2 47,3 56,5

065.2_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 56,4 53,0 48,2 57,3
066.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 54,6 51,2 46,4 55,5
066.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 56,1 52,7 47,9 57,1
066.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 56,7 53,3 48,5 57,7
067.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 55,6 52,2 47,4 56,5

067.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 57,1 53,7 48,9 58,1
067.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 57,6 54,2 49,4 58,5
067.2_A nw-gevel studentenhuisvesting 10,50 38,6 35,3 30,2 39,5
067.2_B nw-gevel studentenhuisvesting 13,50 40,4 37,1 32,0 41,3
068.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 56,3 52,9 48,1 57,2

068.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 57,9 54,5 49,7 58,8
068.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 58,3 54,9 50,1 59,2
068.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 58,4 55,0 50,2 59,4
068.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 58,7 55,3 50,5 59,6
069.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 57,0 53,6 48,8 57,9

069.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 58,6 55,2 50,4 59,5
069.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 59,0 55,6 50,8 59,9
069.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 59,1 55,7 50,9 60,0
069.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 59,2 55,8 51,1 60,2
070.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 57,9 54,5 49,6 58,8

070.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 59,4 56,0 51,3 60,4
070.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 59,7 56,3 51,5 60,7
070.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 59,9 56,5 51,7 60,8
070.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 60,0 56,6 51,8 60,9
071.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 59,0 55,6 50,7 59,9

071.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 60,5 57,1 52,3 61,4
071.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 60,6 57,2 52,5 61,6
071.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 60,7 57,3 52,6 61,7
071.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 60,8 57,4 52,7 61,8
072.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 19,50 61,8 58,4 53,7 62,8

072.1_A zo-gevel studentenhuisvesting 1,50 60,5 57,1 52,3 61,4
072.1_B zo-gevel studentenhuisvesting 4,50 61,8 58,4 53,6 62,7
072.1_C zo-gevel studentenhuisvesting 7,50 61,9 58,5 53,8 62,9
072.1_D zo-gevel studentenhuisvesting 10,50 62,1 58,6 53,9 63,0
072.1_E zo-gevel studentenhuisvesting 13,50 62,1 58,7 53,9 63,0

072.1_F zo-gevel studentenhuisvesting 16,50 62,0 58,6 53,8 63,0
072.2_A no-gevel studentenhuisvesting 16,50 35,8 32,6 27,2 36,6
072.2_B no-gevel studentenhuisvesting 19,50 35,6 32,3 27,1 36,5
101.1_A zo-gevel appartementen 1,50 62,1 58,7 53,8 63,0
101.2_A zw-gevel appartementen 1,50 66,6 63,3 58,3 67,5
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Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

102.1_A zo-gevel appartementen 22,50 63,0 59,6 54,8 64,0
102.1_A zo-gevel appartementen 4,50 64,1 60,7 55,8 65,0
102.1_B zo-gevel appartementen 25,50 62,8 59,4 54,6 63,7
102.1_B zo-gevel appartementen 7,50 64,1 60,7 55,8 65,0
102.1_C zo-gevel appartementen 28,50 62,5 59,1 54,3 63,5

102.1_C zo-gevel appartementen 10,50 63,9 60,6 55,7 64,9
102.1_D zo-gevel appartementen 31,50 62,2 58,9 54,0 63,2
102.1_D zo-gevel appartementen 13,50 63,7 60,4 55,5 64,7
102.1_E zo-gevel appartementen 16,50 63,5 60,1 55,3 64,5
102.1_F zo-gevel appartementen 19,50 63,3 59,9 55,1 64,2

102.2_A zw-gevel appartementen 22,50 65,8 62,5 57,6 66,8
102.2_A zw-gevel appartementen 4,50 67,2 63,9 58,9 68,1
102.2_B zw-gevel appartementen 25,50 65,5 62,2 57,4 66,5
102.2_B zw-gevel appartementen 7,50 67,1 63,8 58,9 68,1
102.2_C zw-gevel appartementen 28,50 65,3 61,9 57,1 66,2

102.2_C zw-gevel appartementen 10,50 67,0 63,6 58,7 67,9
102.2_D zw-gevel appartementen 31,50 65,0 61,6 56,8 65,9
102.2_D zw-gevel appartementen 13,50 66,7 63,4 58,5 67,7
102.2_E zw-gevel appartementen 16,50 66,5 63,1 58,2 67,4
102.2_F zw-gevel appartementen 19,50 66,2 62,8 57,9 67,1

103.1_A zw-gevel appartementen 22,50 65,8 62,5 57,6 66,8
103.1_A zw-gevel appartementen 4,50 67,2 63,8 58,9 68,1
103.1_B zw-gevel appartementen 25,50 65,5 62,2 57,3 66,5
103.1_B zw-gevel appartementen 7,50 67,1 63,8 58,8 68,0
103.1_C zw-gevel appartementen 28,50 65,2 61,9 57,0 66,2

103.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66,9 63,6 58,7 67,9
103.1_D zw-gevel appartementen 31,50 64,9 61,6 56,8 65,9
103.1_D zw-gevel appartementen 13,50 66,7 63,4 58,5 67,7
103.1_E zw-gevel appartementen 16,50 66,4 63,1 58,2 67,4
103.1_F zw-gevel appartementen 19,50 66,1 62,8 57,9 67,1

104.1_A zw-gevel appartementen 22,50 65,8 62,4 57,6 66,7
104.1_A zw-gevel appartementen 4,50 67,1 63,8 58,8 68,1
104.1_B zw-gevel appartementen 25,53 65,5 62,1 57,3 66,4
104.1_B zw-gevel appartementen 7,50 67,1 63,7 58,8 68,0
104.1_C zw-gevel appartementen 28,50 65,2 61,8 57,0 66,1

104.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66,9 63,6 58,6 67,8
104.1_D zw-gevel appartementen 31,50 64,9 61,5 56,7 65,9
104.1_D zw-gevel appartementen 13,50 66,7 63,3 58,4 67,6
104.1_E zw-gevel appartementen 16,50 66,4 63,1 58,2 67,3
104.2_A nw-gevel appartementen 19,50 61,0 57,6 52,8 62,0

104.2_B nw-gevel appartementen 22,50 62,3 58,9 54,1 63,2
104.2_C nw-gevel appartementen 25,50 62,0 58,7 53,8 63,0
104.2_D nw-gevel appartementen 28,50 61,7 58,4 53,5 62,7
104.2_E nw-gevel appartementen 31,50 61,4 58,1 53,2 62,4
104.3_A no-gevel appartementen 19,50 37,2 33,9 28,5 38,0

104.3_B no-gevel appartementen 22,50 38,1 34,8 29,6 39,0
104.3_C no-gevel appartementen 25,50 38,9 35,6 30,7 39,9
104.3_D no-gevel appartementen 28,50 41,5 38,1 33,3 42,5
104.3_E no-gevel appartementen 31,50 43,5 40,1 35,3 44,4
105.1_A zo-gevel appartementen 1,50 66,5 63,2 58,2 67,4

105.2_A no-gevel appartementen 1,50 62,8 59,4 54,4 63,7
106.1_A zw-gevel appartementen 4,50 67,1 63,8 58,8 68,0
106.1_B zw-gevel appartementen 7,50 67,1 63,7 58,8 68,0
106.1_C zw-gevel appartementen 10,50 66,9 63,5 58,6 67,8
106.1_D zw-gevel appartementen 13,50 66,6 63,3 58,4 67,6

106.1_E zw-gevel appartementen 16,50 66,4 63,0 58,2 67,3
106.2_A nw-gevel appartementen 4,50 63,8 60,5 55,5 64,8
106.2_B nw-gevel appartementen 7,50 63,8 60,5 55,6 64,8
106.2_C nw-gevel appartementen 10,50 63,7 60,4 55,5 64,7
106.2_D nw-gevel appartementen 13,50 63,5 60,1 55,2 64,4

106.2_E nw-gevel appartementen 16,50 63,2 59,8 54,9 64,1
107.1_A nw-gevel appartementen 4,50 60,9 57,6 52,7 61,9
107.1_B nw-gevel appartementen 7,50 61,3 57,9 53,0 62,2
107.1_C nw-gevel appartementen 10,50 61,6 58,3 53,4 62,6
107.1_D nw-gevel appartementen 13,50 61,6 58,3 53,4 62,6

107.1_E nw-gevel appartementen 16,50 61,5 58,1 53,2 62,4
107.2_A no-gevel appartementen 4,50 42,6 39,2 34,4 43,5
107.2_B no-gevel appartementen 7,50 44,5 41,1 36,3 45,5
107.2_C no-gevel appartementen 10,50 44,9 41,6 36,8 45,9
107.2_D no-gevel appartementen 13,50 39,9 36,5 31,6 40,8

107.2_E no-gevel appartementen 16,50 38,9 35,5 30,6 39,8
108.1_A no-gevel appartementen 4,50 42,3 38,9 34,1 43,3
108.1_A no-gevel appartementen 22,50 35,7 32,3 27,4 36,6
108.1_B no-gevel appartementen 7,50 44,8 41,4 36,6 45,7
108.1_B no-gevel appartementen 25,50 36,2 32,9 28,1 37,2

108.1_C no-gevel appartementen 10,50 45,1 41,7 36,9 46,0
108.1_C no-gevel appartementen 28,50 37,1 33,7 28,9 38,1
108.1_D no-gevel appartementen 13,50 39,9 36,5 31,7 40,9
108.1_D no-gevel appartementen 31,50 37,9 34,6 29,7 38,9
108.1_E no-gevel appartementen 16,50 38,3 34,9 30,0 39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2019 08:48:49Geomilieu V5.10



21710239
Bijlage 5Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - Gembeton augustus 2019 nieuw

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

108.1_F no-gevel appartementen 19,50 34,9 31,6 26,7 35,9
108.2_A nw-gevel appartementen 19,50 55,4 52,1 47,2 56,4
108.2_B nw-gevel appartementen 22,50 58,6 55,2 50,4 59,5
108.2_C nw-gevel appartementen 25,50 59,3 56,0 51,1 60,3
108.2_D nw-gevel appartementen 28,50 59,7 56,4 51,5 60,7

108.2_E nw-gevel appartementen 31,50 59,9 56,5 51,7 60,8
108.3_A zw-gevel appartementen 19,50 56,2 52,9 48,0 57,2
108.3_B zw-gevel appartementen 22,50 60,0 56,7 51,8 61,0
108.3_C zw-gevel appartementen 25,50 61,0 57,7 52,8 62,0
108.3_D zw-gevel appartementen 28,50 61,4 58,1 53,2 62,4

108.3_E zw-gevel appartementen 31,50 61,5 58,2 53,3 62,5
109.1_A no-gevel appartementen 22,50 36,7 33,3 28,4 37,6
109.1_A no-gevel appartementen 4,50 41,5 38,1 33,3 42,5
109.1_B no-gevel appartementen 25,50 36,7 33,4 28,5 37,7
109.1_B no-gevel appartementen 7,50 44,0 40,6 35,8 44,9

109.1_C no-gevel appartementen 28,50 36,7 33,4 28,5 37,7
109.1_C no-gevel appartementen 10,50 44,5 41,2 36,4 45,5
109.1_D no-gevel appartementen 31,50 37,5 34,2 29,4 38,5
109.1_D no-gevel appartementen 13,50 40,6 37,2 32,4 41,6
109.1_E no-gevel appartementen 16,50 38,7 35,4 30,5 39,7

109.1_F no-gevel appartementen 19,50 35,9 32,5 27,6 36,8
110.1_A no-gevel appartementen 4,50 41,8 38,4 33,6 42,8
110.1_A no-gevel appartementen 22,50 34,8 31,5 26,6 35,8
110.1_B no-gevel appartementen 7,50 43,7 40,4 35,6 44,7
110.1_B no-gevel appartementen 25,50 35,4 32,1 27,2 36,4

110.1_C no-gevel appartementen 10,50 44,2 40,8 36,1 45,2
110.1_C no-gevel appartementen 28,50 35,5 32,2 27,4 36,5
110.1_D no-gevel appartementen 13,50 39,7 36,3 31,6 40,7
110.1_D no-gevel appartementen 31,50 36,4 33,1 28,2 37,4
110.1_E no-gevel appartementen 16,50 36,5 33,1 28,2 37,4

110.1_F no-gevel appartementen 19,50 34,1 30,8 25,8 35,0
110.2_A zo-gevel appartementen 22,50 60,7 57,3 52,5 61,6
110.2_A zo-gevel appartementen 4,50 61,3 57,9 53,0 62,2
110.2_B zo-gevel appartementen 25,50 60,5 57,1 52,3 61,4
110.2_B zo-gevel appartementen 7,50 61,4 58,0 53,2 62,3

110.2_C zo-gevel appartementen 28,50 60,3 56,9 52,1 61,2
110.2_C zo-gevel appartementen 10,50 61,4 58,0 53,2 62,3
110.2_D zo-gevel appartementen 31,50 60,1 56,8 51,9 61,1
110.2_D zo-gevel appartementen 13,50 61,1 57,8 52,9 62,1
110.2_E zo-gevel appartementen 16,50 61,0 57,7 52,8 62,0

110.2_F zo-gevel appartementen 19,50 60,9 57,5 52,7 61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2019 08:48:49Geomilieu V5.10
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1. Inleiding 
 
Onderzoek is uitgevoerd naar de geluidseffecten op de bestaande woonomgeving na 

realisatie van de bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181 in Groningen. Het betreft een 

onderzoek ter onderbouwing van het bestemmingsplan. 

 

Onderzocht is wat de geluidseffecten zijn op de bestaande woonomgeving vanwege: 

 reflectie en afscherming nieuwe bebouwing 

 pratende / recreërende bewoners langs de waterkant 

 

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen 

van het uitgevoerde onderzoek. 

 

 
 Figuur 1: Bestaande situatie 

 
Figuur 2: Nieuwe situatie 
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2. Situatie en uitgangspunten 
 

2.1 Bestaande woonomgeving 
 

Aan de westzijde van het plangebied liggen de woningen in Vinkhuizen waaronder de 

galerijflat aan de Metaallaan. Als gevolg van de nieuwe hoge bebouwing aan de “overzijde” 

van de weg ontvangen deze mensen extra geluid vanwege geluidsreflectie van het 

verkeerslawaai op de Westelijke ringweg. Onderzocht is in welke mate dit op zal treden. 

 

 
Figuur 3: Plangebied en bestaande woonomgeving 

 

Aan de oostzijde liggen de woningen aan de Voermanhaven, Watermanstraat en de 

Voermanstraat aan de overzijde van het Reitdiep. Als gevolg van de nieuwe bebouwing zal 

het verkeersgeluid van de Westelijke Ringweg worden afgeschermd.   

 

Aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing langs het Reitdiep komt een openbaar gebied 

met een soort wandelpromenade. Plaatselijk komen er op de oevers aan het water enkele 

recreatieve- en sportieve voorzieningen. Onderzocht is welke geluidsbelasting bezoekers 

kunnen opleveren en of dat overlast kan geven.   

 

In bijlage 3 staan de nabijgelegen woningen en rekenpunten opgenomen.  
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2.2 Bouwplannen 
 
Voor het onderzoek is uitgegaan van het stedenbouwkundig plan dat in 2019 is gemaakt. 

Een impressie hiervan is tevens te zien op  www.friesestraatweggroningen.nl.  

 

In de onderstaande figuren is de nieuw situatie opgenomen. Zie hiervoor tevens de kaarten 

in bijlage 1 en 2.    

 

 
Figuur 4: Nieuwe situatie 
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3. Onderzoekmethode 
 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” en de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” uit 1999.   

 

De bestaande geluidssituatie is onderzocht en in beeld gebracht. Dit is de referentiesituatie 

en de geluidseffecten worden hiermee vergeleken. Er zijn zowel berekeningen als 

geluidsmetingen uitgevoerd. 

 

De geluidssituatie wordt voornamelijk beïnvloed door het wegverkeer waardoor de 

jaargemiddelde geluidsbelasting goed via berekeningen in beeld gebracht kan worden. Dit is 

tevens getoetst via de uitvoering van geluidsmetingen.  

 

Van de situatie is een rekenmodel gemaakt aan de hand van de plaatselijke kenmerken, de 

GBKN-ondergrond en luchtfoto’s. Voor de geluidsberekening is gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma Geomilieu.  

3.1 Verkeersgeluid 
 

Voor de berekening is uitgegaan van de huidige verkeerssituatie. De verkeersintensiteiten 

zijn gebaseerd op het verkeersmodel van de gemeente Groningen basisjaar 2016 

werkdagintensiteiten. Sinds dat jaar kan enige verkeersgroei hebben plaatsgevonden maar 

voor het doel van deze studie is dit uitgangspunt voldoende. Voor het wegdek is uitgegaan 

van stil asfalt dat de provincie in het voorjaar van 2019 heeft laten aanbrengen. 

 

Bij de bepaling van het geluidsniveau is rekening gehouden met: 

 de verzwakking van het geluid ten gevolge van de geometrische uitbreiding van het 

geluidsveld; 

 de verzwakking van het geluid door absorptie van geluidsenergie in de atmosfeer; 

 de invloed van de bodem, verhardingen en het water op de geluidsoverdracht; 

 reflecties van het geluid tegen gebouwen en objecten; 

 afscherming van het geluid door gebouwen en objecten. 

 

De rekenpunten staan aangegeven in bijlage 3. 

 

Het geluidsniveau varieert per plaats en per dagperiode, week en maand en is afhankelijk 

van de verkeersdrukte, weersomstandigheden, plaatsvinden activiteiten etc. Metingen geven 

het resultaat van een beperkte periode terwijl het jaargemiddelde van belang is voor toetsing 

aan normen. Bij de geluidsberekeningen wordt uitgegaan van de jaargemiddelde 

verkeerssituatie waardoor verschillen in verkeerssituaties worden uitgemiddeld.  

 

De metingen zijn aanvullend op de modelberekeningen om tezamen een goed beeld te 

krijgen van de daadwerkelijke geluidssituatie.  

 

De meetpunten staan aangegeven in bijlage 4.  
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3.2 Stemgeluiden 
 

De bronsterkte van stemgeluiden is sterk afhankelijk van de omstandigheid waarin de 

persoon verkeert.  

 

Voor de geluidsemissie van stemgeluiden is gebruik gemaakt van ervaringsgegevens van 

WMA en van de Duitse VDI richtlijn 3770(2002) “Emissionskennwerte technischer 

Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen” van de Verein Deutscher Ingenieure. Deze 

instantie heeft door middel van een groot aantal metingen de geluidsemissie vanwege 

diverse soorten stemgeluiden vastgesteld. Deze richtlijn geeft de volgende geluidsniveaus 

van menselijke stemgeluiden. Het gaat daarbij om de bronsterkte van één persoon tijdens 

het praten. Er wordt uitgegaan van een spreektijd van 50% per persoon, wat overeenkomt 

met een 100% spreektijd per twee personen.  

 

  aantal Bronsterkte Bronsterkte 

  Equivalent Maximaal 

Geluidsbron personen Lwr, eq Lwr, max 

Normaal pratende mensen 1 65 67 

Hard pratende mensen (verheffende stem) 1 70 73 

Zeer luid pratende mensen 1 75  

Normaal roepen 1 80 86 

Luid roepen 1 90  

normaal schreeuwen 1 100  

Luid schreeuwen 1 105 108 

Tabel 1: Gehanteerde bronvermogens, bron: VDI richtlijn 3770(2002) 

 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een bronsterkte van 70 dB(A) voor de aanwezige 

mensen op de wandelpromenade en terrassen. Dit wordt ondersteund door de uitspraak van 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nummer 201300016/1/A4 van 15 

januari 2014, waarin een bronsterkte van 70 dB(A) voor menselijk stemgeluid op een terras 

van een café als realistisch is aangemerkt. 

 

De maximale bronsterkte van 100 dB(A) voor een levendig en een luidruchtig terras wordt 

ondersteund door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

nummer 201410393/3/A1 van 9 september 2015, waarin een bronsterkte van 100 dB(A) 

voor zeer luid roepen als realistisch is aangemerkt. 

 

Bij de berekening van de stemgeluiden is er geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Het 

gepresenteerde geluidsniveau is het daadwerkelijke LAeq-niveau gedurende de activiteit. 

Toelichting: indien er bijvoorbeeld tussen overdag alleen tussen 12-18 uur mensen aanwezig 

zijn, is bij toepassing van een bedrijfsduurcorrectie het gemiddelde geluidsniveau gedurende 

de dagperiode van 12 uur 3 dB lager.  
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4. Huidige geluidssituatie 

4.1 Resultaat berekeningen  
 

De heersende geluidsbelasting is samengevat opgenomen op de onderstaande kaart. In 

bijlage 12 tot en met 17 zijn de uitgebreide rekenresultaten opgenomen. 

 
Figuur 5: Heersende geluidsbelasting overdag in LAeq  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat er momenteel een relatief hoog omgevingsgeluid heerst in 

de bestaande woonomgeving van het plangebied. Het heersende omgevingsgeluid wordt 

voornamelijk beïnvloed door het verkeer op de Westelijke Ringweg, de nabijgelegen 

Voermanweg en het (brom)fiets verkeer op het Jaagpad. Het geluid vanwege het verkeer op 

de Westelijke Ringweg is daarbij dominant en geeft een constant “ruisachtig” geluid. 
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Door de bouwvorm van de Voermanhaven en het wateroppervlak wordt het geluid versterkt 

vanwege de optredende reflecties.  

 

 
Figuur 6: Voermanhaven  
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4.2 Resultaat geluidsmetingen 
 

Op verschillende momenten en plaatsen zijn er geluidsmetingen uitgevoerd. De meetpunten 

zijn opgenomen in de onderstaande kaart. De meetresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

 
Figuur 7: Geluidmeetpunten 

 

De meetresultaten zijn samengevat opgenomen in de onderstaande tabel.  

 

Meetplaats   start meting einde meting meetduur LAeq L95 Lmax 

          dB(A) dB(A) dB(A) 

Meetplaats 1   4-11-2019 14:43 4-11-2019 14:58 00:15:02 65 53 85 

    8-11-2019 16:13 8-11-2019 16:28 00:15:19 65 56 79 

Meetplaats 2   4-11-2019 14:59 4-11-2019 15:15 00:15:46 59 51 70 

    8-11-2019 15:57 8-11-2019 16:12 00:15:00 60 53 71 

Meetplaats 3   4-11-2019 15:22 4-11-2019 15:38 00:15:48 55 48 78 

    8-11-2019 15:37 8-11-2019 15:52 00:14:02 55 49 71 

Meetplaats 4   4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:57 00:16:03 48 43 61 

    17-12-2019 17:56 17-12-2019 18:26 00:29:58 51 48 62 

 

 

 

Het LAeq is het gemiddelde van een wisselend geluidsniveau met A-weging. Het L95 is het 

geluidniveau dat gedurende 95 % van de tijd wordt overschreden (statistische eenheid).  

Het maximale geluidsniveau (LAmax) is het maximaal geluidsniveau gemeten in de 

meterstand «fast». 

Tabel 2: Resultaat geluidsmetingen afgerond op hele dB’s 
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Onderstaande volgt een toelichting op de resultaten. De uitgebreide resultaten zijn 

opgenomen in bijlage 4.  

 

Meetplaats 1 

 
 
Figuur 8: Geluidsverloop meetplaats 1 
 

Op meetplaats 1 is het geluid van het verkeer op de Westelijke Ringweg zeer dominant 

aanwezig. De hoogste niveaus worden veroorzaakt door het langskomende vrachtverkeer.  

Het gemeten geluidsniveau in LAeq komt redelijk overeen met het berekende niveau.  

 

Meetplaats 2 

 
 

Figuur 9: Geluidsverloop meetplaats 2 

 



 

 
Geluidseffecten op de omgeving Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181  
Versie: 31 januari 2020 

Pagina 14 van 29 

Op meetplaats 2 is het geluid van het verkeer op de Westelijke Ringweg nog steeds zeer 

dominant aanwezig. De hoogste niveaus worden veroorzaakt door het langskomende 

vrachtverkeer. Het gemeten geluidsniveau in LAeq komt overeen met het berekende niveau.  

 

Meetplaats 3 
 

 
 

 

Figuur 10: Geluidsverloop meetplaats 3 

 

Op meetplaats 3 nabij het Jaagpad is het geluid van het verkeer op de westelijke ringweg 

nog steeds goed hoorbaar.  De hoogste niveaus en geluidspieken worden veroorzaakt door 

langskomende brommers op het fietspad. Daarnaast zijn langskomende pratende mensen 

(fietsend of lopend) hoorbaar en geven verhoogde niveaus. Het totaal gemiddelde 

geluidsniveau gedurende de meetperiode was afgerond 55 dB(A). Dit komt overeen met het 

berekende niveau. Het wegverkeer op de Westelijke Ringweg gaf een gemiddeld 

geluidsniveau LAeq van 52 dB(A). Langskomende brommers en scooters gaven 

geluidspieken Lmax van 66 tot 78 dB(A). Langskomende pratende mensen gaven 

geluidspieken Lmax van 54-70 dB(A).  
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Meetplaats 4 
 

 
 

Figuur 11: Geluidsverloop meetplaats 4 

 

Op meetplaats 4 in de Voermanhaven is het geluid van het verkeer op de Westelijke 

Ringweg op de achtergrond continue hoorbaar aanwezig als ruisgeluid met een niveau van 

45-51 dB(A) in LAeq. De brommers op het Jaagpad zijn hoorbaar. Het verkeer op de 

Voermanstraat is goed hoorbaar en geeft geluidspieken boven het achtergrondgeluid van de 

Westelijke Ringweg (geluidspieken van 60 dB(A)). In de zomer tijdens mooi weer zullen er 

meer geluiden hoorbaar zijn vanwege recreërende bewoners in het haventje.  
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5. Beoordeling geluidsniveaus 
 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij 

dient gemotiveerd te worden waarom een ontwikkeling op de betreffende locatie kan 

plaatsvinden en op welke wijze. Bij deze afweging dient ook geluid te worden meegewogen, 

waarbij alle relevante hinderaspecten worden beschouwd. De locatie en de invulling van het 

plangebied is het resultaat van een belangenafweging waarbij ook geluid een rol speelt. 

 

De Wet ruimtelijke ordening zelf biedt geen kaders ter beoordeling van geluid. Daarom is voor 

een beoordeling gebruik gemaakt van de systematiek uit de Wet geluidhinder en de 

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt 

worden van de VNG Handreiking “Bedrijven en milieuzonering”. 

 

De mate van hinder is afhankelijk van vele factoren waaronder het heersende 

omgevingsgeluid en het aantal keer per jaar dat de geluidsbron voorkomt. Bij een relatief 

hoog omgevingsgeluid vallen nieuwe geluidsbronnen minder op. Indien hoge geluidsniveaus 

maar enkele malen per jaar voorkomen wordt er meer geaccepteerd dan bij geluidsbronnen 

die zich dagelijks voordoen.  

 

Bij de beoordeling of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat speelt het 

bestaande omgevingsgeluid een rol. Het heersende omgevingsgeluid wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het verkeer op de Westelijke Ringweg, de nabijgelegen Voermanweg en 

het (brom)fiets verkeer op het Jaagpad. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

 

Voor bestaande situaties wordt in de Wet geluidhinder een criterium van 1,5 dB toename 

gebruikt om te bepalen of een verandering significant is of niet. Het kan worden beschouwd 

als een drempelwaarde wanneer een verandering dusdanig groot is dat er geluid 

reducerende maatregelen in overweging moeten worden genomen. Kleinere verschillen zijn 

minder waarneembaar en vallen onder het normale “maatschappelijke risico”. In de Wet 

geluidhinder is opgenomen dat een verhoging in principe niet meer mag bedragen dan 5 dB. 
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5.1 Geluidsreflectie 
 

In dit onderzoek is de geluidstoename vanwege reflectie beoordeeld analoog aan de norm in 

de Wet geluidhinder. Daarbij wordt een criterium van 1,5 dB gehanteerd om te bepalen of 

een geluidsverandering significant is.  

 

Geluidsniveau-

verschil 

Waarneming 

1 dB voor het menselijk gehoor bij heel goed concentreren en luisteren nog nét 

waarneembaar. Kleinst mogelijke onderscheidingsdrempel die alleen onder 

laboratoriumomstandigheden kan worden waargenomen 

1,5 dB Wordt in de Wet geluidhinder als drempelwaarde gehanteerd 

3 dB Geeft een waarneembaar verschil onder alledaagse omstandigheden. Het is 

reken technisch gezien een verdubbeling van het geluidsintensiteitsniveau, maar wordt voor het 

gehoor niet ervaren als een verdubbeling. 

5 dB Geeft een duidelijk hoorbaar verschil ten opzichte van het oorspronkelijke 

geluidsniveau (duidelijk harder en zachter)  

10 dB Geeft een verschil van dag en nacht 

 

Bij continue heersende geluiden: 

Indien de geluidsbron 10 dB(A) onder het omgevingsgeluid ligt is de bron niet meer 

hoorbaar. Indien de nieuwe bron 5 dB(A) onder het heersende omgevingsgeluid ligt is deze 

licht hoorbaar (bij cumulatie geeft dit een verschil van 1,2 dB(A). 

Indien de nieuwe geluidsbron een gelijk niveau heeft als het heersende omgevingsgeluid zal 

het cumulatieve geluidsniveau 3 dB(A) hoger zijn.  

5.2 Stemgeluiden 
 

Voor stemgeluiden gelden geen geluidsnormen. Wel dient in het kader van Ruimtelijke 

Ordening hiermee rekening te worden gehouden.  

 

Voor een beoordeling kan gebruikt gemaakt worden van geluidsnormen (richt- en 

grenswaarden) die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en de 

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.  

 

De geluidsnorm kan per situatie verschillen en is afhankelijk van het gebied en een afweging 

van belangen. Er wordt gesproken van richt- en grenswaarden. Bij het halen van 

richtwaarden is er zonder meer sprake is van een goed woon- en leefklimaat en bij het halen 

van grenswaarden is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Voor dagelijks aanwezig geluid zijn de criteria strenger dan voor geluiden die zich minder 

vaak voordoen. De Handreiking geeft aan dat een hogere geluidsbelasting geaccepteerd 

kan worden voor activiteiten met een beperkte frequentie.  

 

Tabel 3: Beoordeling geluidsniveauverschillen van continue heersende geluiden 
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Grenswaarde LAeq voor nieuwe activiteiten zijn over het algemeen overdag: 50 dB(A), 

45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) voor de nacht. Uitgaande van een geluidsisolatie van 

15 dB(A) (incl. raam op kierstand) komt dat neer op een binnenniveau voor LAeq van 

35 dB(A) overdag, 30 dB(A) avond en 25 dB(A) in de nacht. Indien een geluidsbelasting van 

> 50 dB(A) op de gevel wordt toegelaten is soms extra isolatie van de woning aan de orde 

om het binnenniveau te garanderen.  

 

De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening geeft als richtwaarde voor een rustige 

woonwijk overdag: 50 dB(A), 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) voor de nacht. 

Als streefwaarde is een geluidsniveau geformuleerd dat 5 dB(A) onder het heersende 

omgevingsgeluid ligt. Het geluid is dan maar ligt hoorbaar.  

 

Voor toetsing van de geluidsniveaus zijn op grond van bovenstaande overwegingen richt- en 

grenswaarden opgesteld. Zie hiervoor de onderstaande tabel.  

Maatgevende punt is de kopgevel van Voermanhaven 42. Opgemerkt wordt dat de 

gemeente uiteindelijk bepaalt wat de richt- en grenswaarden zijn.  

 

Etmaal 

periode 

Heersend 

geluidsniveau
1
 

LAeq 

Heersend 

geluidsniveau
2 

LAeq 

Na afscherming 

nieuwe 

bebouwing  

Streefwaarden 

5 dB lager dan 

heersend 

geluidsniveau
2
 

Richtwaarden 

Rustige 

woonwijk 

Grens-

waarden 

Dag 53 48 43 45 50 

Avond 49 42 37 40 45 

Nacht 44 36 31 35 40 

 

 
1
In de huidige situatie wordt het heersende omgevingsgeluid voornamelijk veroorzaakt door 

het verkeer op de Westelijke Ringweg, de nabijgelegen Voermanweg en het (brom)fiets 

verkeer op het jaagpad.  
 

2
Na de bouw van de nieuwe appartementen langs de Friesestraatweg wordt het geluid 

vanwege de Westelijke Ringweg sterk verminderd vanwege de afschermende werking van 

de nieuwe bebouwing. Hierdoor zullen nieuwe geluidsbronnen minder gemaskeerd worden 

door het wegverkeersgeluid en eerder opvallen. Vandaar dat de streefwaarde gebaseerd is 

op de nieuwe situatie.  

 

Opmerking: Op de nieuwe appartementen kan een veel hogere geluidsbelasting worden 

toegelaten. Deze bewoners maken zelf gebruik van de voorzieningen en zullen daardoor 

veel meer accepteren.  

 

 

  

Tabel 4: Richt- en grenswaarden 
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6. Geluidseffecten 
 

6.1 Geluidsreflectie vanwege de nieuwe bebouwing 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsreflectie van het wegverkeersgeluid een 

toename geeft van maximaal 0,9 dB op de tegenoverliggende woningen in Vinkhuizen. Deze 

geluidstoename is beperkt. Het blijft onder de drempelwaarde van 1,5 dB en is toelaatbaar. 

 

 
 

Figuur 12: Geluidsreflectie via de gevels 
 
De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 23. Daarin staan de 

geluidstoenames per rekenpunt aangegeven.   
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6.2 Geluidsafscherming  
 

Als gevolg van de afschermende werking van de nieuwe bebouwing zal het geluidsniveau 

nabij de Voermanhaven met 3 tot 8 dB(A) dalen. Vooral het geluidsniveau van de Westelijke 

Ringweg zal behoorlijk lager zijn en dit komt de bestaande woonkwaliteit ten goede.  

 

  

 
Figuur 13: Afschermende werking van de bebouwing 

 

 

De mate van geluidsafscherming per rekenpunt is opgenomen in bijlage 23.  

  



 

 
Geluidseffecten op de omgeving Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181  
Versie: 31 januari 2020 

Pagina 21 van 29 

6.3 Openbare, recreatieve zone 
 

Langs de achterzijde van de bebouwing in de zone langs het Reitdiep komt een openbaar 

gebied met een wandelpromenade. Plaatselijk komen op de oevers of aan het water enkele 

recreatieve- en sportieve voorzieningen. De groene oever wordt afgewisseld met stenige 

kaden. Vanaf de Friesestraatweg wordt deze openbare zone toegankelijk. Ten behoeve van 

de planvorming is inzichtelijk gemaakt welke geluidsbelastingen er op kunnen treden als 

gevolg van de aanwezige mensen.  

 

Het aantal mensen in de recreatiezone en de geluidsbelasting verschilt per seizoen en is 

sterk afhankelijk van het weer. Alleen bij warme/zomerse dagen (>25 °C) zullen er veel 

mensen aanwezig zijn. Er zijn circa 20-40 zomerse dagen per jaar verdeeld over mei tot en 

met september. Een groot deel van het jaar zal het (erg) rustig zijn.  
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6.3.1 Wandelpromenade 

 

Uitgangspunt 

In het onderzoek is uitgegaan van een zomerse dag waarbij er veel mensen aanwezig zijn. 

Voor het aantal mensen is rekening gehouden 6 m
2
 per persoon. Dat wordt in de VDI 3770 

bijvoorbeeld ook aangehouden voor ligweides. Er is gerekend met een oppervlak van 3123 

m
2
 dat neerkomt op 520 mensen. Voor de geluidsproductie is uitgegaan van bronsterkte Lwr 

70 dB(A) voor pratende mensen. Omgerekend komt dit neer op een bronsterkte van 59 

dB(A) per m
2
 uitgaande van een spreektijd van 50% per persoon.   

 

Resultaat 

Het geluidsniveau LAeq op zomerse dagen vanaf de wandelpromenade langs het water is 

circa 41 dB(A) bij de woningen aan de Voermanhaven. Dit is een geluidsniveau onder de 

streefwaarde waardoor er geen hinder te verwachten valt. Zie hiervoor de toelichting in § 

5.2.    

 
Figuur 14: Geluidsniveau wandelpromenade en ligweides 

 

De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 18. 
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6.3.2 Zitplaats op de kade 

 

Uitgangspunt 

In het onderzoek is uitgegaan van een zitgedeelte op de kade achter Friesestraatweg 175. 

Er is uitgegaan van 1 persoon per 2 m
2
. Bij een zitoppervlak van 166 m

2
 komt dat neer op 83 

mensen. Voor de geluidsproductie is uitgegaan van een bronsterkte Lwr 70 dB(A) voor 

pratende mensen in de dagperiode. Dit is een bronsterkte van 64 dB(A) per m
2
 uitgaande 

van een spreektijd van 50% per persoon. In de avondperiode zal het waarschijnlijk wat 

rustiger zijn en is uitgegaan van bronsterkte Lwr 65 dB(A). 

 

Resultaat 

Het geluidsniveau LAeq vanaf het zitgedeelte op de kade achter Friesestraatweg 175 is 34 

dB(A) bij de woningen aan de Voermanstraat. Dit geluidsniveau blijft onder de streefwaarde 

waardoor er geen hinder te verwachten valt. Eventueel schreeuwende personen geven 

geluidspieken van 46-49 dB(A) en dit blijft onder de grenswaarden. Dergelijke geluidspieken 

komen momenteel overigens ook voor, zie hiervoor § 4.2.  

 

 
Figuur 15: Geluidsniveau zitplaats kade 
 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 19. 
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6.3.3 Sporttoestellen 

 

Uitgangspunt 

In het onderzoek is uitgegaan van een bronsterkte Lwr 80 dB(A) voor 100% van de tijd. Dit 

komt erop neer dat er altijd één iemand aan het roepen is, bijvoorbeeld een personal coach.  

 

Resultaat 

Het geluidsniveau LAeq van sportende mensen zal circa 32 dB(A) zijn. Dit is een 

geluidsniveau onder de streefwaarde waardoor er geen hinder te verwachten valt.  

 

 
Figuur 16: Geluidsniveau sporten 

 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 20. 
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6.3.4 Terrassen 

 

In het onderzoek is rekening gehouden met zitgedeelten achter de appartementen. Voor de 

berekening van de geluidsemissie is uitgegaan van een terras met een oppervlak van 

100 m
2
 achter elk gebouw. Voor terrassen wordt uitgegaan van circa 0,71 persoon per m

2
 

terras of 1 persoon per 1,4 m
2
. Bij een oppervlak van 100m

2
 komt dat neer op circa 

70 mensen. Voor de geluidsproductie is uitgegaan van een bronsterkte Lwr 70 dB(A) voor 

pratende mensen. Dit komt neer op een bronsterkte van 65,5 dB(A) per m
2
 uitgaande van 

een spreektijd van 50% per persoon.  

 

Ter informatie is in de volgende tabel de bronsterktes per type terras opgenomen. Zo wordt 

bij een rustig terras over het algemeen zachter gesproken dan bij een groot druk terras in 

een stadscentrum. In het onderzoek is uitgegaan van een gemiddeld terras.  

 

  Bronsterkte Bronsterkte 

 Equivalent Maximaal 

Geluidsbron Lwr, eq Lwr, max 

1. Rustig terras 65 86 

2. Gemiddeld terras 70 100 

3. Levendig terras 75 100 

Tabel 5: bronsterkte per terrastype 
 

Resultaat 

Vanaf zitgedeeltes / terrassen achter de appartementen zal een geluidsniveau LAeq van 

circa 38 dB(A) ontstaat bij de woningen aan de Voermanhaven. Dit blijft overdag onder de 

streefwaarde waardoor er geen hinder verwacht wordt. Alleen als het in de avondperiode 

druk blijft zal het geluidsniveau iets boven de streefwaarde voor de avondperiode kunnen 

uitkomen (enkele malen per jaar). Het geluidsniveau blijft echter ruim onder de grenswaarde.  

Als het minder druk is blijven de geluidsniveaus in de avondperiode onder de streefwaarde. 

 
Figuur 17: Geluidsniveaus bij terrassen 
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7. Conclusie 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat er momenteel een relatief hoog omgevingsgeluid heerst in 

de bestaande woonomgeving van het plangebied. Het heersende omgevingsgeluid wordt 

voornamelijk beïnvloed door het verkeer op de Westelijke Ringweg, de nabijgelegen 

Voermanweg en het (brom)fiets verkeer op het Jaagpad. Het geluid vanwege het verkeer op 

de Westelijke Ringweg is daarbij dominant en geeft een constant “ruisachtig” geluid. 

 

Door de bouwvorm van de Voermanhaven en het wateroppervlak wordt het geluid versterkt 

vanwege de optredende reflecties. In het onderzoek is daarmee rekening gehouden.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsreflectie van het wegverkeersgeluid een 

toename geeft van maximaal 0,9 dB op de tegenoverliggende woningen in Vinkhuizen. Deze 

geluidstoename is beperkt. Het blijft onder de drempelwaarde van 1,5 dB en is toelaatbaar. 

 

Als gevolg van de afschermende werking van de nieuwe bebouwing zal het geluidsniveau 

nabij de Voermanhaven met 3 tot 8 dB(A) dalen. Vooral het geluidsniveau van de Westelijke 

Ringweg zal behoorlijk lager zijn en dit komt de bestaande woonkwaliteit ten goede.  

 

Langs de achterzijde van de bebouwing in de zone langs het Reitdiep komt een openbaar 

gebied met een wandelpromenade. Plaatselijk komen op de oevers enkele recreatieve- en 

sportieve voorzieningen. Vanaf de Friesestraatweg wordt deze openbare zone toegankelijk.  

 

Het aantal mensen in deze recreatiezone en de geluidsbelasting verschilt per seizoen en is 

sterk afhankelijk van het weer. Alleen bij warme/zomerse dagen (>25 °C) zullen er veel 

mensen aanwezig zijn. Er zijn circa 20-40 zomerse dagen per jaar verdeeld over mei tot en 

met september. Een groot deel van het jaar zal het (erg) rustig zijn.  

 

Het geluidsniveau LAeq op zomerse dagen vanaf de wandelpromenade langs het water is 41 

dB(A) bij de woningen aan de Voermanhaven. Dit is een geluidsniveau onder de 

streefwaarde waardoor er geen hinder te verwachten valt. 

 

Het geluidsniveau LAeq vanaf het zitgedeelte op de kade achter Friesestraatweg 175 is 34 

dB(A) bij de woningen aan de Voermanstraat. Dit geluidsniveau blijft onder de streefwaarde 

waardoor er geen hinder te verwachten valt. Eventueel schreeuwende personen geven 

geluidspieken van 46-49 dB(A) en dit blijft onder de grenswaarden. Dergelijke geluidspieken 

komen momenteel overigens ook voor, zie hiervoor § 4.2.  

 

Het geluidsniveau LAeq van sportende mensen zal circa 32 dB(A) zijn. Dit is een 

geluidsniveau onder de streefwaarde waardoor er geen hinder te verwachten valt.  

 

Vanaf zitgedeeltes / terrassen achter de appartementen zal een geluidsniveau LAeq van 

circa 38 dB(A) ontstaat bij de woningen aan de Voermanhaven. Dit blijft overdag onder de 

streefwaarde waardoor er geen hinder verwacht wordt. Alleen indien het in de avondperiode 

druk blijft zal het geluidsniveau iets boven de streefwaarde voor de avondperiode kunnen 
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uitkomen (enkele malen per jaar). Het geluidsniveau blijft echter ruim onder de grenswaarde.  

Als het minder druk is blijven de geluidsniveaus in de avondperiode onder de streefwaarde. 

 

Indien een vergelijking wordt gemaakt met de huidige geluidssituatie zal de totale 

geluidsbelasting in de nieuwe situatie dalen ten opzichte van de huidige onbebouwde 

situatie. In dB(A)’s gezien zal de situatie er voor de bestaande woonomgeving aan de 

oostzijde erop vooruitgaan.   
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20. Geluidsbelasting sportende mensen 
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22. Geluidspieken als gevolg van schreeuwen 

 

 

23. Geluidseffect reflectie en afscherming bebouwing 

 



Bijlage Pagina 1 van 48



Bijlage Pagina 2 van 48



Bijlage Pagina 3 van 48



Bijlage 03Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
RekenpuntenRekenmodel

Model: Huidige geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Galerijflat Metaallaan      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00     20,00 Ja

02 Galerijflat Metaallaan      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00     20,00 Ja

03 Galerijflat Metaallaan      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00     20,00 Ja

04 Metaallaan 04      5,00 -- -- -- -- -- Ja

05 Zilverlaan 01      5,00 -- -- -- -- -- Ja

06 Zilverlaan 09      5,00 -- -- -- -- -- Ja

07 Zilverlaan 17      5,00 -- -- -- -- -- Ja

08 Appartementen Friesestraatweg 145      5,00 -- -- -- -- -- Ja

09 Appartementen Friesestraatweg 145      5,00 -- -- -- -- -- Ja

10 Friesestraatweg 185      5,00 -- -- -- -- -- Ja

11 Flat Watermanstraat      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00     20,00 Ja

12 Watermanstraat 15      5,00 -- -- -- -- -- Ja

13 kinderdagverblijf Watermanstraat 15a      5,00 -- -- -- -- -- Ja

14 Voermanhaven 41 kopgevel      2,00 -- -- -- -- -- Ja

15 Voermanhaven 41 voorgevel      7,50 -- -- -- -- -- Ja

16 Voermanhaven 15      7,50 -- -- -- -- -- Ja

17 Voermanhaven 42      2,00 -- -- -- -- -- Ja

18 Voermanhaven 42 achtergevel      2,00      5,00      7,50 -- -- -- Ja

19 Voermanhaven 14      7,50 -- -- -- -- -- Ja

20 Voermanstraat 14-18      8,00 -- -- -- -- -- Ja

21 Voermanstraat 08-12      8,00 -- -- -- -- -- Ja

22 Voermanstraat 02-06      8,00 -- -- -- -- -- Ja

23 flat Marquant     25,00     40,00 -- -- -- -- Ja

24 meetpunt 3      1,50 -- -- -- -- -- Nee

25 meetpunt 4      1,50 -- -- -- -- -- Nee

26 meetpunt 1      1,50 -- -- -- -- -- Nee

27 meetpunt 2      1,50 -- -- -- -- -- Nee

17-12-2019 14:36:32Geomilieu V4.50
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 1 en 2

Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax
time time [dB] [dB] [dB]

(All) Meetplaats 1 4-11-2019 14:43 4-11-2019 14:58 00:15:02 64,5 53,1 84,6(All) Meetplaats 1 4-11-2019 14:43 4-11-2019 14:58 00:15:02 64,5 53,1 84,6
(All) Meetplaats 2 4-11-2019 14:59 4-11-2019 15:15 00:15:46 58,8 51,2 70,0
(All) vrachtauto 4-11-2019 14:44 4-11-2019 14:54 00:01:31 66,4 61,3 74,5
(All) auto klinkerweg 4-11-2019 14:51 4-11-2019 14:55 00:00:22 66,5 60,1 72,2
(All) auto 4-11-2019 14:49 4-11-2019 14:53 00:00:27 61,8 53,4 66,2
(All) Bus 4-11-2019 14:52 4-11-2019 14:53 00:00:17 62,6 56,3 68,3(All) Bus 4-11-2019 14:52 4-11-2019 14:53 00:00:17 62,6 56,3 68,3
Meetplaats 1 4-11-2019 14:43 4-11-2019 14:58 00:15:02 64,5 53,1 84,6
Meetplaats 2 4-11-2019 14:59 4-11-2019 15:15 00:15:46 58,8 51,2 70,0
vrachtauto 4-11-2019 14:44 4-11-2019 14:45 00:00:31 65,8 62,8 71,5
vrachtauto 4-11-2019 14:45 4-11-2019 14:45 00:00:24 64,3 57,1 68,7
vrachtauto 4-11-2019 14:50 4-11-2019 14:50 00:00:14 69,0 64,7 74,5vrachtauto 4-11-2019 14:50 4-11-2019 14:50 00:00:14 69,0 64,7 74,5
vrachtauto 4-11-2019 14:51 4-11-2019 14:51 00:00:16 66,0 61,8 71,5
vrachtauto 4-11-2019 14:54 4-11-2019 14:54 00:00:06 67,7 64,3 70,5
auto klinkerweg 4-11-2019 14:51 4-11-2019 14:51 00:00:07 65,6 60,4 70,0
auto klinkerweg 4-11-2019 14:52 4-11-2019 14:53 00:00:09 65,3 58,5 71,2
auto klinkerweg 4-11-2019 14:54 4-11-2019 14:55 00:00:06 68,4 65,2 72,2auto klinkerweg 4-11-2019 14:54 4-11-2019 14:55 00:00:06 68,4 65,2 72,2
auto 4-11-2019 14:49 4-11-2019 14:49 00:00:07 55,7 51,4 59,2
auto 4-11-2019 14:52 4-11-2019 14:52 00:00:12 60,5 59,2 62,4
auto 4-11-2019 14:53 4-11-2019 14:53 00:00:08 64,9 64,1 66,2
Bus 4-11-2019 14:52 4-11-2019 14:52 00:00:08 64,0 56,4 68,3
Bus 4-11-2019 14:53 4-11-2019 14:53 00:00:09 60,9 56,2 65,1Bus 4-11-2019 14:53 4-11-2019 14:53 00:00:09 60,9 56,2 65,1
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 1 en 2
Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax

time time [dB] [dB] [dB]
(All) Meetplaats 1 8-11-2019 16:13 8-11-2019 16:28 00:15:19 65,1 56,1 79,2
(All) Meetplaats 2 8-11-2019 15:57 8-11-2019 16:12 00:15:00 59,9 52,7 71,4
(All) Vrachtwagen 8-11-2019 16:14 8-11-2019 16:20 00:00:17 70,1 65,3 77,4
Meetplaats 1 8-11-2019 16:13 8-11-2019 16:28 00:15:19 65,1 56,1 79,2
Meetplaats 2 8-11-2019 15:57 8-11-2019 16:12 00:15:00 59,9 52,7 71,4
Vrachtwagen 8-11-2019 16:14 8-11-2019 16:14 00:00:09 71,1 65,5 77,4
Vrachtwagen 8-11-2019 16:20 8-11-2019 16:20 00:00:08 68,5 65,2 74,4
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 3

Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax
time time [dB] [dB] [dB]

(All) Meetpunt 3 totaal 4-11-2019 15:22 4-11-2019 15:38 00:15:48 55,1 48,2 77,7(All) Meetpunt 3 totaal 4-11-2019 15:22 4-11-2019 15:38 00:15:48 55,1 48,2 77,7
(All) Brommer fietspad 4-11-2019 15:25 4-11-2019 15:34 00:00:49 64,7 53,2 77,7
(All) Westelijke ringweg 4-11-2019 15:23 4-11-2019 15:36 00:01:01 51,8 49,3 54,3
(All) pratende mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:31 4-11-2019 15:31 00:00:10 59,0 53,5 70,2
(All) fietsers pratend 4-11-2019 15:29 4-11-2019 15:35 00:00:35 55,1 49,3 66,4
(All) stem 15 m afstand hoi roepend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:01 60,0 60,1 66,4(All) stem 15 m afstand hoi roepend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:01 60,0 60,1 66,4
(All) vogels 4-11-2019 15:32 4-11-2019 15:37 00:00:30 54,7 48,5 62,4
Meetpunt 3 totaal 4-11-2019 15:22 4-11-2019 15:38 00:15:48 55,1 48,2 77,7
Brommer fietspad 4-11-2019 15:25 4-11-2019 15:25 00:00:10 62,9 54,5 70,5
Brommer fietspad 4-11-2019 15:29 4-11-2019 15:30 00:00:11 64,5 53,6 73,2
Brommer fietspad 4-11-2019 15:32 4-11-2019 15:32 00:00:09 68,4 55,5 77,7Brommer fietspad 4-11-2019 15:32 4-11-2019 15:32 00:00:09 68,4 55,5 77,7
Brommer fietspad 4-11-2019 15:33 4-11-2019 15:33 00:00:12 58,2 50,6 65,5
Brommer fietspad 4-11-2019 15:34 4-11-2019 15:34 00:00:07 65,6 54,4 73,2
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:23 4-11-2019 15:23 00:00:27 52,5 50,5 54,3
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:32 4-11-2019 15:33 00:00:26 51,4 50,1 52,7
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:36 4-11-2019 15:36 00:00:08 49,7 49,1 50,4Westelijke ringweg 4-11-2019 15:36 4-11-2019 15:36 00:00:08 49,7 49,1 50,4
pratende mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:31 4-11-2019 15:31 00:00:10 59,0 53,5 70,2
fietsers pratend 4-11-2019 15:29 4-11-2019 15:29 00:00:05 51,7 49,1 56,4
fietsers pratend 4-11-2019 15:29 4-11-2019 15:29 00:00:05 53,6 52,1 56,7
fietsers pratend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:06 54,1 52,2 59,8
fietsers pratend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:09 56,6 53,2 66,4fietsers pratend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:09 56,6 53,2 66,4
fietsers pratend 4-11-2019 15:33 4-11-2019 15:33 00:00:03 49,9 48,2 53,7
fietsers pratend 4-11-2019 15:35 4-11-2019 15:35 00:00:07 57,0 54,4 60,2
stem 15 m afstand hoi roepend 4-11-2019 15:30 4-11-2019 15:30 00:00:01 60,0 60,1 66,4
vogels 4-11-2019 15:32 4-11-2019 15:32 00:00:03 51,6 50,2 55,4
vogels 4-11-2019 15:34 4-11-2019 15:34 00:00:18 56,2 52,9 62,4vogels 4-11-2019 15:34 4-11-2019 15:34 00:00:18 56,2 52,9 62,4
vogels 4-11-2019 15:36 4-11-2019 15:36 00:00:06 49,2 48,1 50,9
vogels 4-11-2019 15:37 4-11-2019 15:37 00:00:03 51,6 50,2 52,5
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 3
Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax

time time [dB] [dB] [dB]
(All) Meetplaats 3 8-11-2019 15:37 8-11-2019 15:52 00:14:02 54,5 49,2 71,0
(All) verkeer WRW 8-11-2019 15:37 8-11-2019 15:50 00:03:13 53,0 50,2 57,1
(All) brommers Jaagpad 8-11-2019 15:44 8-11-2019 15:50 00:00:35 62,0 50,4 71,0
(All) motor WRW 8-11-2019 15:44 8-11-2019 15:44 00:00:04 58,3 55,2 60,6
(All) fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:38 8-11-2019 15:51 00:01:47 54,9 49,8 68,6
Meetplaats 3 8-11-2019 15:37 8-11-2019 15:52 00:14:02 54,5 49,2 71,0
verkeer WRW 8-11-2019 15:37 8-11-2019 15:38 00:01:05 52,9 50,4 57,1
verkeer WRW 8-11-2019 15:39 8-11-2019 15:39 00:00:16 52,6 50,8 54,1
verkeer WRW 8-11-2019 15:39 8-11-2019 15:40 00:00:27 52,0 49,7 56,3verkeer WRW 8-11-2019 15:39 8-11-2019 15:40 00:00:27 52,0 49,7 56,3
verkeer WRW 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:46 00:00:04 52,1 51,2 52,6
verkeer WRW 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:46 00:00:07 54,9 54,1 56,1
verkeer WRW 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:47 00:00:56 53,1 49,6 56,0
verkeer WRW 8-11-2019 15:48 8-11-2019 15:48 00:00:13 53,6 52,2 55,2
verkeer WRW 8-11-2019 15:50 8-11-2019 15:50 00:00:05 53,0 52,1 54,2verkeer WRW 8-11-2019 15:50 8-11-2019 15:50 00:00:05 53,0 52,1 54,2
brommers Jaagpad 8-11-2019 15:44 8-11-2019 15:44 00:00:09 63,1 55,5 70,2
brommers Jaagpad 8-11-2019 15:44 8-11-2019 15:45 00:00:10 60,7 54,5 67,4
brommers Jaagpad 8-11-2019 15:50 8-11-2019 15:50 00:00:16 62,0 49,8 71,0
motor WRW 8-11-2019 15:44 8-11-2019 15:44 00:00:04 58,3 55,2 60,6
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:38 8-11-2019 15:38 00:00:08 54,8 52,2 61,9fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:38 8-11-2019 15:38 00:00:08 54,8 52,2 61,9
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:39 8-11-2019 15:39 00:00:11 56,4 53,3 65,7
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:40 8-11-2019 15:40 00:00:06 55,1 53,3 59,5
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:40 8-11-2019 15:40 00:00:06 54,6 52,3 60,2
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:40 8-11-2019 15:40 00:00:03 54,3 52,2 56,9
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:40 8-11-2019 15:40 00:00:05 54,3 52,1 61,2fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:40 8-11-2019 15:40 00:00:05 54,3 52,1 61,2
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:42 8-11-2019 15:42 00:00:03 55,3 54,2 58,8
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:43 8-11-2019 15:43 00:00:03 56,6 55,2 62,9
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:43 8-11-2019 15:43 00:00:07 51,9 50,2 58,1
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:46 00:00:03 55,7 54,2 61,2
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:46 00:00:09 54,9 53,2 63,4fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:46 8-11-2019 15:46 00:00:09 54,9 53,2 63,4
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:48 8-11-2019 15:48 00:00:05 53,8 52,1 60,1
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:49 8-11-2019 15:49 00:00:04 57,0 53,1 68,6
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:50 8-11-2019 15:50 00:00:10 55,4 53,2 62,1
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:51 8-11-2019 15:51 00:00:09 55,2 53,2 60,6
fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:51 8-11-2019 15:51 00:00:15 52,9 47,8 65,8fietsers Jaagpad 8-11-2019 15:51 8-11-2019 15:51 00:00:15 52,9 47,8 65,8

Bijlage Pagina 9 van 48



Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 4

Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax
time time [dB] [dB] [dB]

(All) Westelijke ringweg 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:52 00:01:55 45,0 43,4 47,2(All) Westelijke ringweg 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:52 00:01:55 45,0 43,4 47,2
(All) brommer fietspad 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:49 00:00:22 48,7 45,1 52,0
(All) auto Voermanstraat 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:56 00:00:40 49,9 45,0 60,0
(All) totaal meetpunt 4 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:57 00:16:03 47,5 43,0 61,1
(All) vliegtuig 4-11-2019 15:43 4-11-2019 15:51 00:01:01 49,3 45,0 55,8
(All) stemmen mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:46 4-11-2019 15:54 00:00:10 46,1 42,5 50,0(All) stemmen mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:46 4-11-2019 15:54 00:00:10 46,1 42,5 50,0
(All) brommer Voermanstraat 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:04 56,1 50,2 60,3
(All) vogels 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:56 00:00:06 50,3 44,3 55,5
(All) fietsers fietspad 4-11-2019 15:49 4-11-2019 15:50 00:00:03 49,4 48,2 50,7
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:42 00:00:30 44,6 43,2 47,0
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:27 45,6 44,2 47,2Westelijke ringweg 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:27 45,6 44,2 47,2
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:45 4-11-2019 15:46 00:00:35 44,9 43,9 46,1
Westelijke ringweg 4-11-2019 15:52 4-11-2019 15:52 00:00:23 45,0 43,6 46,8
brommer fietspad 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:41 00:00:07 48,7 47,2 50,2
brommer fietspad 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:06 49,0 45,3 51,4
brommer fietspad 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:06 47,2 44,3 50,6brommer fietspad 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:06 47,2 44,3 50,6
brommer fietspad 4-11-2019 15:49 4-11-2019 15:49 00:00:03 50,4 49,1 52,0
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:41 00:00:03 53,3 48,2 58,4
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:42 4-11-2019 15:42 00:00:08 48,1 46,2 50,7
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:43 4-11-2019 15:43 00:00:04 51,4 46,2 56,9
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:03 53,7 49,2 60,0auto Voermanstraat 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:03 53,7 49,2 60,0
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:44 4-11-2019 15:44 00:00:03 50,9 49,1 54,1
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:46 4-11-2019 15:46 00:00:04 45,1 43,2 47,0
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:52 4-11-2019 15:52 00:00:05 47,5 46,3 49,2
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:52 4-11-2019 15:52 00:00:04 49,4 49,1 51,3
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:53 4-11-2019 15:53 00:00:03 46,4 45,2 47,8auto Voermanstraat 4-11-2019 15:53 4-11-2019 15:53 00:00:03 46,4 45,2 47,8
auto Voermanstraat 4-11-2019 15:56 4-11-2019 15:56 00:00:03 49,6 49,1 51,6
totaal meetpunt 4 4-11-2019 15:41 4-11-2019 15:57 00:16:03 47,5 43,0 61,1
vliegtuig 4-11-2019 15:43 4-11-2019 15:43 00:00:26 49,6 48,2 53,3
vliegtuig 4-11-2019 15:48 4-11-2019 15:48 00:00:04 49,3 48,1 52,5
vliegtuig 4-11-2019 15:48 4-11-2019 15:48 00:00:03 50,0 47,2 52,9vliegtuig 4-11-2019 15:48 4-11-2019 15:48 00:00:03 50,0 47,2 52,9
vliegtuig 4-11-2019 15:50 4-11-2019 15:51 00:00:28 48,9 44,5 55,8
stemmen mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:46 4-11-2019 15:46 00:00:03 44,7 43,2 49,1
stemmen mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:46 4-11-2019 15:46 00:00:05 44,9 42,3 49,3
stemmen mensen in de nabijheid 4-11-2019 15:54 4-11-2019 15:54 00:00:02 49,0 48,1 50,0
brommer Voermanstraat 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:04 56,1 50,2 60,3brommer Voermanstraat 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:04 56,1 50,2 60,3
vogels 4-11-2019 15:47 4-11-2019 15:47 00:00:04 51,5 49,1 55,5
vogels 4-11-2019 15:56 4-11-2019 15:56 00:00:02 45,4 44,1 48,2
fietsers fietspad 4-11-2019 15:49 4-11-2019 15:50 00:00:03 49,4 48,2 50,7
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 4
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Bijlage 04
Resultaat geluidsmetingenResultaat geluidsmetingen

Meetplaats 4
Name Remarks Start End Duration LAeq LA95 LAFmax

time time [dB] [dB] [dB]
(All) Meetplaats 4 17-12-2019 17:56 17-12-2019 18:26 00:29:58 50,7 47,8 61,7
(All) Verkeer Westelijke Ringweg 17-12-2019 17:57 17-12-2019 18:01 00:01:27 50,8 48,3 54,5
(All) Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:01 17-12-2019 18:19 00:01:34 51,8 49,1 58,8
(All) Brommer Jaagpad 17-12-2019 18:04 17-12-2019 18:04 00:00:11 51,8 50,6 52,9
(All) Brommer Voermanstraat 17-12-2019 17:57 17-12-2019 18:15 00:01:28 54,0 49,3 61,7
(All) langskomende mensen 17-12-2019 17:59 17-12-2019 18:22 00:01:13 50,7 47,7 55,9
(All) vliegtuig 17-12-2019 18:04 17-12-2019 18:04 00:00:17 52,0 50,3 55,5
Meetplaats 4 17-12-2019 17:56 17-12-2019 18:26 00:29:58 50,7 47,8 61,7
Verkeer Westelijke Ringweg 17-12-2019 17:57 17-12-2019 17:58 00:00:20 49,2 48,3 49,9Verkeer Westelijke Ringweg 17-12-2019 17:57 17-12-2019 17:58 00:00:20 49,2 48,3 49,9
Verkeer Westelijke Ringweg 17-12-2019 18:00 17-12-2019 18:01 00:01:07 51,2 48,3 54,5
Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:01 17-12-2019 18:01 00:00:04 52,1 51,1 54,0
Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:10 17-12-2019 18:10 00:00:07 52,2 51,1 54,6
Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:13 17-12-2019 18:13 00:00:07 51,8 49,4 53,8
Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:17 17-12-2019 18:17 00:00:58 51,5 49,2 54,5Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:17 17-12-2019 18:17 00:00:58 51,5 49,2 54,5
Verkeer Voermanstraat 17-12-2019 18:19 17-12-2019 18:19 00:00:18 52,4 48,3 58,8
Brommer Jaagpad 17-12-2019 18:04 17-12-2019 18:04 00:00:11 51,8 50,6 52,9
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 17:57 17-12-2019 17:57 00:00:12 55,4 50,3 61,0
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:03 17-12-2019 18:03 00:00:05 52,6 50,3 55,0
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:03 17-12-2019 18:03 00:00:04 55,3 52,2 59,9Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:03 17-12-2019 18:03 00:00:04 55,3 52,2 59,9
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:05 17-12-2019 18:05 00:00:09 53,2 50,5 56,5
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:06 17-12-2019 18:06 00:00:27 54,6 51,0 61,7
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:07 17-12-2019 18:07 00:00:05 54,8 53,3 57,6
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:10 17-12-2019 18:10 00:00:06 54,9 50,3 61,0
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:11 17-12-2019 18:11 00:00:08 51,2 48,4 53,4Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:11 17-12-2019 18:11 00:00:08 51,2 48,4 53,4
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:13 17-12-2019 18:14 00:00:06 50,4 48,3 53,7
Brommer Voermanstraat 17-12-2019 18:15 17-12-2019 18:15 00:00:06 52,6 48,3 56,3
langskomende mensen 17-12-2019 17:59 17-12-2019 18:00 00:00:30 50,7 47,2 55,7
langskomende mensen 17-12-2019 18:08 17-12-2019 18:08 00:00:05 51,7 49,3 55,9
langskomende mensen 17-12-2019 18:08 17-12-2019 18:08 00:00:17 51,2 49,3 54,8langskomende mensen 17-12-2019 18:08 17-12-2019 18:08 00:00:17 51,2 49,3 54,8
langskomende mensen 17-12-2019 18:15 17-12-2019 18:15 00:00:04 49,5 48,1 54,8
langskomende mensen 17-12-2019 18:22 17-12-2019 18:22 00:00:17 50,4 47,8 54,5
vliegtuig 17-12-2019 18:04 17-12-2019 18:04 00:00:17 52,0 50,3 55,5
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Bijlage 05Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel algemeenRekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Huidige geluidssituatie

Model eigenschap

Omschrijving Huidige geluidssituatie

Verantwoordelijke Ate Westra

Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

    

Aangemaakt door ate op 25-9-2013

Laatst ingezien door Ate Westra op 17-12-2019

Model aangemaakt met Geomilieu V2.30

    

Origineel project Diverse projecten

Originele omschrijving Huidige situatie

Geïmporteerd door Ate Westra op 4-11-2019

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 2

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 2

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50

17-12-2019 14:42:45Geomilieu V4.50
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer huidigRekenmodel

Model: Huidige geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D))

01 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17000,00  70  70  70

02 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17200,00  70  70  70

03 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17600,00  70  70  70

04 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  18100,00  70  70  70

05 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  15600,00  70  70  70

06 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  15900,00  70  70  70

07 Friesestraatweg Friesestraatweg   6200,00  50  50  50

08 parallelweg Friesestraatweg Parallelweg Friesestraatweg    500,00  30  30  30

09 Metaallaan Metaallaan   4700,00  50  50  50

11 Voermanstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

12 Voermanstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

13 Perseusstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

14 Grote Beerstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

15 Watermanstraat Voermanstraat    100,00  30  30  30

17-12-2019 14:53:31Geomilieu V4.50
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer huidigRekenmodel

Model: Huidige geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

01 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,54  96,45  89,28   4,67   1,90

02 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,54  96,45  89,28   4,67   1,90

03 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,24  96,11  89,07   5,00   2,26

04 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,24  96,11  89,07   5,00   2,26

05 Referentiewegdek   6,63   3,31   0,90  93,08  96,72  90,04   4,33   1,75

06 Referentiewegdek   6,63   3,31   0,90  93,08  96,72  90,04   4,33   1,75

07 Referentiewegdek   6,61   3,52   0,83  87,89  93,50  89,55   8,50   4,92

08 Elementenverharding in keperverband   6,56   3,63   0,84  95,82  98,19  96,59   2,66   1,16

09 Referentiewegdek   6,63   3,76   0,67  93,42  95,63  93,96   5,25   3,72

11 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

12 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

13 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

14 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

15 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

17-12-2019 14:53:31Geomilieu V4.50
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer huidigRekenmodel

Model: Huidige geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01   4,42   2,79   1,65   6,31

02   4,42   2,79   1,65   6,31

03   4,70   2,75   1,63   6,23

04   4,70   2,75   1,63   6,23

05   4,11   2,59   1,52   5,86

06   4,11   2,59   1,52   5,86

07   7,92   3,61   1,58   2,53

08   2,40   1,51   0,65   1,00

09   5,37   1,34   0,64   0,67

11   1,00   1,00   1,00   1,00

12   1,00   1,00   1,00   1,00

13   1,00   1,00   1,00   1,00

14   1,00   1,00   1,00   1,00

15   1,00   1,00   1,00   1,00

17-12-2019 14:53:31Geomilieu V4.50
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Bijlage 07Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel bromfietsers huidigRekenmodel

Model: Huidige geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bromfietsen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) V LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

16 bromfietsers     6,00     1,00 -- 30   94,83   87,05 --

18 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

19 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

17 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

17-12-2019 14:54:52Geomilieu V4.50
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Bijlage 09Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer nieuwRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D))

01 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17000,00  70  70  70

02 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17200,00  70  70  70

03 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  17600,00  70  70  70

04 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  18100,00  70  70  70

05 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  15600,00  70  70  70

06 Westelijke ringweg N370 Westelijke ringweg N370  15900,00  70  70  70

07 Friesestraatweg Friesestraatweg   6200,00  50  50  50

08 parallelweg Friesestraatweg Parallelweg Friesestraatweg    500,00  30  30  30

09 Metaallaan Metaallaan   4700,00  50  50  50

11 Voermanstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

12 Voermanstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

13 Perseusstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

14 Grote Beerstraat Voermanstraat    500,00  30  30  30

15 Watermanstraat Voermanstraat    100,00  30  30  30

17-12-2019 14:58:27Geomilieu V4.50
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Bijlage 09Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer nieuwRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

01 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,54  96,45  89,28   4,67   1,90

02 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,54  96,45  89,28   4,67   1,90

03 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,24  96,11  89,07   5,00   2,26

04 Dunne deklagen A   6,63   3,30   0,90  92,24  96,11  89,07   5,00   2,26

05 Referentiewegdek   6,63   3,31   0,90  93,08  96,72  90,04   4,33   1,75

06 Referentiewegdek   6,63   3,31   0,90  93,08  96,72  90,04   4,33   1,75

07 Referentiewegdek   6,61   3,52   0,83  87,89  93,50  89,55   8,50   4,92

08 Elementenverharding in keperverband   6,56   3,63   0,84  95,82  98,19  96,59   2,66   1,16

09 Referentiewegdek   6,63   3,76   0,67  93,42  95,63  93,96   5,25   3,72

11 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

12 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

13 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

14 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00

15 Referentiewegdek   6,62   3,78   0,68  98,00  98,00  98,00   1,00   1,00
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Bijlage 09Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel wegen en verkeer nieuwRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01   4,42   2,79   1,65   6,31

02   4,42   2,79   1,65   6,31

03   4,70   2,75   1,63   6,23

04   4,70   2,75   1,63   6,23

05   4,11   2,59   1,52   5,86

06   4,11   2,59   1,52   5,86

07   7,92   3,61   1,58   2,53

08   2,40   1,51   0,65   1,00

09   5,37   1,34   0,64   0,67

11   1,00   1,00   1,00   1,00

12   1,00   1,00   1,00   1,00

13   1,00   1,00   1,00   1,00

14   1,00   1,00   1,00   1,00

15   1,00   1,00   1,00   1,00
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Bijlage 09Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Rekenmodel bromfietsersRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bromfietsen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) V LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

16 bromfietsers     6,00     1,00 -- 30   94,83   87,05 --

17 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

18 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

19 bromfietsers     6,00 -- -- 30   94,83 -- --

17-12-2019 14:57:46Geomilieu V4.50
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Bijlage 11Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Oppervlaktebronnen pratende en recreërende mensenRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie 2020-01-31
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) LwM2 Totaal LwM2 31

01 zitgedeelte kade achter 175 Zitgedeelte kade achter 175     1,20 12,000  4,000  8,000   63,94    0,00

02 terras Terrassen     1,20 12,000  4,000  8,000   65,54    0,00

04 terras Terrassen     1,20 12,000  4,000  8,000   65,54    0,00

06 Wandelpromenade Wandelpromenade     1,20 12,000  1,000 --   59,24    0,00
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Bijlage 11Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Oppervlaktebronnen pratende en recreërende mensenRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie 2020-01-31
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k

01   24,40   40,40   54,40   61,40   57,40   53,40   45,40   37,40

02   26,00   42,00   56,00   63,00   59,00   55,00   47,00   39,00

04   26,00   42,00   56,00   63,00   59,00   55,00   47,00   39,00

06   19,70   35,70   49,70   56,70   52,70   48,70   40,70   32,70
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Bijlage 11Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Geluidsbronnen pratende en recreërende mensenRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie 2020-01-31
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Hoogte Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

10 schreeuwen Zitgedeelte kade achter 175  100,04 12,000  4,000  8,000     1,70   34,50   60,50   76,50

13 sporten Sporten   80,04 12,000 -- --     1,70   14,50   40,50   56,50
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Bijlage 11Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Geluidsbronnen pratende en recreërende mensenRekenmodel

Model: Nieuwe geluidssituatie 2020-01-31
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k

10   90,50   97,50   93,50   89,50   81,50   73,50

13   70,50   77,50   73,50   69,50   61,50   53,50
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Bijlage 23Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Geluidseffect reflectie en afscherming bebouwingResultaat huidig-nieuw totaal verkeer

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: D:\Zakelijk\Opdrachten\Akoestisch onderzoek\Friesestraatweg 175\Rekenmodel\Friesestraatweg\
Model Voorgrond: Nieuwe geluidssituatie
Model Achtergrond: Huidige geluidssituatie
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A Galerijflat Metaallaan 5,00 62,1 61,6 0,5

01_B Galerijflat Metaallaan 8,00 62,5 61,9 0,5

01_C Galerijflat Metaallaan 11,00 62,6 62,0 0,6

01_D Galerijflat Metaallaan 14,00 62,6 62,0 0,7

01_E Galerijflat Metaallaan 17,00 62,6 61,9 0,7

01_F Galerijflat Metaallaan 20,00 62,6 61,9 0,7

02_A Galerijflat Metaallaan 5,00 61,6 60,9 0,7

02_B Galerijflat Metaallaan 8,00 62,0 61,3 0,8

02_C Galerijflat Metaallaan 11,00 62,2 61,4 0,8

02_D Galerijflat Metaallaan 14,00 62,2 61,4 0,9

02_E Galerijflat Metaallaan 17,00 62,2 61,4 0,9

02_F Galerijflat Metaallaan 20,00 62,2 61,4 0,9

03_A Galerijflat Metaallaan 5,00 61,2 60,5 0,7

03_B Galerijflat Metaallaan 8,00 61,8 61,0 0,7

03_C Galerijflat Metaallaan 11,00 61,9 61,1 0,8

03_D Galerijflat Metaallaan 14,00 61,9 61,1 0,8

03_E Galerijflat Metaallaan 17,00 61,9 61,1 0,8

03_F Galerijflat Metaallaan 20,00 61,9 61,1 0,8

04_A Metaallaan 04 5,00 60,5 60,1 0,4

05_A Zilverlaan 01 5,00 57,7 57,2 0,4

06_A Zilverlaan 09 5,00 57,0 56,7 0,2

07_A Zilverlaan 17 5,00 56,5 56,4 0,1

08_A Appartementen Friesestraatweg 145 5,00 56,6 57,7 -1,1

09_A Appartementen Friesestraatweg 145 5,00 66,5 66,5 0,0

10_A Friesestraatweg 185 5,00 63,9 63,8 0,1

11_A Flat Watermanstraat 5,00 49,0 50,8 -1,8

11_B Flat Watermanstraat 8,00 49,4 52,0 -2,6

11_C Flat Watermanstraat 11,00 50,0 53,0 -3,0

11_D Flat Watermanstraat 14,00 50,5 53,3 -2,8

11_E Flat Watermanstraat 17,00 50,6 53,4 -2,8

11_F Flat Watermanstraat 20,00 50,6 53,6 -3,0

12_A Watermanstraat 15 5,00 45,8 49,3 -3,5

13_A kinderdagverblijf Watermanstraat 15a 5,00 53,2 55,4 -2,2

14_A Voermanhaven 41 kopgevel 2,00 47,8 52,4 -4,6

15_A Voermanhaven 41 voorgevel 7,50 46,7 52,1 -5,4

16_A Voermanhaven 15 7,50 44,7 49,7 -5,1

17_A Voermanhaven 42 2,00 47,2 53,6 -6,4

18_A Voermanhaven 42 achtergevel 2,00 38,3 44,3 -6,0

18_B Voermanhaven 42 achtergevel 5,00 45,2 51,8 -6,7

18_C Voermanhaven 42 achtergevel 7,50 45,7 52,4 -6,7

19_A Voermanhaven 14 7,50 44,2 48,7 -4,5

20_A Voermanstraat 14-18 8,00 44,9 49,4 -4,5

21_A Voermanstraat 08-12 8,00 45,9 48,9 -3,0

22_A Voermanstraat 02-06 8,00 45,6 48,7 -3,1

23_A flat Marquant 25,00 48,5 49,5 -1,0

23_B flat Marquant 40,00 50,6 51,4 -0,8

24_A meetpunt 3 1,50 51,5 55,0 -3,5

25_A meetpunt 4 1,50 45,9 48,3 -2,4
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Bijlage 23Akoestisch onderzoek Bouwplannen Friesestraatweg 175 en 181
Geluidseffect reflectie en afscherming bebouwingResultaat huidig-nieuw verkeer Westelijke Ringweg

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: D:\Zakelijk\Opdrachten\Akoestisch onderzoek\Friesestraatweg 175\Rekenmodel\Friesestraatweg\
Model Voorgrond: Nieuwe geluidssituatie
Model Achtergrond: Huidige geluidssituatie
Groep: Waarde=Westelijke ringweg N370 / Referentie=Westelijke ringweg N370
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

01_A Galerijflat Metaallaan 5,00 62,0 61,5 0,5

01_B Galerijflat Metaallaan 8,00 62,3 61,8 0,5

01_C Galerijflat Metaallaan 11,00 62,5 61,9 0,6

01_D Galerijflat Metaallaan 14,00 62,5 61,8 0,7

01_E Galerijflat Metaallaan 17,00 62,5 61,8 0,7

01_F Galerijflat Metaallaan 20,00 62,4 61,7 0,7

02_A Galerijflat Metaallaan 5,00 61,3 60,6 0,7

02_B Galerijflat Metaallaan 8,00 61,7 61,0 0,8

02_C Galerijflat Metaallaan 11,00 61,9 61,1 0,8

02_D Galerijflat Metaallaan 14,00 61,9 61,1 0,9

02_E Galerijflat Metaallaan 17,00 62,0 61,1 0,9

02_F Galerijflat Metaallaan 20,00 61,9 61,1 0,8

03_A Galerijflat Metaallaan 5,00 60,1 59,3 0,9

03_B Galerijflat Metaallaan 8,00 60,8 60,0 0,8

03_C Galerijflat Metaallaan 11,00 61,0 60,1 0,9

03_D Galerijflat Metaallaan 14,00 61,1 60,2 0,9

03_E Galerijflat Metaallaan 17,00 61,2 60,2 0,9

03_F Galerijflat Metaallaan 20,00 61,2 60,3 0,9

04_A Metaallaan 04 5,00 56,8 55,9 0,9

05_A Zilverlaan 01 5,00 56,0 55,4 0,6

06_A Zilverlaan 09 5,00 56,3 56,0 0,3

07_A Zilverlaan 17 5,00 56,1 56,0 0,1

08_A Appartementen Friesestraatweg 145 5,00 56,5 57,5 -1,1

09_A Appartementen Friesestraatweg 145 5,00 66,3 66,3 0,0

10_A Friesestraatweg 185 5,00 63,8 63,6 0,1

11_A Flat Watermanstraat 5,00 47,8 49,9 -2,1

11_B Flat Watermanstraat 8,00 48,4 51,3 -3,0

11_C Flat Watermanstraat 11,00 49,2 52,5 -3,3

11_D Flat Watermanstraat 14,00 49,8 52,8 -3,0

11_E Flat Watermanstraat 17,00 50,0 52,9 -2,9

11_F Flat Watermanstraat 20,00 50,1 53,1 -3,0

12_A Watermanstraat 15 5,00 42,7 47,9 -5,2

13_A kinderdagverblijf Watermanstraat 15a 5,00 53,1 55,1 -2,0

14_A Voermanhaven 41 kopgevel 2,00 46,4 51,7 -5,3

15_A Voermanhaven 41 voorgevel 7,50 45,6 51,5 -5,9

16_A Voermanhaven 15 7,50 43,9 49,2 -5,3

17_A Voermanhaven 42 2,00 44,7 52,8 -8,1

18_A Voermanhaven 42 achtergevel 2,00 36,9 43,7 -6,8

18_B Voermanhaven 42 achtergevel 5,00 42,7 51,0 -8,4

18_C Voermanhaven 42 achtergevel 7,50 43,3 51,6 -8,3

19_A Voermanhaven 14 7,50 43,4 48,3 -4,9

20_A Voermanstraat 14-18 8,00 41,6 48,5 -6,9

21_A Voermanstraat 08-12 8,00 44,5 48,0 -3,5

22_A Voermanstraat 02-06 8,00 43,3 47,6 -4,3

23_A flat Marquant 25,00 47,2 48,5 -1,3

23_B flat Marquant 40,00 49,9 50,8 -0,9

24_A meetpunt 3 1,50 46,2 53,1 -6,9

25_A meetpunt 4 1,50 41,7 46,2 -4,6
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Advies externe veiligheid 

Extern Advies 

 

Bevoegd gezag : Groningen (Stad) Datum : 24-12-2018 

Kenmerk VTH/DMS :  LOS-nummer : Z2018-00011764 

Aan : Dhr. J. Klok 

Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : Alfred Drenth 

   

Onderwerp / Locatie : Externe veiligheidstoets bestemmingsplan Friesestraatweg 181 te 

Groningen 

 

1 Inleiding 
De gemeente Groningen heeft de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om voor de het 

bestemmingsplan Friesestraatweg 181 Groningen de situatie voor het aspect externe veiligheid te 

beoordelen. In het woningbouwplan aan de Friesestraatweg 181 te Groningen worden appartementen 

en studio's gerealiseerd. Het betreft 72 appartementen en 500 studio's. 

 

De gemeente Groningen vraagt voor het bestemmingsplan Friesestraatweg 175 te Groningen eveneens 

om het aspect externe veiligheid inzichtelijk te maken. Voor beide plannen wordt een afzonderlijke 

toets uitgevoerd. Voor de indicatieve berekening van het groepsrisico zullen beide plannen 

gezamenlijk worden ingevoerd en worden vergeleken met de oorspronkelijke situatie. 

1.1 Ligging plangebied 

De begrenzing van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 1: Plangebied Friesestraatweg 181 te Groningen 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden de achtergronden van het externe veiligheidsbeleid besproken. Hierin 

worden onder andere de begrippen plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en de 

verantwoordingsplicht toegelicht. Hoofdstuk drie bevat het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de 

relevante risicobronnen en risicoberekeningen voor het bestemmingsplan beschreven en in hoofdstuk 

5 wordt de groepsrisico verantwoording beschreven. En als laatste wordt in hoofdstuk 6 de conclusie 

opgenomen. 
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2 Externe Veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen is dit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), voor transportroutes het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) en voor hogedruk aardgastransportleidingen het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 

centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 

samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder 

uitgewerkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van 

een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele 

tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een 

calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop 

nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een 

grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 

 

 

Figuur 2: weergave PR en groepsrisico 

 

Verantwoordingsplicht 

In de wet -en regelgeving is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Aandacht aan de verantwoording moet worden gegeven wanneer het groepsrisico boven de 

oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. Bij de verantwoordingsplicht 

dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te 

onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de 
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betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient 

naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze 

kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten 

zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

 

Figuur 3: Elementen verantwoordingsplicht groepsrisico 

 

De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer ook het 

advies van de Veiligheidsregio Groningen is ingewonnen. 

3 Beleid 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal besluiten opgesteld 

die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om 

wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijk inrichtingen, transport van 

gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. 

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven die een risico 

vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening 

te houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan 

maken.  

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is vergelijkbaar met het Bevi en bevat risiconormen 

voor transportroutes (spoor, weg en waterwegen). Op basis van het Bevt moet rekening worden 

gehouden met het Landelijk Basisnet (verder: Basisnet) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Uitgangspunt van het Basisnet is dat door het vastleggen van veiligheidszones de gebruiksruimte voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Provincies kunnen een eigen Basisnet vastleggen; dat is ook binnen de provincie Groningen het geval. 

3.2.1 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Met het Basisnet 

water, weg en spoor worden risicoplafonds vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en 

worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

In het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR 10-6. Deze PR 10-6 kan daarmee niet meer 

ongelimiteerd groeien. De plaatsgebonden risico contour vormt de grens van de gebruiksruimte voor 

het vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een veiligheidszone is een zone langs wegen, 

hoofdspoorwegen en/of binnenwateren waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De 
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veiligheidszone wordt gemeten vanaf het hart van de spoorbundel, het midden van de weg of op de 

referentiepunten gelegen op de begrenzingslijnen van de vaarweg. In het kader van de ruimtelijke 

ordening dient de afstand die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te worden 

gehanteerd en wordt niet meer berekend. Het groepsrisico daarentegen dient wel te worden berekend 

en wordt daarbij de maximale benutting van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage 

van het Basisnet is vastgelegd. 

Daarnaast moet voor bepaalde transportmodaliteiten met veel vervoer van zeer brandbare en toxische 

vloeistoffen in het Basisnet rekening worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied (PAG). Een 

PAG is een gebied tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten 

vanaf de rechter rand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij realisatie van 

kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. 

Plasbranden kunnen ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of 

calamiteit kunnen weglekken uit een tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen. 

3.2.2 Provinciaal Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het provinciaal basisnet Groningen is het antwoord op de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen waarin een 

borging van risicoafstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen wordt aangekondigd. 

Het doel is om deze transportroutes vast te leggen en een systeem te creëren waarbij rekening kan 

worden gehouden met de dynamiek van transport en toekomstige groei. Om dit te bereiken zijn in de 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 rondom een aantal aangewezen transportroutes (de 

grotere weg-, spoor- en waterinfrastructuur) veiligheidszones opgenomen. Onderstaand worden de 

zones weergegeven: 

 Veiligheidszone 1 provinciale wegen: zone langs wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR 

max) provinciale wegen. Gemeten vanaf het midden van de buitenste weg kanten; 

 Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciaal basisnet Groningen: Bevat een nadere 

verantwoording van het groepsrisico en biedt inzicht in de manier waarop rekening is gehouden 

met het advies van de Veiligheidsregio Groningen. Wordt gemeten vanaf de buitenrand van de 

transportroute; 

 Veiligheidszone 3 transport: Veiligheidszone rondom wegen en spoorwegen in verband met de 

bescherming van minder zelfredzame personen. Deze zone is bepaald op 30 meter gemeten vanaf 

de buitenste wegkanten van de wegen vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor 

het doorgaand verkeer. 

3.3 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe veiligheid in 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De regels voor buisleidingen zijn op 

basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Ook 

het Bevb is op dezelfde wijze opgesteld als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het 

vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  

3.3.1 Belemmeringenstrook 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door middel van een 

belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod 

en een aanlegvergunningenstelsel. De afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. Voor een 

hogedrukaardgasleiding die valt onder de werkingssfeer van het Bevb (inwendige diameter ≥ 50 mm, 

druk 16 bar tot en met 40 bar) geldt een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor aardgasleidingen 

met een druk > 40 bar bedraagt de belemmeringenstrook 5 meter. 
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3.4 Beleidsregel Externe veiligheid gemeente Groningen 

In januari 2010 heeft de gemeente Groningen eigen externe veiligheidsbeleid vastgesteld. Hierin geeft 

de gemeente Groningen aan, hoe zij binnen haar grenzen met het milieuaspect externe veiligheid om 

wil gaan. In de visie worden randvoorwaarden geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast 

bevat de visie een afwegingskader voor de initiatieffase van nieuwe ontwikkelingen. 

4 Ruimtelijke inventarisatie 

4.1 Friesestraatweg 181 Groningen 

De gemeente Groningen is voornemens om aan de Friesestraatweg 181 te Groningen woningbouw te 

realiseren. Het bestemmingplan Friesestraatweg 181 Groningen van de gemeente Groningen is 

bestemd voor 72 appartementen en 500 studio's. In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan van 673 

personen. 

4.2 Risicovolle inrichtingen 

Binnen/nabij het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen waarvan het invloedsgebied is 

gelegen over het plangebied.  

4.3 Risicovolle transportroutes 

In en in de nabijheid van het plangebied zijn de volgende risicobronnen, alsmede de bronnen die 

invloed hebben op het plangebied, geïnventariseerd. 

 

Soort Risicobron  Wet- en regelgeving 

Transport Spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd Basisnet 

Provinciale weg N370 Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 

Tabel 1: Risicobronnen 

4.3.1 Plaatsgebonden risico transport 

Voor de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd is het risico berekend. Voor de vervoerscijfers is gebruik 

gemaakt van de aantallen genoemd in het Basisnet.  

 

De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd kent, ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet een 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 5 meter. De afstand van het spoortraject tot het plangebied is 

340 meter. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 van de spoorlijn reikt niet tot het plangebied en 

daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 

4.3.2 Veiligheidszone 1 provinciale wegen 

Voor de provinciale weg N370 is het risico berekend. Voor de N370 zijn voor de vervoerscijfers gebruik 

gemaakt van de referentiewaarden getelde provinciale wegen zoals deze zijn opgenomen in het 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Voor de N370 is in de Omgevingsverordening 

provincie Groningen 2016 aangegeven dat een plaatsgebonden risico 10-6 contour is berekend van 12 

meter en dat de vastgestelde veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) niet van toepassing is voor 

de N370. Daarmee wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico. 
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4.3.3 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet, veiligheidszone 3 transport en 

plasbrandaandachtsgebied Beleidsregel externe veiligheid gemeente Groningen 

4.3.3.1 Plasbrandaandachtsgebied Basisnet 

In het Basisnet is een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter aangegeven (gemeten vanaf de 

rand van de infrastructuur). Het bevoegd gezag vermeldt de redenen die er toe hebben geleid om in 

dat gebied nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toe te laten, gelet op de mogelijke 

gevolgen van een ongeval met brandbare vloeistoffen. 

 

In de regeling Basisnet is voor de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd aangegeven dat hier een 

plasbrandaandachtsgebied aanwezig is. De afstand van de appartementen en studio's aan de 

Friesestraatweg 181 Groningen tot de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd is 340 meter. Dit is buiten 

de  PAG. 

4.3.3.2 Veiligheidszone 3 transport Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is opgenomen dat voor de provinciale weg 

N370 en de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd een veiligheidszone 3 transport geldt. Voor deze zone 

geldt een afstand van 30 meter. Een plan voorziet niet in de bouw van nieuwe objecten of het gebruik 

van bestaande objecten voor minder zelfredzame personen binnen deze 30 meter. 

 

De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 340 

meter. De veiligheidszone 3 transport reikt niet tot in het plangebied. De veiligheidszone 3 transport 

van het spoor vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

De provinciale weg N370 is gelegen buiten het plangebied. De veiligheidszone 3 transport reikt tot in 

het plangebied. Binnen deze veiligheidszone liggen de bestemmingen wonen en verkeer. In het 

bestemmingsplan Friesestraatweg 181 zullen geen objecten voor verminderd zelfredzame personen 

worden opgericht. De veiligheidszone van de N370 vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

De gemeente Groningen dient ervoor te zorgen dat er geen objecten voor verminderd zelfredzame 

mensen binnen de veiligheidszone 3 transport worden opgericht. Dit overeenkomstig de 

Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. 

4.3.3.3 Plasbrandaandachtsgebied Beleidsregel externe veiligheid gemeente Groningen 

In de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen is aangegeven dat nieuwe 

ontwikkelingen binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG) in beginsel ongewenst is. Nieuwbouw 

wordt hier zoveel mogelijk voorkomen. In slechts zwaarwegende gevallen kan nieuwbouw binnen het 

PAG plaatsvinden. Elke ontwikkeling gaat gepaard met het treffen van fysieke maatregelen. 

 

In onderhavige situatie zullen 72 appartementen en 500 studio's worden gerealiseerd nabij de 

provinciale weg N370.  

 

De appartementen en studio's zoals deze in het bestemmingsplan Friesestraatweg 181 zijn 

opgenomen bevinden zich voor een gedeelte binnen de veiligheidszone 3 transport van de N370 zoals 

opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.  
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In de beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen, welke is opgesteld in 2010, is geen 

veiligheidszone 3 transport, uit de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, opgenomen. De 

veiligheidszone 3 transport is een zone rondom provinciale wegen in de provincie Groningen, zoals de 

N370. De PAG zone is een zone welke rondom landelijk aangewezen routes voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen is gelegen.  

 

In het bestemmingsplan Friesestraatweg 181 dient te worden opgenomen dat er geen objecten voor 

verminderd zelfredzame personen worden opgericht. De veiligheidszone van de N370 vormt geen 

belemmering voor onderhavig plan, zoals ook is omschreven in paragraaf 4.3.3.2. van onderhavig 

advies.  

4.3.4 Groepsrisico transport 

Algemeen 

In de Handleiding risicoanalyse transport (HART, versie 1.2, 11 januari 2017, Rijkswaterstaat) is 

bepaald tot welke afstand bevolking invloed kan hebben op het resultaat van het groepsrisico. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens.  

Volgens de handleiding is voor de berekening van het groepsrisico inzicht nodig in de personen- 

dichtheden binnen het invloedsgebied van de maatgevende stof ter hoogte van het plangebied. In 

onderstaande tabel is de maatgevende stof, het invloedsgebied en de afstand van het onderhavige 

plangebied tot de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd en de provinciale weg N370 weergegeven: 

 

Traject Maatgevende stof Invloedsgebied (m)  Afstand tot locatie in m 

Spoorlijn Groningen 

Oost - Sauwerd 

B3 4000 circa 340 

Provinciale weg N370 LT2 880 circa 14 

 Tabel 2: Maatgevende stof, invloedsgebied en afstand tot plangebied 

 

Het plangebied ligt buiten 200 meter van de spoorlijn en binnen het invoedsgebied van de spoorlijn 

Groningen Oost - Sauwerd. Gelet hierop geldt een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

 

Het plangebied ligt binnen 200 meter van de N370 en binnen de "veiligheidszone 2 invloedsgebied 

provinciale wegen" zoals deze op kaart 3 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is 

opgenomen. Gelet hierop moet het groepsrisico worden verantwoord. 

 

Huidige situatie provinciale weg N370 

Voor de provinciale weg N370 is een berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico als 

gevolg van een calamiteit met een wegtransport uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma RBM-II versie 2.3. Deze berekening geeft o.a. inzicht in de PR 10-8 contour van de 

provinciale weg N370. Dit is namelijk het gebied waarin de aanwezige bevolking nog significant 

bijdraagt aan het berekende risico.  

Voor de RBM-II berekening is een wegvaklengte van circa 1400 meter van de provinciale weg N370 

gemodelleerd. De huidige bevolking in het plangebied alsook buiten het plangebied is met behulp van 

BAG populatieservice in RBM II geïmporteerd. 

 

Voor de frequentie van het aantal transporten is gebruik gemaakt van de referentiewaarden getelde 

provinciale wegen zoals deze zijn opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. 

Voor de provinciale weg N370 zijn dit onderstaande transporten: 
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Provinciale weg N370 

LF1 LF2 LT1 LT2 GF3 

10.000 10.000 0 100 1050 

Tabel 3: Referentiewaarden vervoer gevaarlijke stoffen N370 

 

Autonome  situatie 

De berekening van het groepsrisico is uitgevoerd met de bevolkingsaantallen van de BAG-populatie- 

service. De gegevens zijn medio november 2018 ontvangen. 

 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is voor de provinciale weg N370 aangegeven 

dat het plaatsgebonden risico 10-6 12 meter bedraagt. De uitkomst van de berekening laat zien dat het 

plaatsgebonden risico 10-8 op 100 meter van de provinciale weg ligt. Dit is namelijk het gebied waarin 

de aanwezige bevolking nog significant bijdraagt aan het berekende risico. 

 

 

Figuur 4: Overzicht invoer RBMII en inzicht in plaatsgebonden risico 10-8 in het groen 

 

Het berekende groepsrisico ligt in de huidige situatie onder de oriëntatiewaarde. Zie onderstaande 

figuur 5. 

 

Toekomstige situatie 

In deze berekening zijn het bestemmingsplan Friesestraatweg 175 met een bezetting van 220 

personen en het bestemmingsplan Friesestraatweg 181 met een bezetting van 673 personen 

toegevoegd. In de autonome situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico voor de 

maatgevende kilometer gevonden bij 291 slachtoffers en een frequentie van 0,00334. 
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Figuur 5: fN curve N370  

 

Het groepsrisico neemt ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling toe. In de toekomstige situatie 

is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico voor de maatgevende kilometer gevonden bij 

325 slachtoffers en een frequentie van 0,00661. Ten opzichte van de autonome situatie neemt het 

groepsrisico met meer dan 10% toe. Het groepsrisico overschrijdt echter de oriëntatiewaarde niet.  

Onderstaande figuur toont de locatie met het hoogste groepsrisico. De locatie ligt op circa 20 meter 

afstand van het plangebied. 

 

 

Figuur 6: locatie (        ) met hoogste groepsrisico 

4.4 Risicovolle transportleiding 

In en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle transportleidingen met een 

werkdruk van 40 bar of hoger, van de Gasunie en/of NAM, welke relevant zijn voor externe veiligheid. 
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5 Verantwoording groepsrisico 

5.1 Risicovolle transportroutes 

Realisatie van de appartementen aan de Friesestraatweg 181 te Groningen is gelegen binnen de op 

kaart 3 aangegeven ‘veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen' van de provinciale weg N370, 

zoals deze is opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gelet hierop dient 

een nadere verantwoording van het groepsrisico te worden uitgevoerd. 

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn situaties beschreven in welke gevallen een 

nadere verantwoording van het groepsrisico achterwege kan blijven en kan worden volstaan met een 

beperkte groepsrisico verantwoording. Dit betreft de volgende situaties: 

1. het plangebied geheel is gelegen op een afstand van minimaal 200 meter van de betreffende 

infrastructuur; of 

2. in het vigerende, minder dan 10 jaar geleden vastgestelde, bestemmingsplan reeds een nadere 

verantwoording van het groepsrisico is opgenomen en het bestemmingsplan voorziet in de 

toevoeging van: 

a. maximaal 41 woningen per hectare buiten de PRmax; of 

b. maximaal 3000 m2 bruto vloeroppervlakte kantoorruimte per hectare buiten de PRmax; of 

c. maximaal 3000 m2 bruto vloeroppervlakte winkelruimte per hectarebuiten de PRmax; of 

d. maximaal 100 personen per hectare buiten de PRmax in de vorm van objecten of een 

combinatie van objecten die leiden tot een personen dichtheid van maximaal 100 per hectare.  

 

Het vigerend juridisch planologisch kader is het facetherziening Parkeren en vastgesteld op 08-06-

2016 en de Opheffing geluidzone en herziening Friesestraatweg / Reiddiep vastgesteld op 02-03-

2010. In beide plannen is het groepsrisico niet verantwoord. Gezien bovenstaande is voor het 

realiseren van de appartementen en studio's aan de Friesestraatweg 181 te Groningen een nadere 

verantwoording van het groepsrisico opgesteld. 

 

De verantwoordingsplicht van het groepsrisico wordt hieronder integraal voor het gehele plan ingevuld. 

5.2 Dichtheid personen 

Binnen de op kaart 3 aangegeven ‘veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen' van de 

provinciale weg N370, zoals deze is opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 

2016, bevinden zich in de huidige situatie het woongebied van Vinkhuizen en Paddepoel (40 pers/ha) 

en sportdoeleindbestemmingen. 

 

Het invloedsgebied van de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd bedraagt 4000 meter en is gelegen 

over bijna de gehele stad Groningen met woongebieden variërend van 70 pers/ha tot 120 pers/ha. 

 

Het plangebied van bestemmingsplan Friesestraatweg 181 Groningen bestaat uit de bestemming 

wonen. In de bestemming wonen is voor de risicoberekening voor de provinciale weg N370 bebouwing 

toegevoegd met een bezetting van 673 personen en voor de Friesestraatweg 175 te Groningen zijn 

220 personen toegevoegd.  
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5.3 Omvang groepsrisico 

Als gevolg van de planontwikkeling neemt het aantal personen binnen de op kaart 3 aangegeven 

‘veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen' van de provinciale weg N370, zoals deze is 

opgenomen in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, en binnen het invloedsgebied van 

de spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd toe.  

 

Het berekende groepsrisico voor de provinciale weg N370 ligt onder de oriëntatiewaarde. In de 

autonome situatie is de overschrijdingsfactor van het groepsrisico 0,00334/jaar. Als gevolg van de 

planontwikkeling neemt het aantal personen binnen het invloedsgebied van de provinciale weg N370 

toe tot een overschrijdingsfactor van 0,00661. De toename van het groepsrisico is > 10 %. Er is echter 

geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 

5.4 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

Bronmaatregelen zijn gericht op verlaging van het groepsrisico van een calamiteit bij een risicobron. 

Bronmaatregelen zijn echter niet te treffen in de onderhavige ruimtelijke procedure.  

5.5 Mogelijkheden voor ontwikkelingen met lager groepsrisico 

Varianten waardoor het groepsrisico niet of in beperkte mate toeneemt, zijn: 

 Geen vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N370 en de spoorlijn Groningen Oost 

- Sauwerd (bron maatregel); 

 het plangebied op grotere afstand van de risicobronnen situeren; 

 Andere functies binnen het plangebied met een lagere personendichtheid. 

 

Voor het eerste punt kan worden opgemerkt dat dit in het kader van deze procedure niet kan worden 

beslist. 

Wat betreft het tweede aandachtpunt geldt dat voor invulling van het plangebied gekozen is op andere 

gronden dan alleen het aspect externe veiligheid. De keuze voor dit alternatief wordt in de ruimtelijke 

onderbouwing toegelicht en komt hier niet verder aan de orde. 

Ten aanzien van het laatste punt kan worden gesteld dat hier specifiek gekozen is voor een invulling 

wonen. 

5.6 Advies Veiligheidsregio Groningen 

In het kader van externe veiligheid is de Veiligheidsregio Groningen verzocht om advies uit te brengen 

op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De door Veiligheidsregio Groningen 

geformuleerde bevindingen en adviezen zijn op 21 december 2018 ontvangen als tekstvoorstel en in 

deze veiligheidsstudie overgenomen en hieronder weergegeven. 

5.6.1 Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 

van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 

de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om 

de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

 bereikbaarheid van het plangebied en de risicobronnen; 

 bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobronnen. 

 

Bereikbaarheid 
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Het plangebied en de risicobronnen zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 

bepalen of de hulpdiensten tijdens calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 

beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 

kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 het plangebied en de omgeving zijn voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar 

zodat de brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden. 

 een calamiteit met gevaarlijke stoffen op de N370 (risicobron) zelf kan langere opkomsttijden op 

de locatie tot gevolg hebben. Het plangebied blijft in een dergelijk geval altijd eenzijdig 

bereikbaar. 

 de spoorlijn Groningen oost - Sauwerd is voldoende bereikbaar. 

 

Bluswatervoorzieningen 

Het plangebied en de risicobronnen zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 

bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 

bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 

bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 in het plangebied is op een afstand van circa 10 meter één primaire bluswatervoorzieningen, op 

het drinkwater aangesloten, aanwezig. Deze ondergrondse brandkraan staat op een 

drinkwaterleiding met een diameter van 200mm en levert circa 90m2 aan bluswater per uur. 

 langs de N370 zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. De brandweer beschikt over 

middelen om een brandend middelgroot voertuig zelfstandig te beheersen.   

 op een afstand van 50 meter van de spoorlijn ligt een primaire bluswatervoorzieningen op een 

drinkwaterleiding met een diameter van 200mm. Deze primaire bluswatervoorziening levert circa 

90m2 bluswater per uur. Deze primaire bluswatervoorziening is onvoldoende om een (groot) 

incident met gevaarlijke stoffen te kunnen beheersen. 

 aanvullende bluswatervoorzieningen langs de N370 en de spoorlijn zijn ons inziens echter niet 

realistisch in het kader van dit ruimtelijke besluit. Voor het bestrijden van grote incidenten is 

ondersteuning vanuit de regio (groot watertransport) benodigd. Hierbij wordt uitgegaan van het 

gebruik van een secundaire bluswatervoorziening. Dit kan leiden tot vertraging bij de bestrijding 

van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 

 voor een secundaire bluswatervoorziening kan, zowel voor de risicobronnen als het plangebied, 

gebruik worden gemaakt van het open water (Reitdiep) ten oosten van het plangebied. Deze 

bluswatervoorziening levert, na op locatie komen, binnen 10 minuten een onbeperkte hoeveelheid 

aan bluswater. Op dit moment zijn er nog geen opstelplaats aan de Oostzijde van het plangebied 

gerealiseerd.  

 

Advies bestrijdbaarheid: 

Aan de oostzijde van het plangebied adviseert Veiligheidsregio Groningen om opstelplaatsen langs de 

Reitdiep te realiseren en ook door de brandweer als zodanig te laten registreren. In geval van een 

incident kunnen deze opstelplaatsen als secundaire bluswatervoorziening dienen. Het Bouwbesluit 

2012 (artikel 6.30) en de handleiding ‘Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening’ gelden hierbij als 

uitgangspunt. 

5.6.2 Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 

risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 

onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 
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bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 

risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor 

de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van 

de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

 zelfredzaam vermogen; 

 mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

 alarmeringsmogelijkheden. 

 

Zelfredzaam vermogen 

Het voorgenomen ruimtelijke besluit kent geen bestemmingen voor het langdurig verblijf van groepen 

verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. De toekomstige 

gebruikers van het plangebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving, die over 

het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 

 

Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

Vluchten: 

 Het plangebied en de omgeving geven voldoende mogelijkheden om van de risicobronnen af te 

vluchten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in geval van een incident op de N370 

ontvluchting over de Reitdiep beperkte vluchtmogelijkheden biedt. 

 

Schuilen: 

 In geval van een incident op één van de genoemde risicobronnen bieden de bebouwingen aan de 

Friesestraatweg voldoende bescherming om in of achter te schuilen. 

 Bij een calamiteit op de spoorlijn kunnen toxische stoffen vrijkomen. Afhankelijk van de 

windrichting kunnen toxische stoffen het plangebied bereiken. Ingeval van een calamiteit wordt 

aanbevolen om binnen de gebouwen te schuilen. Om goed schuilen mogelijk te maken, dient 

(indien aanwezig) de automatische mechanische ventilatie uitgezet te worden en deuren en ramen 

gesloten te worden.  

 

Alarmeringsmogelijkheden 

 het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 

Systeem (WAS). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases 

met de WAS-sirenes te willen stoppen; 

 eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een rampgebied 

en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via 

de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen alarm geslagen via 

onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle 

alarmering in het hele plangebied mogelijk. 

 

Advies zelfredzaamheid 

 Veiligheidsregio Groningen adviseert om geen objecten en/of functies voor het verblijf van 

groepen verminderd zelfredzame personen1 langs de N370 te realiseren en dit expliciet uit te 

sluiten in de planregels.  

                                                           
1
 Zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, zorginstellingen enz 
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 Wij adviseren u de mechanische ventilatie handmatig geheel uitschakelbaar te maken. De 

maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken, wordt in de toekomst in 

de Omgevingswet opgenomen in de AMvB Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 4.124. 

 Daarnaast adviseren wij om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS netwerk 

te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, televisie, radio, geluidswagen, 

enz.). 

6 Conclusie 

De Omgevingsdienst Groningen heeft een externe veiligheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 

Friesestraatweg 181 Groningen. Hiervoor is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van 

risicovolle inrichtingen, risicovolle transportassen en risicovolle transportleidingen beoordeelt. De 

belangrijkste constateringen en te nemen maatregelen voor de verantwoording van het groepsrisico 

kunnen als volgt worden samengevat. 

 In en in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen en geen risicovolle 

transportleidingen gelegen waarvan het invloedsgebied reikt tot over het plangebied; 

 De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd kent ter hoogte van het plangebied, volgens het Basisnet 

een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 5 meter. De afstand van het spoortraject tot het 

plangebied is 340 meter. De plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot het plangebied. Hierdoor 

is dit aspect niet relevant; 

 De spoorlijn is gelegen op een afstand van 340 meter afstand van het plangebied. Het 

plasbrandaandachtsgebied reikt niet tot in het plangebied. Hierdoor is dit aspect niet relevant; 

 De spoorlijn Groningen Oost - Sauwerd heeft een invloedsgebied van 4000 meter en ligt over het 

plangebied; 

 De provinciale weg N370 kent ter hoogte van het plangebied, volgens de Omgevingsverordening 

provincie Groningen 2016, een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 12 meter. De vastgestelde 

veiligheidszone 1 provinciale wegen (PRmax) voor de provinciale weg N370 is niet van toepassing; 

 De te realiseren appartementen en de studio's aan de Friesestraatweg 181 te Groningen zijn 

gelegen binnen de 30 meter zone van de provinciale weg N370. Echter betreft het niet een object 

voor minder zelfredzame personen. Bij het bestemmen van het perceel dient in de planregels te 

worden opgenomen dat het geen object voor minder zelfredzame personen zal worden;  

 Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N370 geldt een veiligheidszone 2 

invloedsgebied provinciale wegen van 880 meter. De veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale 

wegen voor de provinciale weg N370 is gelegen over het plangebied.  

 

Groepsrisico 

 Het berekende groepsrisico voor de provinciale weg N370, ter hoogte van het plangebied, is 

gelegen onder de oriënterende waarde; 

 Voor de toekomstige situatie geldt dat het groepsrisico, door invulling te geven aan het plan 

Friesestraatweg 175 en Friesestraatweg 181 te Groningen, voor de provinciale weg N370 

toeneemt maar onder de oriënterende waarde ligt. 

 

Veiligheidsregio adviseert om u om de volgende maatregelen te treffen. 

 aan de oostzijde van het plangebied opstelplaatsen langs de Reitdiep te realiseren en ook door de 

brandweer als zodanig te registreren;  

 geen objecten en/of functies voor het verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen 

langs de N370 te realiseren en dit expliciet uit te sluiten in de planregels; 
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 de maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken; 

 om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze te 

alarmeren (radio, NL-Alert, televisie, geluidswagen, enz.). 

 

Ongeacht de inzet van de gemeente Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo veilig 

mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe 

klein dan ook, blijft altijd aanwezig. Door, voor onderhavig plan, invulling te geven aan het advies van 

de Veiligheidsregio Groningen en geen objecten voor verminderend zelfredzame personen binnen 30 

meter van provinciale weg te realiseren wordt getracht het restrisico zo klein mogelijke te maken. 

 

Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het verantwoord is 

om het bestemmingsplan Friesestraatweg 181 te Groningen vast te stellen. Het restrisico is in dit kader 

aanvaardbaar. 
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Gemeente : Groningen 
Plan : Gem Beton (Friesestraatweg 181) 
Betreft  :  Tekstvoorstel bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
Opsteller : Raymond Overkempe 
Datum : 21-12-2018 

 
In het kader van externe veiligheid heeft Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid voor het plangebied ‘GEM Beton’ te Groningen beoordeeld. De aspecten 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn relevant voor de ruimtelijke afweging (verantwoording 
groepsrisico). Daarnaast adviseren wij op basis van Wet veiligheidsregio’s art. 2 en 3 de 
brandweerzorg binnen het plangebied. 
 
Aanwezige risicobronnen 

Risicobron 
Kenmerk Afstand tot 

plangebied 
Grootte effectgebied Relevantie 

Spoorlijn Groningen oost- 
Sauwerd 

  400 m 4000m* (Bkl: 1500m) Van toepassing 

Provincialeweg N370 
(westelijke ring) 

 Provinciale 
verordening 
Groningen 

20 m Zone 2: 880 meter Van toepassing 

  
    Zone 3: 30 meter uit rand 

van de weg 
Van toepassing 

* Het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 5.12, lid 4) maakt de beleidsmatige keuze het gifwolkaandachtsgebied (toxisch) te 
begrenzen op 1,5 km. Vanuit risicogericht denken sluit Veiligheidsregio Groningen, vooruitlopend op het van kracht worden van 
deze wetgeving, al aan op deze afkapgrens.  

 
Om u te ondersteunen bij de invulling van de verantwoording van het groepsrisico, heeft 
Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld. De 
bevindingen staan hieronder. 
 
Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 
van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang 
dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. 
Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

- bereikbaarheid van het plangebied en de risicobronnen; 
- bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobronnen. 

 
Bereikbaarheid 
Het plangebied en de risicobronnen zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om 
te bepalen of de hulpdiensten tijdens calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 
beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 
kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- het plangebied en de omgeving zijn voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig 
bereikbaar zodat de brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden. 

- een calamiteit met gevaarlijke stoffen op de N370 (risicobron) zelf kan langere opkomsttijden 
op de locatie tot gevolg hebben. Het plangebied blijft in een dergelijk geval altijd eenzijdig 
bereikbaar. 

- de spoorlijn Groningen oost - Sauwerd is voldoende bereikbaar. 
 
Bluswatervoorzieningen 
Het plangebied en de risicobronnen zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 
bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- in het plangebied is op een afstand van circa 10 meter één primaire bluswatervoorzieningen, 
op het drinkwater aangesloten, aanwezig. Deze ondergrondse brandkraan staat op een 
drinkwaterleiding met een diameter van 200mm en levert circa 90m

2
 aan bluswater per uur. 
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- langs de N370 zijn geen primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. De brandweer beschikt 
over middelen om een brandend middelgroot voertuig zelfstandig te beheersen.   

- op een afstand van 50 meter van de spoorlijn ligt een primaire bluswatervoorzieningen op een 
drinkwaterleiding met een diameter van 200mm. Deze primaire bluswatervoorziening levert 
circa 90m

2
 bluswater per uur. Deze primaire bluswatervoorziening is onvoldoende om een 

(groot) incident met gevaarlijke stoffen te kunnen beheersen. 
- aanvullende bluswatervoorzieningen langs de N370 en de spoorlijn zijn ons inziens echter niet 

realistisch in het kader van dit ruimtelijke besluit. Voor het bestrijden van grote incidenten is 
ondersteuning vanuit de regio (groot watertransport) benodigd. Hierbij wordt uitgegaan van 
het gebruik van een secundaire bluswatervoorziening. Dit kan leiden tot vertraging bij de 
bestrijding van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 

- voor een secundaire bluswatervoorziening kan, zowel voor de risicobronnen als het 
plangebied, gebruik worden gemaakt van het open water (Reitdiep) ten oosten van het 
plangebied. Deze bluswatervoorziening levert, na op locatie komen, binnen 10 minuten een 
onbeperkte hoeveelheid aan bluswater. Op dit moment zijn er nog geen opstelplaats aan de 
Oostzijde van het plangebied gerealiseerd.  

 
Advies bestrijdbaarheid: 
Aan de oostzijde van het plangebied adviseert Veiligheidsregio Groningen om opstelplaatsen langs de 
Reitdiep te realiseren en ook door de brandweer als zodanig te laten registreren. In geval van een 
incident kunnen deze opstelplaatsen als secundaire bluswatervoorziening dienen. Het Bouwbesluit 
2012 (artikel 6.30) en de handleiding ‘Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening’ gelden hierbij als 
uitgangspunt. 
 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 
onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 
bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 
risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend 
voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid 
van de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

- zelfredzaam vermogen; 
- mogelijkheden tot vluchten of schuilen 
- alarmeringsmogelijkheden. 

 
Zelfredzaam vermogen 

- Het voorgenomen ruimtelijke besluit kent geen bestemmingen voor het langdurig verblijf van 
groepen verminderd zelfredzame personen in het invloedsgebied van de risicobronnen. De 
toekomstige gebruikers van het plangebied vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de 
samenleving, die over het algemeen als zelfredzaam wordt beschouwd. 

 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

- Vluchten: 
Het plangebied en de omgeving geven voldoende mogelijkheden om van de risicobronnen af 
te vluchten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in geval van een incident op de N370 
ontvluchting over de Reitdiep beperkte vluchtmogelijkheden biedt. 
 

- Schuilen: 
In geval van een incident op één van de genoemde risicobronnen bieden de bebouwingen 
aan de Friesestraatweg voldoende bescherming om in of achter te schuilen. 

- Bij een calamiteit op de spoorlijn kunnen toxische stoffen vrijkomen. Afhankelijk van de 
windrichting kunnen toxische stoffen het plangebied bereiken. Ingeval van een calamiteit 
wordt aanbevolen om binnen de gebouwen te schuilen. Om goed schuilen mogelijk te maken, 
dient (indien aanwezig) de automatische mechanische ventilatie uitgezet te worden en deuren 
en ramen gesloten te worden.  
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Alarmeringsmogelijkheden 
- het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 

Systeem (WAS). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in 
fases met de WAS-sirenes te willen stoppen; 

- eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een 
rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht 
informeren via de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen 
alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. 
Hierdoor is een snelle alarmering in het hele plangebied mogelijk. 
 

Advies zelfredzaamheid 
- Veiligheidsregio Groningen adviseert om geen objecten en/of functies voor het verblijf van 

groepen verminderd zelfredzame personen
1
 langs de N370 te realiseren en dit expliciet uit te 

sluiten in de planregels.  
- Wij adviseren u de mechanische ventilatie handmatig geheel uitschakelbaar te maken. De 

maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken, wordt in de 
toekomst in de Omgevingswet opgenomen in de AMvB Besluit bouwwerken leefomgeving, 
artikel 4.124. 

- Daarnaast adviseren wij om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS 
netwerk te alarmeren maar ook op een andere wijze (NL-Alert, social media, televisie, radio, 
geluidswagen, enz.). 

 
Conclusie 
Ter plaatse van het plangebied is sprake van externe veiligheidsrisico’s door het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de N370 (westelijke ring) en de spoorlijn Groningen oost- Sauwerd. Het 
plangebied ligt binnen het invloedsgebied van deze risicobronnen. Hierdoor is een verantwoording van 
het groepsrisico noodzakelijk.  
 
Veiligheidsregio adviseert om u om de volgende maatregelen te treffen. 

 aan de oostzijde van het plangebied opstelplaatsen langs de Reitdiep te realiseren en ook door de 
brandweer als zodanig te registreren;  

 geen objecten en/of functies voor het verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen langs 
de N370 te realiseren en dit expliciet uit te sluiten in de planregels; 

 de maatregel om de mechanische ventilatie geheel uitschakelbaar te maken; 

 om de bevolking bij een ramp niet alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze te 
alarmeren (radio, NL-Alert, televisie, geluidswagen, enz.).  

                                                 
1
 Zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, zorginstellingen enz. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van de gemeente Groningen heeft Royal HaskoningDHV diverse onderzoeken uitgevoerd op 
het braakliggende terrein aan de Friesestraatweg 181 te Groningen. De onderzoekswerkzaamheden 
worden uitgevoerd vanwege enerzijds de mogelijke verkoop van het terrein en anderzijds het verzoek van 
het waterschap Noorderzijlvest de kwaliteit van de kade langs het Reitdiep in beeld te brengen in verband 
met geplande versterkingsmaatregelen. De resultaten van het onderhavige onderzoek vormen een 
aanvulling en detaillering van het eerder uitgevoerde onderzoek in 2010 (zie hoofdstuk 2).  
De ligging van de locatie is hieronder weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied Friesestraatweg 181 te Groningen 

1.2 Doel 
Doel van de werkzaamheden is de (milieuhygiënische) kwaliteit van de bodem, verhardingen en overige 
materialen op de locatie Friesestraatweg 181 te bepalen.  
 
De volgende deelonderzoeken of werkzaamheden zijn verricht: 

 Actualisatie milieuhygiënische onderzoeksgegevens 2010; 
 Vaststellen omvang grondverontreinigingen; 
 Nadere detaillering asbestverontreiniging; 
 Bepalen algemene grondkwaliteit van de kade; 
 Asfalt- en funderingsonderzoek; 
 Kadeconstructie onderzoeken op asbest; 
 Uitvoeren hoogtemetingen; 

1.3 Kwaliteitsborging 
Aan bodemonderzoekswerkzaamheden zijn van overheidswege kwaliteitseisen voorgeschreven. Hoe 
Royal HaskoningDHV deze kwaliteit borgt, is omschreven in bijlage 1.  
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2 Locatiegegevens 

2.1 Ligging en gebruik 
Het terrein ligt aan westzijde van de stad tussen het Reitdiep en de westelijke ringweg. De locatie heeft 
een oppervlakte van circa 10.000m2 (lengte 175m1 en breedte 55m1) en is deels verhard met asfalt (ca 
600m2).  
Op het terrein was een betonbedrijf gevestigd. Op de kade langs het Reitdiep is een kraanbaan aanwezig 
voor de overslag van grondstoffen van en naar schepen. Het terrein achter de kade ligt verlaagd ten 
opzichte van de maaiveldhoogte in de omgeving. Centraal op het terrein liggen twee verlagingen in het 
perceel waarin water staat (zie figuur 2.1). 

2.2 Bodemonderzoeksgegevens 
Royal HaskoningDHV heeft in het verleden bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd1. Uit het onderzoek 
blijkt dat er op het terrein diverse bodemverontreinigingen aanwezig zijn, waaronder verontreinigingen met 
asbest, minerale olie, PAK en zink (zie figuur 2.1 en bijlage 9). De verontreinigingen zijn globaal in beeld 
en afperking zal nog deels plaatsvinden. Ter plaatse van de kade langs het Reitdiep heeft nog geen 
onderzoek plaatsgevonden. 
 

Figuur 2.1: ligging locatie, ligging laagten met water en verontreinigingen 
 
 
 

  

                                                      
 
1 Nader bodemonderzoek Friesestraatweg 181 Groningen, RHDHV, 9W1176/R00002/JBUI/Gron. d.d. 29-10- 2010 
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3 Onderzoeksopzet en uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksopzet 
Hieronder is per onderzoek een korte toelichting op de werkzaamheden gegeven. Een tekening met de 
uitgevoerde werkzaamheden is opgenomen in bijlage 10. 
 
A. Bodem 
Doordat de houdbaarheid2 van de laatste onderzoeksgegevens (2010) is verlopen en het terrein 
plaatselijk is geëgaliseerd, is actualisatie noodzakelijk. Ook is de omvang van enkele 
grondverontreinigingen nog niet volledig in beeld.  
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en onderzoek naar het voorkomen van asbest  op de kade is 
verricht . Het onderzoek naar de algemene kwaliteit is gecombineerd uitgevoerd met nader asbest 
onderzoek (zie B. Nader onderzoek asbest). 
 
Aan de westzijde halverwege het terrein ligt een klein gronddepot van circa 15m3 (zie foto). De kwaliteit 
van de grond is indicatief vastgesteld door het samenstellen van een mengmonster uit 
5 boringen. 
 
Op verschillende plaatsen op het terrein zijn 
interventiewaarde overschrijdingen voor PAK en zink 
gemeten. Het betreffen heterogeen verdeelde 
verontreinigingen in de bovengrond veroorzaakt door 
bijmenging van bodemvreemd materiaal zoals puin. 
Omdat toekomstig bodemgebruik Wonen met tuin zal 
zijn, is bodemsanering en/of grondverbetering 
noodzakelijk. Gezien de heterogene aanwezigheid en 
de noodzaak tot sanering/grondverbetering is geen 
afperkend onderzoek naar genoemde 
puntverontreinigingen verricht. 
 
Omdat in het verleden de verontreinigingen in de grond zijn aangetroffen en niet in het grondwater, heeft 
geen actualisatie van de grondwaterkwaliteit plaatsgevonden. 
 
B. Nader onderzoek asbest 
Op het terrein is in 2010 nader asbest onderzoek uitgevoerd waarbij 8 ruimtelijke eenheden (RE) van 
1000 m2 zijn gedefinieerd en onderzocht door het graven van proefsleuven (zie tekening bijlage 9). In de 
RE’s 2, 6 en 7 zijn overschrijdingen van de interventiewaarde voor asbest gemeten. In de overige RE’s (1, 
3, 4, 5 en 8) zijn wel sleuven met asbest aangetroffen maar werd de interventiewaarde niet overschreden. 
De kade is bij dat onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
Actualisatie van de verontreinigingssituatie asbest heeft zich alleen gericht op de RE’s met verontreiniging 
kleiner dan de interventiewaarde. Hiermee tonen we aan dat bij bodemsanering in deze RE’s in principe 
niet onder veiligheidsklasse 3T gewerkt hoeft te worden. De indeling van de RE’s is gebaseerd op de 
resultaten van het nader onderzoek uit 2010. Alleen het ‘schone gebied’ is geverifieerd. Hierbij is een 
maaiveldinspectie uitgevoerd en zijn 15 proefsleuven gegraven. De sleuven hebben een diepte van 0,5 m, 
een breedte van 0,65 meter en een lengte van circa 2 meter.  
 
                                                      
2 Bodemonderzoek is in principe 5 jaar geldig en bruikbaar voor het doorlopen van procedures. 
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De kade heeft een oppervlakte van ca. 1.400m2. Het gebied is in twee RE’s verdeeld en in elke RE zijn 5 
proefsleuven gegraven. Verder is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Elke sleuf is direct na het onderzoek 
weer zorgvuldig afgewerkt aangezien het een waterkerende kade betreft. 
 
In verband met de veiligheid en gezondheid van het uitvoerend personeel is een deco-unit geplaatst en 
zijn de graafwerkzaamheden met behulp van een hydraulisch kraan met overdruk en benodigde filters 
verricht. De hydraulische kraan is tevens ingezet bij de asbestinventarisatie Type A van de 
kadeconstructie (zie E. Kadeconstructie onderzoeken op asbest). 
 
C. Waterbodem 
De waterbodemkwaliteit langs de kade in het Reitdiep is mogelijk beïnvloed door de bedrijfsactiviteiten op 
de kade en het perceel. 
 
Over de lengte van het perceel (175m1) en een breedte van circa 20 meter vanaf de kade is de 
waterbodemkwaliteit door bemonstering en analyse bepaald. 
 
D. Asfalt- en funderingsonderzoek 
Op het perceel ligt een asfaltverharding (ca 600m2) 
waaronder mogelijk funderingsmateriaal is gelegen. De 
kwaliteit van het asfalt is conform de CROW210 
onderzocht. Het aanwezige funderingsmateriaal is 
beschreven. Tevens is het fundatiemateriaal op asbest 
worden onderzocht. 
 
E. Kadeconstructie onderzoeken op asbest 
Zowel aan de zijde van het Reitdiep als aan de 
perceelskant zijn kadeconstructies aanwezig (zie 
onderstaande foto’s). Tijdens voorgaand onderzoek is in de bekisting asbestmateriaal aangetroffen. Een 
asbestinventarisatie Type A is in onderaanneming door de firma Oesterbaai BV te Groningen verricht.  
 

 
 
F. Uitvoeren hoogtemetingen 
Het terrein ligt lager dan de omgeving en aan de oostzijde ligt de kade langs het Reitdiep. Ook op het 
perceel zelf zijn verlagingen waarin water staat. Daarnaast zijn er locatiekenmerken zoals 
kadeconstructies, kraanbaan en mogelijk nog overige locatiekenmerken waarvan de exacte ligging/hoogte 
niet bekend is. 
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De hoogte van het terrein en de plaats van locatiekenmerken is met GPS ingemeten. Hierbij zijn een 
representatief aantal punten opgenomen om een voldoende beeld te krijgen. Tevens zijn enkele 
meetpunten direct buiten het perceel opgenomen. De meetgegevens zijn verwerkt tot een hoogtekaart. 
 
De hoogtekaart wordt gebruikt om de grondbalans door te rekenen waarbij de maaiveldhoogte van de 
omgeving in eerste instantie als uitgangspunt is gehanteerd. De resultaten worden betrokken bij het 
saneringsonderzoek en de doorrekening van saneringsvarianten (geen onderdeel van onderhavige 
rapportage). 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden
 
In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden samengevat weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden 

Onderdeel Protocol Veldwerk (nrs) Analyses 

A). Bodem    
Olieverontr. noordzijde NTA5755 4x boring tot 1,5 m – mv. 

 (nrs X01 t/m X04) 
5x minerale olie grond 
3x organische stof 
 

Olieverontr. boring 213 NTA5755 3x boring tot 1,0 m –mv.  
(nrs X05 t/m X07) 

3x minerale olie grond 
2x organische stof 

RE’s 1 (deels), 3 (deels), 
4, 5 (deels) en 8 (deels) 

NEN-5740-
onv 

combineren met 
asbestonderzoek 
(nrs SL101 t/m SL115) 

4x standaardpakket grond 

Kade (opp. 2000m2) NEN-5740-
onv 

combineren met 
asbestonderzoek 
(nrs KS01 t/m KS10) 

3x standaardpakket grond 

Depot (ca 15 m3) - 4x boring tot 1,0 
1x boring tot 1,5 m – mv.  
(depot) 

1x standaardpakket grond 
1x asbest kwantitatief 

B). Asbest    
RE’s 1 (deels), 3 (deels), 
4, 5 (deels) en 8 (deels) 

NEN-5707 Maaiveldinspectie 
15x graven proefsleuf (3 RE’s)  
(nrs SL101 t/m SL115) 

6x asbest kwantitatief 
2x plaatmateriaal 

Kade (ca. 1.400m2) NEN-5707 Maaiveldinspectie 
10x graven proefsleuven (2 
RE’s) 
(nrs KS01 t/m KS10) 

2x asbest kwantitatief 
 

C). Waterbodem    
Strook langs kade NEN-5720 10x puntbemonstering 

(nrs SB01 t/m SB10) 
1x standaardpakket waterbodem 

D). Asfalt    
Asfalt (ca. 600m2 en 
15cm1) 

CROW210 3x kernboring asfalt 
 (nrs AS01 t/m AS03) 

3x HPLC-analyse 
 

E). Uitvoeren 
hoogtemetingen 

 4x meten dwarsraai 
100x puntmeting tussen 
dwarsraaien  

 

F). Kadeconstructie Asbestinventarisatie type A inclusief 2 analyses conform NEN-5896 
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4 Resultaten 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
Onderstaand zijn de belangrijkste constateringen in de grond en waterbodem weergegeven. Details zijn in 
boorprofielen opgenomen in bijlage 2. Tevens zijn boorprofielen van de slibbemonsteringspunten 
opgenomen. 
 
Bodem 
Olieverontreiniging 
Bij de boringen die zijn geplaatst voor het in beeld brengen van de olieverontreiniging zijn zintuiglijk geen 
olie-waterreacties waargenomen. 
 
Kade 
De bovenste halve meter van de kade bestaat deels uit klei en deels uit zand en is licht tot matig 
grindhoudend. Plaatselijk zijn bijmengingen met baksteen aanwezig. Zintuiglijk zijn in de gemaakte 
sleuven geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Overig terrein 
Bij de sleuven op het overig deel van het terrein bestaat de bodemopbouw voornamelijk uit klei en 
plaatselijk uit zand. De onderzochte bovenste halve meter van het profiel is plaatselijk zwak tot sterk 
puinhoudend. In sleuf 103 en 112 zijn visueel asbestverdachte materialen aangetroffen. 
 
Depot 
Het depot op de locatie bestaat uit zand en is matig grindhoudend en sterk steenhoudend.  
 
Waterbodem 
De waterdiepte bedraagt circa 2,5 á 3 meter. Een sliblaag is niet aangetroffen. De waterbodem bestaat uit 
klei waarvan de toplaag zwak slibhoudend is. In de waterbodem is visueel geen bijmenging van 
bodemvreemd materiaal waargenomen.  
 
Asfalt 
Het asfalt heeft een dikte die varieert van 5 tot 15 centimeter. Onder het asfalt bevindt zich een 
funderingslaag die sterk varieert in samenstelling. Aangetroffen zijn menggranulaat, grind en zand. De 
dikte bedraagt 0,5 tot 0,65 meter. De onderliggende laag bestaan uit klei (origineel profiel). 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 A. Bodem  
In bijlage 3 zijn de analysecertificaten en de toetsingen (Circulaire bodemsanering 2013 Wet 
Bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit) opgenomen. Onderstaand is een overzichtstabel (tabel 
4.1.) opgenomen waarin de toetsingen samengevat zijn weergegeven. In de tabel is tevens weergegeven 
uit welke deelmonsters de mengmonsters zijn opgebouwd. De resultaten zijn per onderdeel weergegeven 
en beschreven. 
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Tabel 4.1.  Overschrijdingstabel grond  
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters > AW (+index) > I (+index) Toetsing BBK 

Olieverontreiniging  
X01-1 0,00 - 1,00 X01 (0,00 - 0,50) 

X01 (0,50 - 1,00) 
Minerale olie C10 - C40 
(0,05) 

-  

X02-1 0,00 - 1,00 X02 (0,00 - 0,50) 
X02 (0,50 - 1,00) 

- -  

X03-1 0,00 - 1,00 X03 (0,00 - 0,50) 
X03 (0,50 - 1,00) 

Minerale olie C10 - C40 
(0,19) 

-  

X04-1 0,00 - 0,50 X04 (0,00 - 0,50) Minerale olie C10 - C40 
(0,17) 

-

X05-2 0,50 - 1,00 X05 (0,50 - 1,00) - -  
X06-3 0,80 - 1,20 X06 (0,80 - 1,20) - -  
X07-1 0,00 - 0,50 X07 (0,00 - 0,50) - -  
Algemene kwaliteit kade  
MM Kade 
01 (klei) 

0,00 - 0,50 KS01 (0,00 - 0,50) 
KS02 (0,00 - 0,50) 
KS03 (0,00 - 0,50) 

Kwik [Hg] (-) - Altijd toepasbaar 

MM Kade 
02 (klei) 

0,00 - 0,50 KS04 (0,00 - 0,50) 
KS05 (0,00 - 0,50) 
KS06 (0,00 - 0,50) 
KS10 (0,20 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 
(0,03) 
Lood [Pb] (0,65) 

- Klasse industrie 

MM Kade 
03 (zand) 

0,00 - 0,50 KS07 (0,00 - 0,50) 
KS08 (0,00 - 0,50) 
KS09 (0,00 - 0,50) 
KS10 (0,00 - 0,20) 

- - Altijd toepasbaar 

Algemene kwaliteit overig terrein (RE’s 1, 3, 4, 5 en 8)  
MM SL101 
t/m SL103 
(klei) 

0,00 - 0,50 SL101 (0,00 - 0,50) 
SL102 (0,00 - 0,35) 
SL102 (0,35 - 0,50) 
SL103 (0,00 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 
(0,18) 
Koper [Cu] (0,47) 
Zink [Zn] (0,18) 
Lood [Pb] (0,19) 
PAK 10 VROM (0,32) 

- Niet toepasbaar > 
industrie 

MM SL104, 
SL106, 
SL107 (klei) 

0,00 - 0,50 SL104 (0,00 - 0,50) 
SL106 (0,00 - 0,50) 
SL107 (0,00 - 0,30) 
SL107 (0,30 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 (-) 
Kobalt [Co] (0,02) 
Koper [Cu] (0,01) 
Zink [Zn] (0,03) 
Kwik [Hg] (-) 
Lood [Pb] (0,15) 
PAK 10 VROM (0,04) 

- Klasse industrie 

MM SL105, 
SL108 t/m 
SL111 
(zand) 

0,00 - 0,50 SL105 (0,00 - 0,40) 
SL108 (0,00 - 0,50) 
SL109 (0,00 - 0,50) 
SL110 (0,00 - 0,50) 
SL111 (0,00 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 
(0,16) 
Kobalt [Co] (-) 
PAK 10 VROM (0,16) 

- Niet toepasbaar > 
industrie 

MM SL113, 
SL114 (klei) 

0,00 - 0,50 SL113 (0,00 - 0,40) 
SL114 (0,00 - 0,40) 
SL114 (0,40 - 0,50) 

Minerale olie C10 - C40 
(0,02) 
Kwik [Hg] (0,01) 
Lood [Pb] (0,06) 
PAK 10 VROM (0,1) 

- Klasse industrie 

Depot  
MM Depot 
(grond) 

0,00 – 1,50  Kobalt [Co] (0,09) 
Nikkel [Ni] (0,49) 
Koper [Cu] (0,07) 

- Klasse industrie 
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> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
Olieverontreiniging  
Uit de resultaten blijkt dat in de afperkende boringen plaatselijk (geringe) overschrijdingen zijn gemeten 
van de achtergrondwaarde voor minerale olie. De gemeten gehalten zijn vergelijkbaar met de gemeten 
gehalten op het overig terreindeel. De in eerder onderzoek vastgestelde overschrijdingen van de 
interventiewaarde zijn hiermee voldoende afgeperkt. Het betreft twee vlekken in de bovengrond van 
respectievelijk circa 400 m3 en circa 20 m3. 
 
Algemene kwaliteit kade 
Uit de resultaten blijkt het in de klei overschrijdingen van de achtergrondwaarde zijn gemeten voor kwik, 
lood en minerale olie. In het zand zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. Op 
basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit betreft valt één van de twee 
onderzochte kleimengmonsters in de klasse industrie op basis van het gehalte aan minerale olie. De 
overige onderzochte mengmonsters zijn beoordeeld als ’Altijd toepasbaar’.  
 
Algemene kwaliteit overig terrein (RE’s 1,3,4,5,8) 
Uit de resultaten blijkt dat op het gehele onderzochte terrein achtergrondwaarde overschrijdingen zijn 
gemeten voor minerale olie, metalen en PAK. 
Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is de grond veelal klasse industrie of 
niet toepasbaar. 
 
Depot 
Uit de resultaten blijkt dat de grond in het depot overschrijdingen van de achtergrondwaarde zijn gemeten 
voor metalen (kobalt, nikkel en koper). Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit betreft de grond klasse Industrie. 

4.2.2 B. Nader asbestonderzoek   
In bijlage 4 (analysecertificaten) zijn de analyseresultaten van de asbestgerelateerde analyses 
opgenomen. De resultaten staan samengevat in tabel 4.3.  
 
Voor de berekeningen van de gehalten asbest per RE worden de resultaten opgeteld van: 
 De hoeveelheid asbesthoudend materiaal (> 16 mm) in de bodem. 
 De hoeveelheid asbest (< 16 mm) in de grond/puin mengmonsters. 

 
De details van de berekening zijn opgenomen in bijlage 4. De onderzoeksresultaten waarop de 
berekeningen zijn gebaseerd zijn onderstaand toegelicht.  
 
Maaiveldinspectie 
Het maaiveld is deels verhard met asfalt. Daarnaast is een deel van de locatie voorzien van vegetatie. Dit 
resulteert in een inspectie-efficiëntie van 50-70%. 
Kade: Op het talud  (overgang kade - achterliggend terrein) is visueel asbestverdacht plaatmateriaal 
aangetroffen. De plaats is weergegeven op tekening in bijlage 10. 
Overig terrein: Aan het maaiveld is 804 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen (ter plaatse van 
MV01, zie bijlage 10), waarvan een representatief stuk van 29 gram is onderzocht door het laboratorium, 
het betreft golfplaat met een percentage chrysotiel van 7,5%.  
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Materiaal in de sleuven (>16 mm) 
Kade: In de sleuven ter plaatse van de kade is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Overig terrein: In de sleuven SL103 en SL112 is asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de 
boorprofielen van de sleuven in bijlage 3 zijn de zintuiglijke waarnemingen opgenomen. In tabel 4.2 is een 
samenvatting gegeven van de sleuven waarin asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Foto’s van de 
sleuven zijn opgenomen in bijlage 11. 
 
Tabel 4.2. Samenvatting zintuiglijke waarnemingen asbestverdachte materialen 
Sleuf Traject (m-mv) Hoeveelheid asbestverdacht materiaal 

SL103 0,0 - 0,5 55 gram 

SL112 0,0 - 0,2 260 gram 

 
In de berekeningen is gebruik gemaakt van de gemiddelde concentratie aan asbest in het geanalyseerde 
asbesthoudende materiaal dat is aangetroffen. 
 
Per sleuf is het drooggewicht van de grond bepaald door het volume te vermenigvuldigen met een 
geschatte dichtheid van 1,7 m3 en de fractie droge stof. De hoeveelheden asbest in een sleuf (mg) is 
gedeeld door de massa droge stof van de sleuf (kg ds).  
 
Analyses grondmengmonsters (<16 mm) 
Afhankelijk van de bodemopbouw en of er zintuiglijk asbestverdacht materiaal aanwezig is in een sleuf, 
zijn enkele mengmonsters geanalyseerd op asbest (< 16 mm). De door het laboratorium gerapporteerde 
(gewogen) asbestconcentraties zijn opgenomen in bijlage 5 en opgeteld bij de resultaten van de fractie > 
16 mm in de sleuven. Ten slotte wordt het gemeten gehalte gecorrigeerd naar een gewogen gehalte.  
Het gewogen gehalte asbest is het gemeten gehalte serpentijn asbest + 10 maal het gemeten gehalte 
amfibool asbest. Bij verschillen binnen de RE is uitgegaan van de maximale gehalten binnen een RE. 
 
Kade: Ter plaatse van de kade zijn in de sleuven geen asbestverdachte materialen aangetroffen en zijn in 
de grond geen verhoogde gehalten gemeten. 
Overig terrein: uit de optelling (zie tabel 4.3) blijkt dat in RE3 (sleuf 102/103) het gehalte asbest de norm 
van 100 mg/kg ds gewogen overschrijdt. Het asbest in de grond is niet hechtgebonden. 
In de overige onderzochte RE’s (4,5 en 8) zijn in de sleuven geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen en zijn in de grond geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 4.3. Samenvatting resultaten in mg/kg ds gewogen 

RE sleuven 
> 16 mm 

mengmonsters
< 16 mm Totaal 

RE3 
Sleuf 102/103 6,9 100 106,9 

RE1 
Sleuf 112 32,7 <1 33,4 

4.2.3 C. Waterbodem  
Bij het onderzoek is in de boringen geen sliblaag aangetroffen, derhalve is de zwak slibhoudende laag klei 
onderzocht tot een diepte van maximaal 0,6 m minus waterbodem. De toetsing van de analyseresultaten 
van de waterbodem is samengevat weergegeven in tabel 4.4. In bijlage 5 zijn de analyseresultaten en 
toetsingen opgenomen.  
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Tabel 4.4.  Toetsing analyseresultaten waterbodem 
Boorcodes T1 T3 T5 T6 

SB01 t/m SB10 Niet toepasbaar 
(>industrie) Klasse B Niet verspreidbaar Niet verspreidbaar 

Toelichting: 
T1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
T3: Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 
T5: Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel (landbodem) 
T6: Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam
 

4.2.4 D. Asfalt  
De kernen van boring AS01 en AS03 zijn geanalyseerd op PAK (HPLC). Hierbij is in kern AS02 een 
gehalte is 720 mg/kg aan PAK gemeten en is derhalve teerhoudend. In kern AS01 en AS03 zijn geen 
verhoogde gehalten aan PAK gemeten en is derhalve lager dan de grenswaarde voor hergebruik, 
waardoor het asfalt ter plaatse van AS01 en AS03 als niet-teerhoudend kan worden beschouwd. 
 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.2.5  E. Asbestonderzoek kadeconstructie 
Door Oesterbaai is een asbest-inventarisatie uitgevoerd van de kadeconstructie. De resultaten zijn 
opgenomen in bijlage 7. 
Bij het onderzoek zijn asbestverdachte toepassingen (bitumen, kit) aangetroffen die geen asbest bleken te 
bevatten. 

4.2.6 F. Hoogtetemeting 
De resultaten van de uitgevoerde hoogtemeting zijn weergegeven op de tekening die is opgenomen in 
bijlage 8.  
Uit de meting blijkt dat de hoogte van: 

 het terrein globaal is gelegen op NAP – 0,5 m tot -0,75 m.
 de kade globaal is gelegen op NAP + 1,5 m. 
 het trottoir van de Friesestraatweg globaal is gelegen op 0 m NAP. 
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5 Conclusies en Advies 

5.1 Conclusies 
Op basis van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden concluderen wij: 
 
A. Bodem 
 Olieverontreiniging: Uit de afperkende boringen blijkt zintuiglijk geen olie-waterreacties zijn 

waargenomen. Analytisch overschrijd het gehalte aan minerale olie plaatselijk de achtergrondwaarde. 
Dit wijkt niet af van de het overig terrein. De I-contour van de verontreiniging met minerale olie is 
hiermee voldoende in beeld. 

 Algemene kwaliteit kade: De bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse van de kade bestaat uit 
grindhoudend zand en klei. In de klei zijn overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten voor 
kwik, lood en minerale olie. In het zand zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde 
gemeten. 

 Algemene kwaliteit overig terrein (RE’s 1,3,4,5,8)  
Op het overig terrein bestaat de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) voornamelijk uit klei met zwakke tot 
sterke puinbijmengingen. Uit de analyseresultaten blijkt dat op het gehele onderzochte terrein 
achtergrondwaarde overschrijdingen zijn gemeten voor minerale olie, metalen en PAK. In 
tegenstelling tot het onderzoek uit 2010 zijn geen interventiewaarde-overschrijdingen aangetroffen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het onderhavige onderzoek alleen de kwaliteit van de 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van de RE’s 1, 3, 4, 5, 8 is vastgesteld/geactualiseerd. 

 Depot: het depot bestaat uit grind- en steenhoudend zand. In het zand zijn overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde gemeten voor metalen (kobalt, nikkel en koper).  

 
Op verschillende plaatsen op het terrein zijn interventiewaarde overschrijdingen voor PAK en zink 
gemeten. Het betreffen heterogeen verdeelde verontreinigingen in de bovengrond veroorzaakt door 
bijmenging van bodemvreemd materiaal zoals puin. Gezien de heterogene aanwezigheid en de noodzaak 
tot sanering/grondverbetering is geen afperkend onderzoek naar genoemde puntverontreinigingen 
verricht. 
 
B. Nader asbestonderzoek 
Kade: visueel is ter plaatse van het talud (overgang achterliggend terrein – kade) asbesthoudend 
plaatmateriaal op het maaiveld aangetroffen. In de vrijkomende grond uit de sleuven is visueel geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen en zijn in de grond geen verhoogde gehalten gemeten. 
Overige terrein: op basis van het onderzoek uit 2010 zijn de RE’s 2, 6 en 7 sterk verontreinigd met asbest 
(gehalte> 100 mg/ks). Uit het onderhavig onderzoek blijkt dat ook RE3 als sterk verontreinigd dient te 
worden beschouwd. De overige onderzochte RE’s en de grond ter plaatse van de kade zijn niet 
verontreinigd met asbest. 

 
C. Waterbodem 
In de waterbodem zijn verontreinigingen aangetroffen. Mochten er bij werkzaamheden langs de kade 
gegraven worden in de waterbodem dient rekening te worden gehouden met afvoer naar elders.  
 
D. Asfalt en fundering 
Het asfalt heeft een dikte die varieert van 5 tot 15 cm. Eén van de drie onderzochte kernen is 
teerhoudend. De beide overige kernen zijn niet teerhoudend.  
De funderingslaag onder het asfalt bestaat afwisselend uit menggranulaat, grind en zand. Analytisch 
onderzoek van het materiaal heeft niet plaatsgevonden.  
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E. Asbestonderzoek kadeconstructie 
Bij het door Oesterbaaij uitgevoerde onderzoek van de constructies zijn asbestverdachte toepassingen 
(bitumen, kit) aangetroffen die geen asbest bleken te bevatten. In de kadeconstructies is geen asbest 
aangetroffen en gemeten. 
 
F. Hoogtemeting 
Uit de meting blijkt dat de hoogte van het terrein globaal is gelegen op NAP – 0,5 m tot -0,75 m. De kade 
is globaal gelegen op NAP + 1,5 m. De Friesestraatweg is globaal gelegen op 0 m NAP. 

5.2 Advies 
De bodemkwaliteit op de locatie is met het uitgevoerde onderzoek voldoende in beeld gebracht. In relatie 
tot de ontwikkeling van de locatie zijn sanerende maatregelen noodzakelijk. Aanbevolen wordt in overleg 
met het bevoegd gezag de saneringsmaatregelen af te stemmen op de voorgenomen ontwikkeling.  
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Boring: AS01
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

1,00

1

234

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, grijszwart
0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, matig grindhoudend, brokken 
tegel, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, 46.5 kg verwerkt profiel

0,65

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

1,05

Boring: AS02
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

1,00

1
234

567

8

asfalt0,00

Volledig asfalt, grijszwart0,08

43.1 kgmenggranulaat0,15

Volledig grind, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, 37.2 kg 
stabilisatiezand

0,80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

1,20

Boring: AS03
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

1,00

1

234

5

asfalt0,00

Volledig asfalt, grijszwart0,05

Volledig grind, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, 46.5 kg 
stabilisatiezand + gebroken puin

0,60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

1,20

Boring: Depot
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

123
0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
humeus, matig grindhoudend, sterk 
steenhoudend, donker bruingrijs

1,50
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Boring: KS01
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig schelphoudend, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
11.3 kg / 0.2 kg afgezeefd

0,50

Boring: KS02
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig schelphoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 11.5 kg

0,50

Boring: KS03
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig schelphoudend, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
11.3 kg / 0.3 kg afgezeefd

0,50

Boring: KS04
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig schelphoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 10.9 kg

0,50
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Boring: KS05
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 13-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig schelphoudend, zwak 
grindhoudend, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
11.4kg / 0.7 kg afgezeefd

0,50

Boring: KS06
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 12-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig schelphoudend, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 10.8

0,50

Boring: KS07
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 12-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, 10.8 kg

0,50

Boring: KS08
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 12-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, 10.7 kg

0,50



Projectcode: BE6798-100-100

Projectnaam: Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen

30-08-2016 Pagina 4 / 9

Boring: KS09
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 12-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, brokken klei, 
brokken beton, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, 10.9 kg

0,50

Boring: KS10
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 12-07-2016

0,00

0,50

13

24

braak0,00

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, 10.9 kg

0,20

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 10.2  kg

0,50

Boring: SL101
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig gleyhoudend, sporen puin, 
zwak riethoudend, donker bruingrijs

0,50

Boring: SL102
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, matig 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
resten ijzer, donker bruingrijs, 1,5 kg 
afgezeefd

0,35

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig gleyhoudend, sporen 
baksteen, donker bruingrijs0,50
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Boring: SL103
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

12

3 braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, sterk 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Monster in 2 emmers van 25 kg 
samen. 7,67 kg puin afgezeefd.

0,50

Boring: SL104
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, sporen puin, 
zwak wortelhoudend, donker 
bruingrijs

0,50

Boring: SL105
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
grindig, zwak humeus, matig 
puinhoudend, zwak riethoudend, 
neutraal grijsbeige, 0,63 kg 
afgezeefd

0,40

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, sporen 
baksteen, donker bruingrijs

0,50

Boring: SL106
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen gley, sporen puin, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs

0,50
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Boring: SL107
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, matig 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
0,87 kg afgezeefd 

0,30

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, sporen 
baksteen, donker bruingrijs

0,50

Boring: SL108
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
grindig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, zwak riethoudend, 
zwak schelphoudend, matig 
grindhoudend, neutraal bruingrijs, 
1,3 kg afgezeefd

0,50

Boring: SL109
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
schelphoudend, matig 
grindhoudend, neutraal bruingrijs,  
Kleibrokken 0,70 kg afgezeefd

0,50

Boring: SL110
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
schelphoudend, matig 
grindhoudend, neutraal bruingrijs,  
Kleibrokken 0,95 kg afgezeefd.

0,50
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Boring: SL111
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

12

braak0,00

Zand, matig grof, kleiïg, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, sterk 
schelphoudend, matig 
grindhoudend, licht bruingrijs,  
Kleibrokken 3,9 kg afgezeefd. 
Totaal 26 kg in 2 emmers. 

0,50

Boring: SL112
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

2

3

braak0,00

Klei, matig zandig, matig grindig, 
zwak humeus, matig grindhoudend, 
sporen gley, zwak wortelhoudend, 
donker bruingrijs, 2 asbest 
verdachte plaatjes.  Grond niet te 
zeven ( klei). Totaal gewicht plaatjes 
is 0,260kg.

0,20

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, neutraal 
bruingrijs

0,50

Boring: SL113
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, matig 
grindhoudend, donker bruingrijs, 1,6 
kg afgezeefd

0,40

Klei, zwak siltig, neutraal blauwgrijs
0,50

Boring: SL114
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

12

3

braak0,00

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, matig 
grindhoudend, donker bruingrijs, 7,8 
kg afgezeefd

0,40

Klei, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, neutraal blauwgrijs0,50
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Boring: SL115
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 11-07-2016

0,00

0,50

12

3

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, matig grindhoudend, 
sterk grindhoudend, neutraalgrijs, 
Zand/ cement 6,7 kg afgezeefd

0,40

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraal blauwgrijs0,50

Boring: X01
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

0,50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,00

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs

1,50

Boring: X02
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

0,50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,00

Klei, uiterst siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs

1,50

Boring: X03
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

0,50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, grijsgroen

1,00

Klei, uiterst siltig, resten planten, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs

1,50



Projectcode: BE6798-100-100

Projectnaam: Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen

30-08-2016 Pagina 9 / 9

Boring: X04
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, lichtgrijs

0,50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,00

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
resten planten, geen olie-water 
reactie, licht grijsbruin

1,50

Boring: X05
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1

2

braak0,00

Volledig grind, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, stabilisatiezand

0,50

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,00

Boring: X06
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1

2

3

braak0,00

Volledig grind, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
stabilisatiezand

0,80

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,20

Boring: X07
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1

2

3

braak0,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, resten WAB, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

0,70

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, grijsgroen

1,00
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Boring: SB01
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

3,00

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

3,40

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,80

Boring: SB02
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

3,05

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

3,20

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,80

Boring: SB03
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

3,10

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

3,30

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,80

Boring: SB04
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

2,90

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

3,00

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,50
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Boring: SB05
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

waterspiegel0,00

Water

2,45

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

2,50

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,00

Boring: SB06
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

waterspiegel0,00

Water

2,55

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

2,60

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel3,00

Boring: SB07
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

2,60

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
matig zandhoudend, donker 
bruingrijs

3,20

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,60

Boring: SB08
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

2,80

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs3,10

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,50
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Boring: SB09
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

waterspiegel0,00

Water

2,70

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

3,05

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,50

Boring: SB10
X-coördinaat: 0,00
Y-coördinaat: 0,00
Datum: 14-07-2016

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

waterspiegel0,00

Water

2,40

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donker bruingrijs

2,50

Klei, sterk siltig, donkergrijs, 
Origineel profiel

3,00



 

 

Bijlage 3 

Analysecertificaten en toetsing grond 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

648893 648897 648902

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

++ ++ ++
86,9 85,7 96,5
<5,0 <5,0 <5,0

1,9 2,0 <0,2

16 14 <1,0

++ ++ ++

40 39 <20
<0,20 <0,20 <0,20

6,7 7,5 3,7
15 21 5,6

0,24 0,09 <0,05
32 280 <10

<1,5 <1,5 <1,5
14 18 11
38 71 20

<0,050 <0,050 <0,050
0,10 0,11 <0,050
0,21 0,10 <0,050

0,079 0,065 <0,050
0,22 0,16 <0,050
0,11 0,12 <0,050

0,078 0,11 <0,050
0,17 0,23 <0,050
0,21 0,14 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050
1,2 1,1 0,35

<35 63 <35

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
MM Kade 01 (klei) KS01 (0-50) KS02 (0-50) 

KS03 (0-50)
MM Kade 02 (klei) KS04 (0-50) KS05 (0-50) 

KS06 (0-50) KS10 (20-50)
MM Kade 03 (zand) KS07 (0-50) KS08 (0-50) 

KS09 (0-50) KS10 (0-20)

Opdracht 597968 Bodem / Eluaat

648893
648897
648902

13.07.2016
13.07.2016
12.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM Kade 01 (klei) KS01 (0-50) KS02 (0-50) KS03 (0-50)
MM Kade 02 (klei) KS04 (0-50) KS05 (0-50) KS06 (0-50) KS10 (20-50)
MM Kade 03 (zand) KS07 (0-50) KS08 (0-50) KS09 (0-50) KS10 (0-20)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 μm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

648893 648897 648902

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<3 <3 <3
<3 <3 <3
<4 10 <4
<5 10 <5
<5 13 <5
<5 14 <5
<5 10 <5
<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049 0,0049 0,0049#) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 14.07.2016
Einde van de analyses: 20.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MM Kade 01 (klei) KS01 (0-50) KS02 (0-50) 
KS03 (0-50)

MM Kade 02 (klei) KS04 (0-50) KS05 (0-50) 
KS06 (0-50) KS10 (20-50)

MM Kade 03 (zand) KS07 (0-50) KS08 (0-50) 
KS09 (0-50) KS10 (0-20)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 597968 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Kwik (Hg) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 μm

Vaste stof

Opdracht 597968 Bodem / Eluaat
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.07.2016
20.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

648893
648893
648893

648897
648897
648897
648897

648902
648902
648902
648902

KS02
KS01
KS03

KS10
KS04
KS05
KS06

KS10
KS09
KS08
KS07

AG14311261
AG1452825A
AG1452839F

AG1431132+
AG1452827C
AG1452828D
AG1452838E

AG14311250
AG14311283
AG14315759
AG14515335

13.07.16
13.07.16
13.07.16

12.07.16
13.07.16
13.07.16
12.07.16

12.07.16
12.07.16
12.07.16
12.07.16

14.07.16
14.07.16
14.07.16

14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16

14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16

D
O

C
-1

3-
86

91
14

4-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1



Chromatogram for Order No. 597968, Analysis No. 648893, created at 19-jul-2016 6:57:52
Monsteromschrijving: MM Kade 01 (klei) KS01 (0-50) KS02 (0-50) KS03 (0-50)

[@ANALYNR_START=648893]
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Chromatogram for Order No. 597968, Analysis No. 648897, created at 19-jul-2016 6:57:52
Monsteromschrijving: MM Kade 02 (klei) KS04 (0-50) KS05 (0-50) KS06 (0-50) KS10 (20-50)

[@ANALYNR_START=648897]
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Chromatogram for Order No. 597968, Analysis No. 648902, created at 19-jul-2016 6:57:52
Monsteromschrijving: MM Kade 03 (zand) KS07 (0-50) KS08 (0-50) KS09 (0-50) KS10 (0-20)

[@ANALYNR_START=648902]

D
O

C
-1

3-
86

91
14

5-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 3



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
597967Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 597967 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 14.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

648891

--

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

++

++
78,2
<5,0

7,9

1,5

++

140
0,20

8,8
29

<0,05
12

<1,5
23
55

<0,050
0,13
0,28

0,070
0,12
0,13
0,15
0,24

0,077
<0,050

1,3

x)

#)

Eenheid
MM Depot (grond) Depot 

(0-1)

Opdracht 597967 Bodem / Eluaat

648891 11.07.2016
Monstername Monsteromschrijving

MM Depot (grond) Depot (0-1)
Monsternr.

Voorbehandeling dmv breken 
(AS3000)
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 μm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

648891

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

63
<3
<3
<4
<5
15
23
12
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049 #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 14.07.2016
Einde van de analyses: 21.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MM Depot (grond) Depot 
(0-1)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 597967 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Voorbehandeling conform AS3000 Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Kwik (Hg) Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Kobalt (Co)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 μm

Vaste stof

Opdracht 597967 Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 597967
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 648891
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.07.2016
21.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

648891 DepotAG1431110. 11.07.16 12.07.16
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Chromatogram for Order No. 597967, Analysis No. 648891, created at 20.07.2016 06:11:43
Monsteromschrijving: MM Depot (grond) Depot (0-1)

[@ANALYNR_START=648891]
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Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM Depot (grond) MM Kade 01 (klei) MM Kade 02 (klei) 
Certificaatcode   597967 597968 597968 
Boring(en)   Depot KS01, KS02, KS03 KS04, KS05, KS06, KS10 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,01 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 7,9 1,9 2,0 
Lutum % ds 1,5 16 14 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds 140 543 (6)   40 56 (6)   39 60 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,20 0,27 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03 
IJzer [Fe] % ds <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)  
Kobalt [Co] mg/kg ds 8,8 30,9 0,09  6,7 9,3 -0,03  7,5 11,4 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds 29 50 0,07  15 21 -0,13  21 31 -0,06 
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0  0,24 0,28 0  0,09 0,11 -0 
Lood [Pb] mg/kg ds 12 17 -0,07  32 40 -0,02  280 361 0,65 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 23 67 0,49  14 19 -0,25  18 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds 55 113 -0,05  38 53 -0,15  71 105 -0,06 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,035   <0,050 <0,035   <0,050 <0,035  
Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,035   <0,050 <0,035   <0,050 <0,035  
Fenanthreen mg/kg ds 0,15 0,15   0,078 0,078   0,11 0,11  
Fluorantheen mg/kg ds 0,24 0,24   0,17 0,17   0,23 0,23  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 0,13   0,10 0,10   0,11 0,11  
Chryseen mg/kg ds 0,13 0,13   0,11 0,11   0,12 0,12  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,12   0,22 0,22   0,16 0,16  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,28 0,28   0,21 0,21   0,10 0,10  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,070 0,070   0,079 0,079   0,065 0,065  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,077 0,077   0,21 0,21   0,14 0,14  
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,3 -0,01   1,2 -0,01   1,1 -0,01 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 1,3    1,2    1,1   
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0009   <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035  
PCB (som 7) mg/kg ds <0,0062 -0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049    0,0049    0,0049   
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 3 (6) <3 11 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 3 (6)   <3 11 (6)   <3 11 (6)  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 4 (6)   <4 14 (6)   10 50 (6)  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 4 (6)   <5 18 (6)   10 50 (6)  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds 15 19 (6)   <5 18 (6)   13 65 (6)  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 23 29 (6)   <5 18 (6)   14 70 (6)  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds 12 15 (6)   <5 18 (6)   10 50 (6)  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 4 (6)   <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 63 80 -0,02  <35 <123 -0,01  63 315 0,03 
    
OVERIG    
Droge stof % 78,2 78,2 (6)   86,9 86,9 (6)   85,7 85,7 (6)  
Lutum % 1,5    16    14   
Organische stof (humus) % 7,9    1,9    2,0   
 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM Kade 03 (zand) MM SL101 t/m SL103 (klei) MM SL104, SL106, SL107 (klei) 
Certificaatcode   597968 598249 598249 
Boring(en)   KS07, KS08, KS09, KS10 SL101, SL102, SL102, SL103 SL104, SL106, SL107, SL107 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 0,20 3,0 3,8 
Lutum % ds 1,0 14 17 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6)   64 99 (6)   63 85 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03  <0,20 <0,18 -0,03 
IJzer [Fe] % ds <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)  
Kobalt [Co] mg/kg ds 3,7 13,0 -0,01  8,7 13,2 -0,01  14 19 0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds 5,6 11,6 -0,19  77 110 0,47  31 41 0,01 
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0  0,12 0,14 -0  0,24 0,27 0 
Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 -0,08  110 140 0,19  100 120 0,15 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 11 32 -0,05  20 29 -0,09  20 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds 20 47 -0,16  170 247 0,18  120 157 0,03 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,035   <0,050 <0,035   <0,050 <0,035  
Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,035   0,50 0,50   <0,050 <0,035  
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,9 1,9   0,26 0,26  
Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,035   3,7 3,7   0,69 0,69  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,5 1,5   0,32 0,32  
Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,3 1,3   0,30 0,30  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,7 1,7   0,45 0,45  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,1 1,1   0,34 0,34  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,035   0,77 0,77   0,20 0,20  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,035   1,2 1,2   0,43 0,43  
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03   14 0,32   3,1 0,04 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 0,35    14    3,1   
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0023   <0,0010 <0,0018  
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01   <0,016 -0   <0,013 -0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049    0,0049    0,0049   
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 7 (6) <3 6 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 11 (6)   11 37 (6)   <3 6 (6)  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 14 (6)   41 137 (6)   16 42 (6)  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 18 (6)   69 230 (6)   15 39 (6)  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 18 (6)   84 280 (6)   16 42 (6)  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds <5 18 (6)   66 220 (6)   16 42 (6)  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 18 (6)   28 93 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6)   9 30 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01  310 1033 0,18  76 200 0 
    
OVERIG    
Droge stof % 96,5 96,5 (6)   77,8 77,8 (6)   74,0 74,0 (6)  
Lutum % 1,0    14    17   
Organische stof (humus) % 0,20    3,0    3,8   
 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM SL105, SL108 t/m SL111 
(zand)

MM SL113, SL114 (klei) X01-1 

Certificaatcode   598249 598249 598710 
Boring(en)   SL105, SL108, SL109, SL110, 

SL111 
SL113, SL114, SL114 X01, X01 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 1,00 
Humus % ds 0,70 0,90 3,8 
Lutum % ds 4,4 16 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds 55 164 (6)   38 54 (6)   
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,20 -0,03  
IJzer [Fe] % ds <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)  
Kobalt [Co] mg/kg ds 5,4 15,0 0  5,2 7,2 -0,04  
Koper [Cu] mg/kg ds 12 23 -0,11  14 20 -0,13  
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0  0,35 0,41 0,01  
Lood [Pb] mg/kg ds 27 41 -0,02  63 79 0,06  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  
Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 29 -0,09  11 15 -0,31  
Zink [Zn] mg/kg ds 52 110 -0,05  50 69 -0,12  
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds 0,067 0,067   <0,050 <0,035   
Anthraceen mg/kg ds 0,33 0,33   0,072 0,072   
Fenanthreen mg/kg ds 2,9 2,9   0,25 0,25   
Fluorantheen mg/kg ds 1,8 1,8   1,4 1,4   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,51 0,51   0,78 0,78   
Chryseen mg/kg ds 0,47 0,47   0,69 0,69   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,51 0,51   0,78 0,78   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,46 0,46   0,35 0,35   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,25 0,25   0,39 0,39   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,53 0,53   0,53 0,53   
PAK 10 VROM mg/kg ds 7,8 0,16   5,3 0,1  
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 7,8    5,3    
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0035   <0,0010 <0,0035   
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 0,01   <0,025 0,01  
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049    0,0049    
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)   <3 11 (6)   <3 6 (6)  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 17 85 (6)   <3 11 (6)   11 29 (6)  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds 42 210 (6)   8 40 (6)   27 71 (6)  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds 40 200 (6)   14 70 (6)   38 100 (6)  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds 39 195 (6)   14 70 (6)   39 102 (6)  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds 33 165 (6)   14 70 (6)   32 84 (6)  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds 15 75 (6)   7 35 (6)   13 34 (6)  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6)   <5 18 (6)   <5 9 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 950 0,16  61 305 0,02  160 420 0,05 
    
OVERIG    
Droge stof % 82,7 82,7 (6)   79,2 79,2 (6)   74,0 74,0 (6)  
Lutum % 4,4    16    
Organische stof (humus) % 0,70    0,90    3,8   
 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   X02-1 X03-1 X04-1 
Certificaatcode   598710 598710 598710 
Boring(en)   X02, X02 X03, X03 X04 
Traject (m -mv)   0,00 - 1,00 0,00 - 1,00 0,00 - 0,50 
Humus % ds 3,8 5,3 1,0 
Lutum % ds - 25 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
   Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)  
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 6 (6)   <3 4 (6)   <3 11 (6)  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 6 (6)   34 64 (6)   13 65 (6)  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 7 (6)   120 226 (6)   42 210 (6)  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 9 (6)   170 320 (6)   38 190 (6)  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 9 (6)   140 264 (6)   47 235 (6)  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds <5 9 (6)   84 158 (6)   34 170 (6)  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 9 (6)   35 66 (6)   18 90 (6)  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 9 (6)   12 23 (6)   7 35 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <64 -0,03  580 1092 0,19  200 1000 0,17 
    
OVERIG    
Droge stof % 70,2 70,2   77,4 77,4 (6)   84,9 84,9 (6)  
Lutum %   
Organische stof (humus) %  5,3    1,0   
 
Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   X05-2 X06-3 X07-1 
Certificaatcode   598710 598710 598710 
Boring(en)   X05 X06 X07 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,80 - 1,20 0,00 - 0,50 
Humus % ds 1,0 3,9 4,8 
Lutum % ds - 25 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
METALEN    
IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)   <5,0 3,5 (6)  
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6)   <3 5 (6)   <3 4 (6)  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 11 (6)   <3 5 (6)   <3 4 (6)  
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds <4 14 (6)   <4 7 (6)   <4 6 (6)  
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds <5 18 (6)   <5 9 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds <5 18 (6)   <5 9 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds <5 18 (6)   <5 9 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds <5 18 (6)   <5 9 (6)   <5 7 (6)  
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds <5 18 (6) <5 9 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01  <35 <63 -0,03  <35 <51 -0,03 
    
OVERIG    
Droge stof % 67,4 67,4   68,2 68,2 (6)   76,8 76,8 (6)  
Lutum %   
Organische stof (humus) %  3,9    4,8   
 
 
 
 
 
  



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

  
ng : niet gemeten 
-- : geen toetsnorm beschikbaar 
< : kleiner dan detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 
Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM Depot (grond) MM Kade 01 (klei) MM Kade 02 (klei) 
Humus (% ds)  7,9 1,9 2,0 
Lutum (% ds)  1,5 16 14 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Altijd toepasbaar Klasse industrie 
Zintuiglijke bijmengingen  matig grindhoudend, sterk 

steenhoudend 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, geen olie-water 
reactie 

zwak grindhoudend, resten 
baksteen, matig 
grindhoudend, geen olie-
water reactie 

Grondsoort  Zand Klei Klei 
    Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    

METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  140 543 (6)  40 56 (6)  39 60 (6) 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,20 0,27  <0,20 <0,20  <0,20 <0,20 
IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,8 30,9  6,7 9,3  7,5 11,4 
Koper [Cu] mg/kg ds  29 50  15 21  21 31 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,24 0,28  0,09 0,11 
Lood [Pb] mg/kg ds  12 17  32 40  280 361 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  23 67  14 19  18 26 
Zink [Zn] mg/kg ds  55 113  38 53  71 105 

    
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  0,15 0,15  0,078 0,078  0,11 0,11 
Fluorantheen mg/kg ds  0,24 0,24  0,17 0,17  0,23 0,23 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13  0,10 0,10  0,11 0,11 
Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  0,11 0,11  0,12 0,12 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,12  0,22 0,22  0,16 0,16 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,28 0,28  0,21 0,21  0,10 0,10 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,070 0,070  0,079 0,079  0,065 0,065 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,077 0,077  0,21 0,21  0,14 0,14 
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3   1,2   1,1 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  1,3   1,2   1,1  

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0009  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0062   <0,025   <0,025 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0049  

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 3 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 4 (6)  <4 14 (6)  10 50 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  10 50 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  15 19 (6)  <5 18 (6)  13 65 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  23 29 (6)  <5 18 (6)  14 70 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  12 15 (6)  <5 18 (6)  10 50 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  63 80  <35 <123  63 315 

    
OVERIG     
Droge stof %  78,2 78,2 (6)  86,9 86,9 (6)  85,7 85,7 (6) 
Lutum %  1,5   16   14  
Organische stof (humus) %  7,9   1,9   2,0   



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM Kade 03 (zand) MM SL101 t/m SL103 (klei) MM SL104, SL106, SL107 (klei) 
Humus (% ds)  0,20 3,0 3,8 
Lutum (% ds)  1,0 14 17 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > industrie Klasse industrie 
Zintuiglijke bijmengingen  matig grindhoudend, brokken 

klei, brokken beton, geen 
olie-water reactie 

zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, sporen tot sterk 
puinhoudend. 

sporen puin, matig 
puinhoudend, sporen baksteen  

Grondsoort  Zand Klei Klei 
    Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    

METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)  64 99 (6)  63 85 (6) 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24  <0,20 <0,20  <0,20 <0,18 
IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 
Kobalt [Co] mg/kg ds  3,7 13,0  8,7 13,2  14 19 
Koper [Cu] mg/kg ds  5,6 11,6  77 110  31 41 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,12 0,14  0,24 0,27 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11  110 140  100 120 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  11 32  20 29  20 26 
Zink [Zn] mg/kg ds  20 47  170 247  120 157 

    
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,50 0,50  <0,050 <0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,9 1,9  0,26 0,26 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  3,7 3,7  0,69 0,69 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,5 1,5  0,32 0,32 
Chryseen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,3 1,3  0,30 0,30 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,7 1,7  0,45 0,45 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,1 1,1  0,34 0,34 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,77 0,77  0,20 0,20 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  1,2 1,2  0,43 0,43 
PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   14   3,1 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35   14   3,1  

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0018 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,016   <0,013 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0049  

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 7 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  11 37 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  41 137 (6)  16 42 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  69 230 (6)  15 39 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  84 280 (6)  16 42 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  66 220 (6)  16 42 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  28 93 (6)  <5 9 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  9 30 (6)  <5 9 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  310 1033  76 200 

    
OVERIG     
Droge stof %  96,5 96,5 (6)  77,8 77,8 (6)  74,0 74,0 (6) 
Lutum %  1,0   14   17  
Organische stof (humus) %  0,20   3,0   3,8  



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM SL105, SL108 t/m SL111 (zand) MM SL113, SL114 (klei) X01-1 
Humus (% ds)  0,70 0,90 3,8 
Lutum (% ds)  4,4 16 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > industrie Klasse industrie Klasse industrie 
Zintuiglijke bijmengingen  matig puinhoudend, zwak 

puinhoudend, matig grindhoudend,  
zwak puinhoudend, 
matig grindhoudend, 
sterk puinhoudend 

matig baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Klei Klei 
    Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    

METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  55 164 (6)  38 54 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,23  <0,20 <0,20  
IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,4 15,0  5,2 7,2  
Koper [Cu] mg/kg ds  12 23  14 20  
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,35 0,41  
Lood [Pb] mg/kg ds  27 41  63 79  
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 29  11 15  
Zink [Zn] mg/kg ds  52 110  50 69  

    
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,067 0,067  <0,050 <0,035  
Anthraceen mg/kg ds  0,33 0,33  0,072 0,072  
Fenanthreen mg/kg ds  2,9 2,9  0,25 0,25  
Fluorantheen mg/kg ds  1,8 1,8  1,4 1,4  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,51 0,51  0,78 0,78  
Chryseen mg/kg ds  0,47 0,47  0,69 0,69  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,51 0,51  0,78 0,78  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,46 0,46  0,35 0,35  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25  0,39 0,39  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,53 0,53  0,53 0,53  
PAK 10 VROM mg/kg ds   7,8   5,3  
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  7,8   5,3   

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,025  
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 6 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  17 85 (6)  <3 11 (6)  11 29 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  42 210 (6)  8 40 (6)  27 71 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  40 200 (6)  14 70 (6)  38 100 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  39 195 (6)  14 70 (6)  39 102 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  33 165 (6)  14 70 (6)  32 84 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  15 75 (6)  7 35 (6)  13 34 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 9 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 950  61 305  160 420 

    
OVERIG     
Droge stof %  82,7 82,7 (6)  79,2 79,2 (6)  74,0 74,0 (6) 
Lutum %  4,4   16   
Organische stof (humus) %  0,70   0,90   3,8  



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  X02-1 X03-1 X04-1 
Humus (% ds)  3,8 5,3 1,0 
Lutum (% ds)  25 25 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > industrie Niet Toepasbaar > industrie 
Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie brokken baksteen, geen olie-

water reactie 
zwak baksteenhoudend, 
zwak grindhoudend 

Grondsoort  Klei Klei Zand 
    Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    

METALEN     
IJzer [Fe] % ds   <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 6 (6)  34 64 (6)  13 65 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 7 (6)  120 226 (6)  42 210 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 9 (6)  170 320 (6)  38 190 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 9 (6)  140 264 (6)  47 235 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 9 (6)  84 158 (6)  34 170 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 9 (6)  35 66 (6)  18 90 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 9 (6)  12 23 (6)  7 35 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <64  580 1092  200 1000 

    
OVERIG     
Droge stof %  70,2 70,2 (6)  77,4 77,4 (6)  84,9 84,9 (6) 
Lutum %    
Organische stof (humus) %   5,3   1,0  

Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  X05-2 X06-3 X07-1 
Humus (% ds)  1,0 3,9 4,8 
Lutum (% ds)  25 25 25 
Datum van toetsing  26-7-2016 26-7-2016 26-7-2016 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie geen olie-water reactie resten baksteen, geen olie-

water reactie 
Grondsoort  Klei Klei Klei 

    Meetw   GSSD     Meetw   GSSD     Meetw   GSSD  
    

METALEN     
IJzer [Fe] % ds   <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 5 (6)  <3 4 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 7 (6)  <4 6 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 7 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 7 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 7 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 7 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 7 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <63  <35 <51 

    
OVERIG     
Droge stof %  67,4 67,4 (6)  68,2 68,2 (6)  76,8 76,8 (6) 
Lutum %    
Organische stof (humus) %   3,9   4,8  



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

ng : niet gemeten 
-- : geen toetsnorm beschikbaar 
< : kleiner dan detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Maximale waarde Wonen
8,88 : <= Maximale waarde Industrie
8,88 : Niet toepasbaar / <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet toepasbaar / > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW   WO   IND   I  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
  

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 



 

 

Bijlage 4 

Analysecertificaten en toetsing 
asbest 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
597958Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 597958 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 14.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
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Asbest

mg/kg Ds

648867

--

--

++

<1

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 14.07.2016
Einde van de analyses: 20.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Vaste stof

MM Depot (asb) Depot (0-1) 
Depot (0-1)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 597958 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

648867 11.07.2016
Monstername Monsteromschrijving

MM Depot (asb) Depot (0-1) Depot (0-1)
Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbestS
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.07.2016
20.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

648867
648867

Depot
Depot

AG1236269C
AG12376114

11.07.16
11.07.16

12.07.16
12.07.16
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

648867 83,5 25243 21069

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 43 8982,4 100
4 - 8 mm 4,3 902,2 100
2 - 4 mm 2,5 523 50
1 - 2 mm 6,1 1286,9 20

0.5 mm - 1 mm 3 632,3 6
< 0.5 mm 41 8638,381 0,1 nvt nvt

Totalen 100 20965,18
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM Depot (asb) Depot (0-1) Depot (0-1)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
597969Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 597969 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 14.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Asbest

mg/kg Ds

648907 648911

-- --

-- --

++ ++

<1 2

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 14.07.2016
Einde van de analyses: 20.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Vaste stof

MM Kade 04 (klei) Asb. KS01 (0-50) KS03 (0-
50) KS05 (0-50)

MM Kade 05 (zand) Asb. KS07 (0-50) KS08 
(0-50) KS09 (0-50)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 597969 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

648907
648911

13.07.2016
12.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM Kade 04 (klei) Asb. KS01 (0-50) KS03 (0-50) KS05 (0-50)
MM Kade 05 (zand) Asb. KS07 (0-50) KS08 (0-50) KS09 (0-50)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbestS
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.07.2016
20.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

648907
648907
648907

648911
648911
648911

KS05
KS01
KS03

KS09
KS08
KS07

AG02257515
AG0225767C
AG0225768D

AG1236279D
AG1237646C
AG1237649F

13.07.16
13.07.16
13.07.16

12.07.16
12.07.16
12.07.16

14.07.16
14.07.16
14.07.16

12.07.16
12.07.16
12.07.16
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

648907 87,2 22829 19903

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 1,1 212,8 100

8 - 16 mm 7,7 1540,3 100
4 - 8 mm 7,9 1579,2 100
2 - 4 mm 3,3 659,5 50
1 - 2 mm 3,4 686,5 20

0.5 mm - 1 mm 3,1 608,9 5
< 0.5 mm 73 14499,14 0,1 nvt nvt

Totalen 99 19786,34
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM Kade 04 (klei) Asb. KS01 (0-50) KS03 (0-50) KS05 (0-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

648911 97,1 26099 25334

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 2,3 580,1 100
4 - 8 mm 7,1 1810,4 100 0,4 0,1 1 0,5 0,3 0,6 ja
2 - 4 mm 9,7 2454,2 50 <0.1 1 <0.1 0,2 nee
1 - 2 mm 20 5144,9 20 0,1 1 0,1 <0.1 0,8 ja

0.5 mm - 1 mm 11 2912,7 5
< 0.5 mm 49 12309,04 0,1 nvt nvt

Totalen 100 25211,34 0,5 0,1 3 0,6 0,4 1,5
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 1,5

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
0,6 0,4 1,3
<1 <1 <1
0,5 0,3 1,4
0,1 <0.1 0,1
<1 <1 1,5
2 <1 2

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM Kade 05 (zand) Asb. KS07 (0-50) KS08 (0-50) KS09 (0-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.07.2016Datum
35004764Relatienr
598248Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 598248 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 15.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Asbest

mg/kg Ds

650356 650357 650360 650361 650362

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++

<1 <1 100 <1 <1

Eenheid
MM RE1 A (asb.) SL105 (0-

40)
MM RE1 B (asb.) SL112 (0-20) 

SL112 (20-50)
MM RE3 A (asb.) SL102 (0-

35)
MM RE3 B (asb.) SL104 (0-

50)
MM RE5  (asb.) SL110 (0-

50)

Opdracht 598248 Bodem / Eluaat

650356
650357
650360
650361
650362

11.07.2016
12.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
12.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM RE1 A (asb.) SL105 (0-40)
MM RE1 B (asb.) SL112 (0-20) SL112 (20-50)
MM RE3 A (asb.) SL102 (0-35)
MM RE3 B (asb.) SL104 (0-50)
MM RE5  (asb.) SL110 (0-50)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbestS
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Asbest

mg/kg Ds

650363 650364 650367

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

<1 <1 <1

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.07.2016
Einde van de analyses: 22.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Vaste stof

MM RE4 (asb.) SL106 (0-50) MM RE8 A (asb.) SL114 (0-40) 
SL114 (0-40)

MM RE8 B (asb.) SL115 (0-40) 
SL115 (0-40)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 598248 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

650363
650364
650367

11.07.2016
12.07.2016
12.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

MM RE4 (asb.) SL106 (0-50)
MM RE8 A (asb.) SL114 (0-40) SL114 (0-40)
MM RE8 B (asb.) SL115 (0-40) SL115 (0-40)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbestS
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

15.07.2016
22.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

650356

650357
650357

650360

650361

650362

650363

650364

650364

650367

650367

SL105

SL112
SL112

SL102

SL104

SL110

SL106

SL114

SL114

SL115

SL115

AG1236276A

AG12376406
AG12376417

AG12362704

AG1236277B

AG12362759

AG1236289E

AG12362513

AG12362524

AG12362546

AG1237639E

11.07.16

12.07.16
12.07.16

11.07.16

11.07.16

12.07.16

11.07.16

12.07.16

12.07.16

12.07.16

12.07.16

14.07.16

14.07.16
14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16

14.07.16
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650356 83,5 10603 8857

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0,63 56 100

8 - 16 mm 3,2 279,1 100
4 - 8 mm 4,7 414,4 100
2 - 4 mm 6,4 564 70
1 - 2 mm 14 1233 29

0.5 mm - 1 mm 14 1202,1 15
< 0.5 mm 56 4997,822 0,2 nvt nvt

Totalen 99 8746,422
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE1 A (asb.) SL105 (0-40)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest mme #######

Nat gewicht
(g)

650357 84,3 21236 17899

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 15 2651,2 100

8 - 16 mm 13 2388,2 100
4 - 8 mm 7,4 1332 100
2 - 4 mm 3,2 564,8 51
1 - 2 mm 2,9 521,2 21

0.5 mm - 1 mm 2,6 469 6
< 0.5 mm 55 9855,913 0,1 nvt nvt

Totalen 99 17782,31
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE1 B (asb.) SL112 (0-20) SL112 (20-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650360 79,3 10495 8325

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0,63 52,1 100

8 - 16 mm 6,9 572,9 100 49 15 49 36 61 nee
4 - 8 mm 14 1177,7 100 39 51 39 29 49 nee
2 - 4 mm 9 749 63 5,4 18 5,4 3,4 8,2 nee
1 - 2 mm 8,3 689,6 34 6,4 40 6,4 3,9 9,9 nee

0.5 mm - 1 mm 5,3 439,6 28 0,5 26 0,5 0,3 0,8 nee
< 0.5 mm 54 4531,28 0,2 nvt nvt

Totalen 99 8212,18 100 150 100 73 130
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 100 73 130

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
100 73 130
100 73 130
<0.1 <0.1 <0.1
100 73 130
100 73 130

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE3 A (asb.) SL102 (0-35)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650361 73,6 10230 7527

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 3,5 266,3 100

8 - 16 mm 9,6 720,2 100
4 - 8 mm 4,6 347,7 100
2 - 4 mm 2,4 177,5 63
1 - 2 mm 1,6 120,4 39

0.5 mm - 1 mm 0,77 57,9 45
< 0.5 mm 76 5736,067 0,2 nvt nvt

Totalen 99 7426,067
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE3 B (asb.) SL104 (0-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650362 85,5 10562 9031

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 3,2 100

8 - 16 mm 6,4 577,6 100
4 - 8 mm 10 931 100
2 - 4 mm 10 921,8 62
1 - 2 mm 9,3 835,5 34 <0.1 1 <0.1 0,1 nee

0.5 mm - 1 mm 8,6 773,7 20
< 0.5 mm 54 4876,772 0,2 nvt nvt

Totalen 99 8919,572 1 <0.1 <0.1 0,1
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 0,1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE5  (asb.) SL110 (0-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650363 74,7 10544 7879

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 1,2 93,1 100

8 - 16 mm 6,1 483,4 100
4 - 8 mm 4 314 100
2 - 4 mm 2,1 166,3 63
1 - 2 mm 1,6 122,2 37

0.5 mm - 1 mm 0,69 54,1 44
< 0.5 mm 83 6550,15 0,2 nvt nvt

Totalen 99 7783,25
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE4 (asb.) SL106 (0-50)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht
(g)

650364 83,5 23595 19702

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0,87 172,2 100

8 - 16 mm 8,2 1622,1 100
4 - 8 mm 9 1779,9 100
2 - 4 mm 6,4 1255,9 50
1 - 2 mm 6,7 1317,7 20

0.5 mm - 1 mm 4,2 819,9 5
< 0.5 mm 64 12620,85 0,1 nvt nvt

Totalen 99 19588,55
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE8 A (asb.) SL114 (0-40) SL114 (0-40)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest mme #######

Nat gewicht
(g)

650367 84,0 23956 20132

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 11 2306 100
4 - 8 mm 17 3506,3 100
2 - 4 mm 11 2153,4 50
1 - 2 mm 8,9 1799,7 20

0.5 mm - 1 mm 3,9 777,2 5
< 0.5 mm 47 9479,765 0,1 nvt nvt

Totalen 99 20022,36
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 μm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM RE8 B (asb.) SL115 (0-40) SL115 (0-40)

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
598287Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 598287 Bulkmateriaal (asbest)

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 18.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Asbest
Asbest verzamelmonster

650610 650611

-- --zie bijlage zie bijlage

Eenheid

Begin van de analyses: 18.07.2016
Einde van de analyses: 21.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster
Vaste stof

SL103 (0-1) SL112 (0-1)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 598287 Bulkmateriaal (asbest)

650610
650611

11.07.2016
12.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

SL103 (0-1)
SL112 (0-1)

Monsternr.
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

18.07.2016
21.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

650610

650611

SL103

SL112

AG0467392E

AG0467370A

11.07.16

12.07.16

14.07.16

14.07.16
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Rapportageblad  verzameld materiaal
NEN 5896; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Monsternr. : 650610
Datum onderzoek : 19-07-2016

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1
gram 48,8

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 1 6,1 4,9 7,3
Amfibool 0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1 6,1 4,9 7,3

Monster 
omschrijving:

-
-
-

ja chrysotiel

48,8

MIN%Omschrijving soorten

SL103 (0-1)

Hechtgebonden asbest gem % MAX %

Vlakke plaat
ja/nee type

-
-
-
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Rapportageblad  verzameld materiaal
NEN 5896; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Monsternr. : 650611
Datum onderzoek : 19-07-2016

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1
gram 59,1

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 1 7,4 5,9 8,9
Amfibool 0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1 7,4 5,9 8,9

Monster 
omschrijving:

-
-
-

ja chrysotiel

59,1

MIN%Omschrijving soorten

SL112 (0-1)

Hechtgebonden asbest gem % MAX %

Golfplaat
ja/nee type

-
-
-
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
598288Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 598288 Bulkmateriaal (asbest)

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 18.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Asbest
Asbest verzamelmonster

650612

--zie bijlage

Eenheid

Begin van de analyses: 18.07.2016
Einde van de analyses: 21.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster
Vaste stof

MV1 (0-1)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 598288 Bulkmateriaal (asbest)

650612 11.07.2016
Monstername Monsteromschrijving

MV1 (0-1)
Monsternr.
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

18.07.2016
21.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

650612 MV1P51313937 11.07.16 14.07.16
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Rapportageblad  verzameld materiaal
NEN 5896; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Monsternr. : 650612
Datum onderzoek : 19-07-2016

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1
gram 29,0

a 7,5 5 10

b

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 1 2,2 1,5 2,9
Amfibool 0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1 2,2 1,5 2,9

Monster 
omschrijving:

-
-
-

ja chrysotiel

29,0

MIN%Omschrijving soorten

MV1 (0-1)

Hechtgebonden asbest gem % MAX %

Golfplaat
ja/nee type

-
-
-
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Bijlage 5 

Analyseresultaten en toetsing 
waterbodem 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
597970Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 597970 Waterbodem

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 14.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3200)

PAK (AS3200)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

648915

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

++
37,1
<5,0

7,5

36

++

220
1,1
21
61

1,4
110

<1,5
47

410

0,21
0,84
0,51
0,49
0,86
0,92
0,67

2,0
0,75

<0,20
7,4

570

x)

#)

Eenheid

ts)

MM Waterbodem

Opdracht 597970 Waterbodem

648915 14.07.2016
Monstername Monsteromschrijving

MM Waterbodem
Monsternr.

Voorbehandeling waterbodem
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof, na lutum correctie

Fraktie <2μm (lutum)

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 
0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3200)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

648915

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

<9
35
89

110
130
110

67
26

<0,0040
<0,0040

0,0032
<0,0040

0,0035
0,0032

<0,0040
0,021 #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
ts) De rapportagegrens is verhoogd vanwege het lage droge stofgehalte.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Toelichting
Boorbeschrijving: SB01 (300-340) SB02 (305-320) SB03 (310-330) SB04 (290-300) SB06 (255-260) SB07 (260-
320) SB08 (280-310) SB09 (270-305) SB10 (240-250)

648915

Begin van de analyses: 14.07.2016
Einde van de analyses: 21.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

ts)

ts)

ts)

ts)

ts)

MM Waterbodem

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 597970 Waterbodem

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Koningswater ontsluiting
Organische stof, na lutum correctie Voorbehandeling waterbodem Lood (Pb) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo)
Zink (Zn) Kobalt (Co) Kwik (Hg) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Fraktie <2μm (lutum) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Vaste stof

Opdracht 597970 Waterbodem
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

14.07.2016
21.07.2016

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

648915
648915
648915
648915
648915
648915
648915
648915
648915

SB09
SB01
SB06
SB07
SB02
SB10
SB08
SB03
SB04

AG0668462F
AG0965592J
AG0965804F
AG0965807I
AG0965808J
AG0965809K
AG0965810C
AG0965811D
AG0965814G

14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16

14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
14.07.16
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Chromatogram for Order No. 597970, Analysis No. 648915, created at 19-jul-2016 6:50:14
Monsteromschrijving: MM Waterbodem

[@ANALYNR_START=648915]
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Projectcode: BE6798-100-100 

 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Analysemonster MM 
Waterbod
em 

      

Certificaatcode 597970       
Datum 14-7-2016       
Traject (cm-mv) 240-340       
Humus (% ds) 7,5       
Lutum (% ds) 36       
Datum van toetsing 21-7-2016       
Bodemklasse monster   Niet 

Toepasba
ar > 
industrie 

Klasse B Niet 
verspreid
baar 

Niet 
verspreid
baar 

Niet 
verspreid
baar 

  T1 T3 T5 T6 T7 
       

METALEN        
Barium [Ba] 220 mg/kg ds -- --  -- -- 
Cadmium [Cd] 1,1 mg/kg ds <=WO <A <=MW_A

W 
<=MW_A
W 

<=MW_A
W 

IJzer [Fe] < 5,0 % ds -- -- -- -- -- 
Kobalt [Co] 21 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_A

W 
? 

Koper [Cu] 61 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_A
W 

>MW_AW 

Kwik [Hg] 1,4 mg/kg ds <=IND <B  >MW_AW >MW_AW 
Lood [Pb] 110 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_A

W 
<=MW_A
W 

Molybdeen [Mo] < 1,5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_A
W 

? 

Nikkel [Ni] 47 mg/kg ds <=WO <A  <=MW_A
W 

>MW_AW 

Zink [Zn] 410 mg/kg ds <=IND <A  <=MW_A
W 

>MW_AW 

       
PAK        
Naftaleen 0,20 mg/kg ds      
Anthraceen 0,21 mg/kg ds      
Fenanthreen 0,67 mg/kg ds      
Fluorantheen 2,0 mg/kg ds      
Benzo(a)anthraceen 0,84 mg/kg ds      
Chryseen 0,92 mg/kg ds      
Benzo(a)pyreen 0,86 mg/kg ds      
Benzo(g,h,i)peryleen 0,51 mg/kg ds      
Benzo(k)fluorantheen 0,49 mg/kg ds      
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,75 mg/kg ds      
PAK 10 VROM 7,4 mg/kg ds <=IND <A  <=MW_A

W 
<=MW_A
W 

       
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 28 0,0040 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB 52 0,0040 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB 101 0,0032 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB 118 0,0040 mg/kg ds  <=AW  <=MW_A
W 

 

PCB 138 0,0035 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB 153 0,0032 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB 180 0,0040 mg/kg ds  <A  <=MW_A
W 

 

PCB (som 7)  mg/kg ds <=WO <A  <=MW_A <=MW_A



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Analysemonster MM 
Waterbod
em 

      

Certificaatcode 597970       
Datum 14-7-2016       
Traject (cm-mv) 240-340       
Humus (% ds) 7,5       
Lutum (% ds) 36       
Datum van toetsing 21-7-2016       
Bodemklasse monster   Niet 

Toepasba
ar > 
industrie 

Klasse B Niet 
verspreid
baar 

Niet 
verspreid
baar 

Niet 
verspreid
baar 

W W 
PCB (som 7, 0,7 factor) 0,021 mg/kg ds      

       
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 9 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C12 - C16 35 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C16 - C20 89 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C20 - C24 110 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C24 - C28 130 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C28 - C32 110 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C32 - C36 67 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C36 - C40 26 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C10 - C40 570 mg/kg ds <=I <A <=MW_A

W 
<=MW_A
W 

<=MW_A
W 

       
OVERIG        
Droge stof 37,1 % -- -- -- -- -- 
Organische stof (humus) 7,5 %      
Korrelfractie < 2 μm 36 % ds -- -- -- -- -- 
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_A
W 

  

meersoorten PAF metalen  %   >MW_AW   

ng : niet gemeten 
-- : geen toetsnorm beschikbaar 
< : kleiner dan detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

 
  - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 

   AW   WO   IND   I  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
  

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

   ETW   AW   A   B  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 
Kobalt [Co] mg/kg ds  130 15 25 240 
Koper [Cu] mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 
Lood [Pb] mg/kg ds  308 50 138 580 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  105 1,5 5 200 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  100 35 50 210 
Zink [Zn] mg/kg ds  430 140 563 2000 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014  
PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015  
PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023  
PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016  
PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027  
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033  
PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018  
PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 

  
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

   AW   MW per   I  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 7,5 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15  190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40  190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15  36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50  530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5  190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35  100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140  720 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 
  

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 

Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6) 

   AW   MW zoet   IW  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 4 14 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 25 240 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 96 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 1,2 10 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 138 580 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 5 200 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 50 210 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 563 2000 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 9 40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 28 mg/kg ds  0,0015 0,014  
PCB 52 mg/kg ds  0,002 0,015  
PCB 101 mg/kg ds  0,0015 0,023  
PCB 118 mg/kg ds  0,0045 0,016  
PCB 138 mg/kg ds  0,004 0,027  
PCB 153 mg/kg ds  0,0035 0,033  
PCB 180 mg/kg ds  0,0025 0,018  
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,139 1 

  
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 1250 5000 



 
 

Projectcode: BE6798-100-100 

Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T7) 

  MW zout   IW  
  

METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  4 14 
Kobalt [Co] mg/kg ds   240 
Koper [Cu] mg/kg ds  60 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  1,2 10 
Lood [Pb] mg/kg ds  110 580 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   200 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  45 210 
Zink [Zn] mg/kg ds  365 2000 

  
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  8 40 

  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,1 1 
  

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1250 5000 



 

 

Bijlage 6 

Analyseresultaten asfalt 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

21.07.2016Datum
35004764Relatienr
598711Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 598711 Asfalt

Opdrachtgever 35004764  HaskoningDHV Nederland B.V.
Uw referentie BE6798-100-100 Actualisatie onderzoek Friesestraatweg 181 Groningen
Opdrachtacceptatie 19.07.16
Monsternemer Opdrachtgever

HaskoningDHV Nederland B.V.
R.H. Drewes

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK in asfalt
Breken asfalt / boorkern

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

652697 652698 652699

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

++ ++ ++

<1,5 21 <1,5
<1,5 77 <1,5
<1,5 32 <1,5
<1,5 39 <1,5
<1,5 80 <1,5
<1,5 64 <1,5
<1,5 150 <1,5
<1,5 180 <1,5
<1,5 53 <1,5
<1,5 21 <1,5
n.a. 720 n.a.

Eenheid

Begin van de analyses: 19.07.2016
Einde van de analyses: 21.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

eigen methode: 

eigen methode (PE extractie): 

Breken asfalt / boorkern

Som PAK (VROM)

Vaste stof

AS01 (0-15) AS02 (0-8) AS03 (0-5)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht 598711 Asfalt

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

652697
652698
652699

13.07.2016
13.07.2016
13.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

AS01 (0-15)
AS02 (0-8)
AS03 (0-5)
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BE6798-100-100
Actualisatie onderzoek 
Friesestraatweg 181 Groningen

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

19.07.2016
21.07.2016
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Doel waarvoor de rapportage geschikt is: 
 

 Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder TYPE A geïnventariseerde asbesthoudende 
materialen. 

 Het aansluitend uitvoeren van een TYPE B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk 
vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande TYPE A onderzoek. 

  Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het kunstwerk / object met een 
asbestinventarisatierapport TYPE G. 

  De renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte kunstwerk / 
object. 

 De renovatie van het gehele kunstwerk / object. 
 De sloop van het gehele kunstwerk / object. 

 
Omvang onderzoek: 

 Het gehele kunstwerk / object 
 Een gedeelte van het kunstwerk / object 
 Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen) 
 Aanvulling op representatieve steekproef 
 Onvoorzien aanwezig asbest 

 
Soort onderzoek: 

  Asbestinventarisatie TYPE A 
   Volledig 
   Onvolledig 

 Asbestinventarisatie TYPE B 
 Asbestinventarisatie TYPE G 

 
Risicobeoordeling: 

  Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
  Risicobeoordeling in de gebruiksfase (NEN 2991:2005)  

 
Indien de voorbereiding van het verwijderen van de asbesthoudende toepassing(en) plaatsvindt na 15 juli 
2019, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk 
of object en de status van de asbesthoudende toepassingen dienen hierbij beoordeeld te worden. 
 
Namens Oesterbaai: 

 

de heer E. Komies 
projectmanager 
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Lijst van betrokkenen 
 
Opdrachtgever:  
 Naam : HaskoningDHV Nederland B.V.  
 Adres : Chopinlaan 12  
 Postcode en plaats : 9722 KE Groningen 
 Telefoonnummer : 088 34 85 300 
 Contactpersoon : De heer ing. R. Drewes  

 
Projectlocatie: 
 Bouwwerk / bouw- of constructiedeel : Asbestinventarisatie terrein en kades Reitdiep 
 Adres : Friesestraatweg 181 
 Postcode / plaats : 9743 AB Groningen 
 
Uitvoerder:  
 Naam : Oesterbaai BV 
 Regio kantoor : Regio Noord 
 Adres : Rigaweg 21, 9723 TE, Groningen 
 E-mail : noord@oesterbaai.nl 
 Telefoonnummer : +31 (0)50-549 44 90 
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Samenvatting 
 
Het onderzoek heeft betrekking op het kunstwerk / object gelegen aan de Friesestraatweg 181 te Groningen. 
 
Doelstelling van de asbestinventarisatie TYPE A is het in kaart brengen van alle asbesttoepassingen die direct 
visueel waarneembaar zijn of die met behulp van licht destructief onderzoek waarneembaar gemaakt kunnen 
worden.  
 
Tijdens het onderzoek zijn de volgende direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 
 

toepassing / id omschrijving locatie hoeveelheid (±) risicoklasse  conclusie / aanbeveling 

3 / 365108 restanten maaiveld,  

begane grond 

circa 3 m² 

vastgesteld, 

totale 

hoeveelheid 

nader te bepalen 

middels 

bodemonderzoek 

2, 

buitensanering 

Verhoogd risico, maatregelen treffen 

om (verdere) 

beschadiging/verspreiding te 

voorkomen en bron direct saneren. 

De toepassing dient middels 

bodemonderzoek volledig in kaart te 

worden gebracht. 
tabel 1.1: aangetroffen asbesthoudende toepassingen 

 
De asbestinventarisatie is volledig en hiermee geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of 
voor het doen van een melding voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen. 
 
Het uitvoeren van een asbestinventarisatie type B is niet noodzakelijk. Er bestaat geen redelijk vermoeden voor 
de aanwezigheid van niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Omschrijving van de opdracht 
 
HaskoningDHV Nederland B.V. heeft aan Oesterbaai opdracht gegeven voor een asbestinventarisatie TYPE A 
conform SC-540 van het kunstwerk / object gelegen aan de Friesestraatweg 181 te Groningen. 
 
Het onderzochte bouwwerk / object op de projectlocatie omvat: 

 Alle constructies binnen het onderzoeksgebied zoals aangegeven op de plattegrond. 
 
1.2 Doelstelling onderzoek 
 
Doelstelling van de asbestinventarisatie TYPE A is het in kaart brengen van alle asbesttoepassingen die direct 
visueel waarneembaar zijn of die met behulp van licht destructief onderzoek waarneembaar gemaakt kunnen 
worden.  
 
1.3 SC-540 (Wettelijk kader) 
 
In deze rapportage zijn de voorbereiding, de uitvoering en de bevindingen van de asbestinventarisatie TYPE A 
beschreven. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en gerapporteerd conform de wettelijke eisen die zijn 
vastgelegd in de SC-540.  
 
De asbestinventarisatie is op deskundige wijze uitgevoerd om gezondheidsrisico’s voor de directe omgeving en 
voor de onderzoeker te voorkomen. De medewerkers van Oesterbaai gaan bewust met deze gezondheidsrisico’s 
om en de werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door deskundige, ervaren personen die in het bezit zijn van 
een DIA certificaat. De rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.  
 
1.4 Asbest Algemeen 
 
Asbest is een vezelachtige minerale delfstof die in het verleden zeer veel werd toegepast in voornamelijk de 
bouw. Onbrandbaarheid, grote slijtvastheid, isolatie, vochtwerend, bestand tegen zuren / basen en een lage 
kostprijs zijn de belangrijkste goede eigenschappen van asbest.  
 
Asbesthoudende toepassingen zijn altijd composietmaterialen; dat wil zeggen dat ze zijn opgebouwd uit 
meerdere materiaalsoorten. Omdat asbestvezels op zich niet samenhangend zijn, is een bindmiddel zoals 
cement of lijm noodzakelijk. Asbest wordt vrijwel altijd als toeslagmateriaal gebruikt. De levensduur van het zo 
ontstane composietmateriaal wordt in de meeste gevallen bepaald door het bindmiddel, want asbestvezels op 
zichzelf zijn onverwoestbaar.  
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2 Onderzoeksmethode 
 
Om een asbestinventarisatie deskundig uit te voeren dient de gecertificeerde Deskundig Inventariseerder 
Asbest (“DIA”) systematisch te werk te gaan. Oesterbaai hanteert hiervoor de volgende processtappen: 
 

 Beoordeling opdracht; 
 Voorbereiding, deskresearch & interview(s); 
 Visuele inspectie; 
 Monstername en analyse; 
 Bepalen risicoklasse (SMA-rt); 
 Rapportage; 
 Autorisatie en kwaliteitscontrole. 

 
Om met 100% zekerheid vast te kunnen stellen dat een verdacht materiaal of potentiële asbestverontreiniging 
asbesthoudend is, dient hiertoe een analyse door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te 
worden. 
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3 Resultaten onderzoek 
 
3.1 Historisch onderzoek 
 
De resultaten van het historisch onderzoek zijn in onderstaande tabellen 3.1 t/m 3.5 weergegeven. Indien de 
asbesttoepassing is waargenomen dan zijn de gegevens van deze toepassing opgenomen in de volgende 
paragraaf van dit rapport. 
 

soort gebouw adresgegevens bouwjaar gebruik status 
kunstwerk / object terrein en 
kades 

Friesestraatweg 181, 9743 AB Groningen 01-01-2001 in gebruik 

Tabel 3.1 Gegevens onderzocht bouwwerk 
 

beschikbaar gestelde 
documenten 

toepassingen asbestverdacht materiaal waargenomen tijdens het veldwerk 

overige documenten 
Nader bodemonderzoek 
Friesestraatweg 181 te 
Groningen 1.0 
d.d. 29 oktober 2010 

Er zijn tijdens een bodemonderzoek 
asbesthoudende materialen in de grond en op het 
maaiveld aangetroffen. Ook wordt de verwachting 
uitgesproken dat er nog asbesthoudende bekisting 
aanwezig zal zijn langs de fundering van de 
kraanbaan. 

Er is tijdens de inventarisatie op diverse 
plaatsen asbesthoudend materiaal 
aangetroffen op het maaiveld. Na het 
vrijgraven van de fundering van de 
kraanbaan is geen verloren bekisting 
aangetroffen rondom de fundering. 

Tabel 3.2 Inspanning en resultaten deskresearch 
 

omvang uitgevoerde sanering 
in het verleden 

locatie jaar van 
uitvoering 

waargenomen tijdens het veldwerk 

Bij deskresearch is niet 
gebleken dat er saneringen zijn 
uitgevoerd die relevant zijn 
voor dit onderzoek. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel 3.3 Uitgevoerde asbestsaneringen in het verleden 
 

omvang uitgevoerde 
werkzaamheden in het 
verleden 

locatie jaar van 
uitvoering 

waargenomen tijdens het veldwerk 

Bij deskresearch is niet 
gebleken dat er 
werkzaamheden zijn uitgevoerd 
die relevant zijn voor dit 
onderzoek. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel 3.4 Uitgevoerde verbouwingen in het verleden 
 

naam 
geïnterviewde 

functie 
geïnterviewde 

verkregen informatie 
 

waargenomen tijdens het veldwerk 

onbekend opdrachtgever Er zijn een aantal constructies aanwezig 
waarin asbesthoudend materiaal wordt 
verwacht. Voor een deel van het 
onderzoek zal het noodzakelijk zijn om de 
bodem langs de constructies af te graven, 
om asbesthoudend materiaal onder het 
maaiveld bloot te leggen. 

Er zijn tijdens het onderzoek geen 
asbesthoudende toepassingen waargenomen 
onder het maaiveld. Er zijn enkel restanten 
asbesthoudend materiaal aangetroffen op 
het maaiveld. 

Tabel 3.5 Uitgevoerde interviews 
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3.2 Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse 
 
In deze paragraaf staan de resultaten weergegeven van de visuele inspectie en de analyses van de bemonsterde 
asbestverdachte materialen. In de hierna volgende pagina’s zijn per aangetroffen toepassing de detailgegevens 
en foto’s van deze toepassingen opgenomen.  
 
De in deze rapportage opgegeven hoeveelheden zijn op locatie geschat. Deze zijn daardoor niet geschikt om te 
gebruiken als hoeveelhedenstaat of voor gedetailleerde prijsvorming. De aannemer dient voor prijsvorming alle 
hoeveelheden in het werk te controleren.  
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3.2.1 Overzicht asbesthoudende toepassingen 
 

toepassing 3: restanten toepassing ID (EVA): 365108 
 

locatie inschatting van de waargenomen hoeveelheid 

maaiveld,  

begane grond 

circa 3 m² vastgesteld, totale hoeveelheid nader te bepalen 

door bodemonderzoek 
 

bevestigingsmethode : los 

binding : hechtgebonden 

conditie : zwaar beschadigd 

bereikbaarheid : matig 
 

verwijderingsmethodiek  : buitensanering 

risicoklasse : 2  

opmerking sanering : De toepassing is ten tijde van onderzoek niet in te kaderen daar er een grote hoeveelheid 
vegetatie op het terrein aanwezig is. Tevens is de verwachting dat de verontreiniging zich 
niet beperkt tot het maaiveld. De toepassing zal middels een bodemonderzoek volledig in 
kaart moeten worden gebracht (het bodemonderzoek werd gelijktijdig met de 
asbestinventarisatie op locatie uitgevoerd). 

  

monsternummer certificaatnummer analyse methode analyse resultaat 
MM3 2016.026671.1 

 
conform analyse laboratorium (PLM) crocidoliet, 2-5% 

chrysotiel, 10-15% 
 

opmerkingen/bijzonderheden: 
De toepassing betreft restanten golfplaat, aangetroffen op het maaiveld. 
 
aanbeveling: 
Verhoogd risico, maatregelen treffen om (verdere) beschadiging/verspreiding te voorkomen en bron direct saneren. De 
toepassing dient middels bodemonderzoek volledig in kaart te worden gebracht. 
 

   
foto: restanten foto: restanten foto: restanten 
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3.2.2 Overzicht niet asbesthoudende toepassingen 
 

toepassing 1: afdichting toepassing ID (EVA): 365102 
 

locatie inschatting van de waargenomen hoeveelheid 

kade 100 stuks á 6.5 m¹ 

(tot. 650 m¹) 
 

monsternummer certificaatnummer analyse methode analyse resultaat 
MM1 2016.026671.1 conform analyse 

laboratorium (PLM) 
geen asbest, < 0,1% (geen)  

 
opmerkingen/bijzonderheden: 
De toepassing betreft een bitumen afdichting tussen de damwandprofielen. De profielen hebben een breedte van circa 
50cm. De totale damwand heeft een breedte van 50m. 
 

   
foto: afdichting foto: afdichting foto: afdichting 
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toepassing 2: afdichting toepassing ID (EVA): 365104 
 

locatie inschatting van de waargenomen hoeveelheid 

bodem 2 stuks á 200 m¹ 

(tot. 400 m¹) 
 

monsternummer certificaatnummer analyse methode analyse resultaat 
MM2 2016.026671.1 conform analyse 

laboratorium (PLM) 
geen asbest, < 0,1% (geen)  

 
opmerkingen/bijzonderheden: 
De kit tussen de betonelementen. 
 

   
foto: afdichting foto: afdichting foto: afdichting 
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3.3 Beperkingen en uitsluitingen 
 
In de onderstaande tabellen zijn specifieke beperkingen en uitsluitingen opgenomen. Een uitsluiting is een 
ruimte of bouwdeel waar geen onderzoek plaats heeft gevonden (bijvoorbeeld omdat deze niet toegankelijk 
was). In dat geval is er geen sprake van een ‘volledige asbestinventarisatie TYPE A conform SC540”! Er dient dan 
een ‘aanvullend TYPE-A onderzoek’ te worden uitgevoerd in de ruimte die was afgesloten of niet toegankelijk 
was.  
 
Een beperking is een constructief onderdeel in of rond een ruimte of bouwdeel welke niet tot de verstrekte 
opdracht behoorde, danwel geen onderdeel van het doel van het onderzoek is (bijvoorbeeld doordat geen 
destructief onderzoek toegestaan was of vanwege een in gebruik zijnde installatie), waar het vermoeden 
bestaat tot verborgen asbesthoudende toepassingen. 
 
beperkingen waarvoor 

aanvullend onderzoek 

noodzakelijk is 

te verwachten 

asbesthoudende 

toepassing 

reden van beperking van invloed op 

doel onderzoek? 

aanvullend onderzoek 

maaiveld restanten 

asbesthoudend 

materiaal 

grote hoeveelheid 

vegetatie 

nee  buiten scope SC-540 wordt 
een bodemonderzoek 
aanbevolen 

toepassingen onder het 

waterpeil 

geen verbod door 

waterschap 

nee  geen 

tabel 3.6: beperkingen ten tijde van het onderzoek (nader te onderzoeken door middel van aanvullend onderzoek) 
 

niet onderzochte bouwdelen / ruimtes  Reden van uitsluiting van invloed op doel 

onderzoek? 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
tabel 3.7: overzicht uitsluitingen 

 
Achter asbestverdachte toepassingen heeft geen inspectie plaatsgevonden omdat deze niet zonder aanvullende 
maatregelen gedemonteerd kunnen worden.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
4.1 Conclusies 
 

Door Oesterbaai is een asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking 
op het kunstwerk / object gelegen aan de Friesestraatweg 181 te Groningen. 
 
Tijdens het onderzoek zijn de volgende direct waarneembare asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 
 
toepassing / id omschrijving locatie hoeveelheid (±) risicoklasse  conclusie / aanbeveling 

3 / 365108 restanten maaiveld,  

begane grond 

circa 3 m² 2, 

buitensanering 

Direct risico, maatregelen treffen om 

(verdere) beschadiging/verspreiding te 

voorkomen en bron direct saneren.  

De toepassing dient middels 

bodemonderzoek volledig in kaart te 

worden gebracht. 
tabel 4.1: aangetroffen asbesthoudende toepassingen 
 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende direct waarneembare asbestverdachte toepassingen aangetroffen, 
welke na analyse door het laboratorium of door middel van gebruikmaking van naslagwerken géén asbest 
bleken te bevatten. 
 
toepassing / id omschrijving locatie hoeveelheid (±) 

1 / 365102 afdichting, 

(bitumen) 

kade 100 stuks á 6.5 m 

(tot. 650 m) 

2 / 365104 afdichting, 

(kit) 

bodem 2 stuks á 200 m¹ 

(tot. 400 m¹) 
 tabel 4.2: Aangetroffen niet asbesthoudende toepassingen 

 
De asbestinventarisatie is volledig en hiermee geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of 
voor het doen van een melding voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen. 
 
Het uitvoeren van een asbestinventarisatie type B is niet noodzakelijk. Er bestaat geen redelijk vermoeden voor 
de aanwezigheid van niet direct waarneembare asbesthoudende toepassingen. 
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4.2 Aanbevelingen 
 
Oesterbaai heeft, conform SC-540, tijdens het onderzoek naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie 
van de asbesthoudende materialen gestreefd. Desondanks wordt bij het vermoeden van niet direct 
waarneembare asbesthoudende toepassingen een advies gegeven om een aanvullend onderzoek uit te voeren 
conform SC-540.  
 
Wij willen u wijzen op de verplichting om de saneringswerkzaamheden welke in risicoklasse 2 én in risicoklasse 3 
zijn ingedeeld uit te laten voeren door een bedrijf dat in het bezit is van het SC-530 certificaat. Voor het 
verwijderen van asbesthoudende toepassingen in risicoklasse 1 raden wij u aan dit te laten uitvoeren door een 
SC-530 gecertificeerd bedrijf dan wel door een bedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de criteria zoals gesteld in 
het asbestverwijderingsbesluit. Na asbestverwijderingswerkzaamheden in Risicoklasse 2 en 3 is het wettelijk 
verplicht een onafhankelijk laboratorium, dat beschikt over een RvA accreditatie, een eindcontrole na 
asbestverwijdering te laten uitvoeren conform NEN2990, teneinde het SC-530 asbestverwijderingsbedrijf te 
controleren op zijn werkzaamheden en te bepalen of de gesaneerde ruimte(s) weer veilig kan/kunnen worden 
betreden. Voor de eindcontrole van een risicoklasse 1 toepassing is deze controle geen verplichting. Wij raden 
het u echter wel aan. 
 
Oesterbaai is naast een SC-540 asbestinventarisatiebureau een adviesbureau op het gebied van asbest, andere 
gevaarlijke vezels en sloop en kan u in het vervolgtraject volgend op de uitgevoerde asbestinventarisatie 
ondersteunen door middel van o.a.: 
 

 Uitvoeren Risicobeoordeling Asbest conform NEN2991; 
 Opstellen van een Plan van Aanpak asbestverwijdering of sloop; 
 Opstellen Sloopbestek of technische omschrijving incl. V&G plan en Sloopveiligheidsplan; 
 Opstellen Asbestbeheersplan Asbest conform NEN2991; 
 Directievoering en of toezicht projectbegeleiding tijdens Asbestverwijdering en/of sloop; 
 Opstellen asbest beleidsplan en asbest protocol t.b.v. bedrijven; 
 Asbestbeheerssysteem. 
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5 Disclaimer 

 Indien het doel van de voorgenomen werkzaamheden verandert, dient de volledigheid van de 
rapportage opnieuw beoordeeld te worden. Eventueel dient aanvullend onderzoek te worden 
uitgevoerd om de rapportage te laten aansluiten bij het nieuwe doel. 

 Voor ieder onderzocht bouwwerk, constructie of object bestaat de mogelijkheid dat er nog 
asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die niet direct waarneembaar zijn en derhalve ook niet 
concreet als asbesthoudende toepassing zijn opgenomen in deze rapportage. Voor een beknopt 
overzicht van deze (mogelijke) toepassingen zie paragraaf 3.3. 

 De in deze rapportage vermelde hoeveelheden zijn indicatief en komen voort uit een schatting tijdens 
een visuele inspectie. Alle hoeveelheden dienen derhalve als indicatief beschouwd te worden en mogen 
niet worden gebruikt voor prijsvorming, ongeacht het doel van de prijsvorming. Alle hoeveelheden 
dienen voor verwerking/uitvoering in het werk te worden gecontroleerd en verwerkt in een correcte 
hoeveelhedenstaat. Oesterbaai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor meer- en minderwerk als 
gevolg van het gebruik van indicatieve hoeveelheden uit deze rapportage voor prijsvorming c.q. 
aanbestedingsdoeleinden door opdrachtgever. 

 Beperkingen algemeen 

o Bij elke door Oesterbaai uitgevoerde asbestinventarisatie wordt zeer grondig en systematisch te 
werk gegaan. Er wordt veel zorg besteed aan het opsporen van alle waarneembare 
asbesthoudende toepassingen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en 
ervaren personeel en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan 
wordt getracht zoveel mogelijk asbesthoudende toepassingen te lokaliseren.    

o Desalniettemin bestaat altijd de kans dat asbesthoudende toepassingen niet als zodanig worden 
opgemerkt; dit mede gelet op het feit dat momenteel ruim 3500 bekende toepassingen zijn en 
het aantal nieuwe toepassingen nog steeds toeneemt. Het onderzoek betreft een 
momentopname. Oesterbaai is niet verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de 
onderzoekslocatie veranderd kan zijn. 

o De inventarisatie met bijbehorende rapportage komt voort uit een inspanningsverplichting, 
geen resultaatverplichting. Indien op de onderzoekslocatie toch asbestverdacht materiaal wordt 
gevonden dat niet is beschreven in deze rapportage dan dient dit direct bij het aantreffen 
kenbaar aan Oesterbaai te gemaakt te worden middels het evaluatieformulier (Bijlage C) en 
dient contact gezocht te worden met de projectverantwoordelijke binnen Oesterbaai. 

 Beperkingen door constructieve ontoegankelijkheid 

o Deze asbestinventarisatie TYPE A is erop gericht alle visueel waarneembare asbesthoudende 
toepassingen in kaart te brengen. Er kunnen zich situaties voordoen die alleen door middel van 
destructieve handelingen geïnspecteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in fundering gestorte 
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asbestcementleiding of asbestcement stelplaten onder of tussen muren, verborgen of met puin 
volgestorte kruipruimtes.  

o Het is mogelijk dat constructief ingesloten of verborgen asbesthoudende toepassingen niet 
direct visueel opgemerkt kunnen worden. Dit geldt expliciet ook voor leidingisolatie, wat 
betekent dat alle leidingisolatie onder constructieve ontoegankelijkheid valt, met uitzondering 
van plaatsen waar beschadigingen tot op de leiding zichtbaar is of waar het materiaal is 
bemonsterd. 

o Indien het vermoeden bestaat dat er nog niet direct waarneembare asbesthoudende 
toepassingen aanwezig zijn, wordt bij (totaal)sloop een asbestinventarisatie TYPE B geadviseerd. 
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Bijlage A. Locaties van aangetroffen toepassingen 
 
In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Indien geen 
originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie 
gemaakt. Deze schematische weergave is niet op schaal. 
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Bijlage B. Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving 
 
1. Algemeen 
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de 
aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze 
plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object 
respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of  werkzaamheden erin uitvoeren. 
 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt 
een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt 
daarmee de houder van de vergunning?  
 1)  De eigenaar van een bouwwerk;  
 2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;  
 3)  De gebruiker van een bouwwerk.  
   Toelichting:   

a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en 
aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet 
geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager 
van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit 
geldt eveneens voor de asbestverwijdering.   

b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder 
van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de 
asbestverwijderaar. 

 
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse 
opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het 
verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 
 
De opdrachtgever is degene die:  

1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig 
certificaat voor asbestinventarisatie;  

2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor 
het voornemen tot slopen/ verwijderen;  

3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent 
aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;  

4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat 
in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;  

5) De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste 
uitvoeringsdata en - tijdstippen;  

6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;  
7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de 

resultaten van de eindbeoordeling;  
8)  De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  
 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste 
papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.   
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport 
en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 
4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 
schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen 
het werk alleen verrichten, wanneer zij in  
het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 
4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.? 
 
3. Asbestinventarisatierapport 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-
2006 Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie  
 
Art. 3-1-b:  
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 
opdrachtgever) …. beschikt over een asbestinventarisatierapport.  
 
Art. 3-2-b:  
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever)   …. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

 
Art. 5  
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt 
vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die 
de handeling verricht (= dus  
het asbestverwijderingsbedrijf).  
  
Conclusie:  
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en 
geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever 
aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf 
regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).  
 
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  
  
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie  

1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt 
aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel 
crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de 
resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.  

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden 
blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of 
crocidoliethoudende producten.  

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden 
uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 
certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling.  

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in 
artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, 
b, of d, verricht.  

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt 
desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

 
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering  

1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, 
bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een 
certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling.  

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het 
derde lid werkzaam.  

3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend 
toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor 
het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling.  

4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een 
andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het 
bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en 
crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.  

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, 
bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.  

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een 
afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de 
arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld 
in artikel 24 van de wet. 

 
Par. 4 - Bouwwerken  
Art. 10:  
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van 
B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden 
overlegd (art. 10j).  De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die 
vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
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Bijlage C. Evaluatieformulier 
 
Mochten extra asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen dan dient u dit evaluatieformulier te 
gebruiken en deze per omgaande aan Oesterbaai toe te zenden. 
 

1. asbestinventarisatie TYPE A 
Naam inventarisatiebureau Oesterbaai BV 
Ascert-code 07-D070076c.01 
Rapport nummer 674824 
Vrijgave datum 15-07-2016, EK, SDo, SDo 
2. asbestinventarisatie TYPE B 
Naam inventarisatiebureau  
Ascert-code  
Rapport nummer  
Vrijgave datum  
3. asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebureau  
Ascert-code  
Rapport nummer  
Vrijgave datum  
Omschrijving Plaats Hoeveelheid 
   
   
   
Asbestverwijderaar 
Naam  
Ascert-code  
Naam Handtekening 
verzonden naar 1 2 3 4 5 6 7 
door (naam)        
datum        
paraaf        
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Bijlage D. Certificaten van de monsteranalyses 
  
Op de volgende pagina(‘s) zijn de analyseresultaten van de bemonsterde asbestverdachte toepassingen 
weergegeven. 
 

 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 
Niveau 3, bijlage 0860P, versie 06, blad 1/1, 27 februari 2014 

2016.026671.1 

*30188753*  

 
Ingenieursbureau Oesterbaai BV 
Hongkongstraat 5 
3047 BR Rotterdam 
 
 

Opdrachtgegevens 
ref. Opdrachtgever : N-64317 lead Royal Haskoning Friesestraatweg GR 
locatie monstername : Friesestraatweg 181 te Groningen 
monsterneming door : Oesterbaai B.V.  

 
analyse conform : NEN 5896 
analyse locatie : Groningen 
ontvangst monsters : 14-07-2016 
aantal monsters : 3 
  
opdrachtnummer : 2016.026671.1 
datum rapportage : 14-07-2016 
versie : 1  

 
Resultaten 
FBC ID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 
binding 

537838 MM01 - bitumen tussen 
damwand 

Onbekend geen asbest <0,1% n.v.t. 

537839 MM02 - kit onder fundering 
kraanbaan 

Onbekend geen asbest <0,1% n.v.t. 

537840 MM03 - restanten golfplaat 
Meerdere soorten golfplaat 
aangetroffen, allen asbesthoudend. 
Een aantal scherven bevat naast 10-
15% Chrysotiel ook 2-5% 
Crocidoliet.  

Asbest Cement chrysotiel 
crocidoliet 

10-15% 
2-5% 

hechtgebonden 

 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 
aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen uitspraak worden 
gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 
  
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de method e van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
  
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het 
aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. 
  
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. 
Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de 
analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  
R.M. Beukema  
General manager  
 
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de 
echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer.  
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Bijlage E. Risicoklasse indeling volgens SMA-rt 
 
Van de aangetroffen asbesttoepassing(en) geldt de risicoklasse ten behoeve van asbestwerkzaamheden zoals is 
aangegeven in het Arbeidsomstandighedenbesluit.  
 
Voor het bepalen van de risicoklasse is gebruik gemaakt van het door het Ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel. Deze is terug te vinden op de website 
smart.ascert.nl. De onderverdeling in risicoklassen in de geraadpleegde literatuur is onderbouwd met 
luchtmetingen die voldoen aan de Arbo-wetgeving. SMA-rt betreft een dynamisch systeem wat inhoud dat 
inzichten op het gebied van saneren van asbesttoepassingen onderbouwd gewijzigd kunnen worden waardoor 
het mogelijk is dat genoemde risicoklassen tussentijds kunnen veranderen. 
 
Per 1 juli 2014 zijn de grenswaarden voor asbestvezels in de lucht aangepast. De nieuwe grenswaarden zijn: 

 De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 
2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 

 De concentratie van de amfibole asbestvezels van de types actinoliet, amosiet, anthofylliet, 
tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 10.000 vezels per 
kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. Naar verwachting 
wordt deze grenswaarde in de loop van 2016 verlaagd tot een tijdelijk niveau van 2.000 v/m3 

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (AB) onderscheidt de volgende risicoklassen: 
 

Risicoklasse 
 

Toelichting 
 

Artikel AB 
 

1 Indien bij bewerkingen aan asbesthoudende elementen blijkt dat de concentratie van 
asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid worden 
blootgesteld, lager is dan de grenswaarden, berekend over een referentieperiode van 8 
uur. 

4.44 

2 Indien bij bewerkingen aan asbesthoudende elementen blijkt dat de concentratie van 
asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid worden 
blootgesteld, hoger of gelijk is aan de grenswaarden en lager is als 1.000.000 per 
kubieke meter, berekend over een referentieperiode van 8 uur. 

4.48 

3 Indien bij bewerkingen aan asbesthoudende elementen blijkt dat de concentratie van 
asbestvezels in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid worden 
blootgesteld, hoger is dan 1.000.000 vezels per kubieke meter, berekend over een 
referentieperiode van 8 uur. 

4.53a 

tabel 1: Indeling risicoklasse voor verwijdering 

 
Indien een andere verwijderingsmethodiek beoogd wordt kan de risicoklasse veranderen. Indien de aannemer 
afwijkt van de door SMA-rt voorgeschreven risicoklasse in combinatie met de bijbehorende werkwijze dient 
contact te worden opgenomen met Oesterbaai. 
 
 
 





 

 

Bijlage 8 

Hoogtemeting 

 



Esri Nederland & Community Maps Contributors

Friesestraatweg 181, GroningenProjectnaam:

Hoogtelijnen Friesestraatweg 181

Projectnummer:
Opdrachtgever:
Opgesteld door:

BE6798
Gemeente Groningen
Andries van der Veen

Hoogte t.o.v. NAP
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Locatieoverzicht met boringen en 
sleuven onderzoek 2010 
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1 Introductie

Men is voornemens op de site GEM Beton Locatie in Groningen nieuwbouw te realiseren. In
de huidige situatie is het perceel onbebouwd. In de nieuwe situatie worden twee bouwblokken
toegevoegd. Het perceel grenst aan de oostzijde aan het water van het Reitdiep en vervolgens
de wijk Paddepoel. Aan de oostzijde ligt de Friesestraatweg en vervolgens de wijk Vinkhuizen.

De vorm en hoogte van de nieuwbouw in combinatie met de stedenbouwkundige opzet kunnen
leiden tot een windstromingspatroon dat zorgt voor hinder of gevaar in de omgeving. Dit kan
leiden tot een verminderde bruikbaarheid van de ruimte. Een vergelijk met de huidige situatie kan
het exacte effect van de nieuwbouw op het windklimaat inzichtelijk maken.

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing wordt bij dit onderzoek het windklimaat in de omge-
ving op maaiveld vergeleken tussen de bestaande en nieuwe situatie, om daarmee het effect van
de nieuwbouw op het windklimaat in beeld te brengen. Daarnaast wordt het windklimaat voor de
scheepvaart op het Reitdiep in kaart gebracht.

Actiflow is gevraagd om voor de genoemde nieuwbouw het windklimaat inzichtelijk te maken met
behulp van berekeningen op basis van Computational Fluid Dynamics, CFD. Bij dit onderzoek is
gebruik gemaakt van de normstelling omtrent windhinder en windgevaar, conform de Nederlandse
norm NEN 8100:2006 ’windhinder en windgevaar in de gebouwomgeving’. Op basis van deze
normering is vergelijk gemaakt tussen de bestaande en nieuwe situatie.

Hoofdstuk 2 van onderhavige rapportage gaat in op de gebruikte normstelling waaraan getoetst is.
De gebruikte geometrie van het gebouw, de omgeving, het rekendomein en de bijbehorende rand-
voorwaarden zijn vermeld in hoofdstuk 3. De resultaten van de berekeningen worden weergegeven
in hoofdstuk 4, waarna de conclusies volgen in hoofdstuk 5.
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2 Normstelling

2.1 Windklimaat in de openbare buitenruimte

In onderhavige windstudie wordt het windklimaat ter plaatse van openbare buitenruimten in kaart
gebracht. De toetsing hiervan vindt plaats aan de hand van de normstelling uit NEN 8100:2006.

In de norm wordt onderscheid gemaakt tussen windhinder en windgevaar. De definitie van wind-
hinder is het ondervinden van hinder door wind. Dit zal bij een gemiddeld persoon gebeuren
wanneer de lokale uurgemiddelde windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt. Windgevaar is het
optreden van een dergelijk hoge windsnelheid waarbij in ernstige mate problemen optreden bij
het lopen, zoals evenwichtsverlies, waardoor het onmogelijk wordt zich staande te houden of zich
lopend voort te bewegen. Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats. Dit fenomeen wordt van-
wege de benodigde rekenkracht en conform de norm, niet gemodelleerd in een tijdsafhankelijke
berekening, maar in een aanvulling op de statistische windhinderanalyse. Hier wordt aangenomen
dat windgevaar optreedt als de uurgemiddelde lokale windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt.

NEN 8100:2006 geeft een indeling voor windhinder naar kwaliteitsklassen. Deze indeling is terug
te vinden in tabel 2.1. Aan de hand van de kans op overschrijding van de grenswaarde voor
windhinder wordt bepaald in welke klasse een locatie valt. Afhankelijk van het gebruiksdoel van
de locatie wordt een bepaalde klasse gekarakteriseerd als goed, matig of slecht.

Tabel 2.1: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder

Overschrijdingskans Kwaliteitseis Activiteiten
p(VLOK>VDR,H) in procenten
van het aantal uren per jaar

I. Doorlopen II. Slenteren III. Langdurig zitten

< 2,5 A Goed Goed Goed
2,5 - 5 B Goed Goed Matig
5 - 10 C Goed Matig Slecht

10 - 20 D Matig Slecht Slecht
> 20 E Slecht Slecht Slecht

Tabel 2.2 toont de indeling en kwalificatie voor de kans op windgevaar op vergelijkbare wijze als
voor windhinder wordt gedaan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor activiteitsklassen II.
en III. zelfs een beperkt risico al onacceptabel is. Voor deze activiteitsklassen geldt dat enkel
p ≤ 0.05 acceptabel is. Een gevaarlijk windklimaat moet te allen tijde worden vermeden.

Tabel 2.2: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar

Overschrijdingskans Kwaliteitseis
p(VLOK>VDR,H) in procenten
van het aantal uren per jaar

0,05 - 0,30 Beperkt risico
> 0.30 Gevaarlijk

Toetsing vindt voor zowel windhinder als windgevaar plaats op een hoogte van 1,75 m boven het
grondoppervlak. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt tussen de bestaande en de nieuwe situatie.
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AFR-4540 v. 1.0

Gebouwentrees vormen een afwijkend element in de beoordeling. Hiervoor biedt NEN 8100:2006
namelijk geen handvatten, echter is enige aandacht voor deze elementen op zijn plaats. Ge-
adviseerd wordt hierbij te hoog optredende windsnelheden, waardoor gebouwentrees slecht bruik-
baar kunnen worden, te voorkomen. Dit zou het openen van deuren namelijk negatief kunnen
beïnvloeden. Dientengevolge wordt de algemeen geaccepteerde richtlijn hieromtrent hier be-
noemd. Ter plaatse van gebouwentrees dient bij voorkeur windhinder klasse A behaald te worden,
klasse B biedt een matig niveau. Hogere klassen, evenals mogelijk windgevaar dienen vermeden
te worden.

2.2 Windklimaat voor scheepvaart

De genoemde norm NEN 8100:2006 biedt geen criteria die betrekking hebben op scheepvaart.
Doch stelt de Richtlijnen Vaarwegen 2011 in paragraaf 3.4 voor toetsing op windhinder bij hoge
gebouwen langs een vaarweg het volgende:

3.4.3 Bij hoge bouwwerken
Dicht langs de vaarweg staande hoge bouwwerken kunnen tot niet te voorspellen onregelmatighe-
den in het windveld leiden, die voor (lege) binnenvaartschepen buitengewoon hinderlijk zijn en
gevaarlijke situaties op de vaarweg kunnen veroorzaken. Alvorens toestemming voor het op-
trekken van dergelijke bouwwerken te geven, dient het ontwerp op hinder voor de scheepvaart
getoetst te worden.

Om een uitspraak te doen over de mate van hinder zijn toetsingscriteria nodig, zoals deze voor
windhinder en windgevaar voor voetgangers bestaan in NEN 8100:2006. Deze zijn echter niet
beschikbaar. Op basis van de klassificering conform NEN 8100:2006 is echter een vergelijk
gemaakt. Mocht hieruit blijken dat de situatie nabij de nieuwbouw vergelijkbaar of gunstiger is
dan een reeds bestaande situatie boven het vaarwater, dan zal de nieuwbouw zeer waarschijnlijk
niet leiden tot meer hinder voor de scheepvaart.
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3 Opzet van de berekening

Voor een overzicht van de instellingen bij de berekening wordt verwezen naar het inlegvel uit de
NEN 8100:2006, welke is toegevoegd in bijlage A.

3.1 Software

De berekening is uitgevoerd met behulp van OpenFOAM, een softwarepakket dat bedoeld is voor
het oplossen van problemen in de continuüm mechanica en thermodynamica. Voor dit project
is "simpleFoam" gebruikt. Deze solver is gebaseerd op de incompressibile Reynolds Averaged
Navier-Stokes (RANS) vergelijkingen en houdt rekening met turbulentie. Turbulentie is gemo-
delleerd in het k-ω SST model.

3.2 Geometrie en rekenrooster

Het driedimensionale model is weergegeven in figuur 3.1 en 3.2. Dit betreft het model inclusief de
bestaande en nieuwe situatie. Het model omvat de bebouwing en belangrijke hoogteverschillen
in een straal van ten minste 300 m rond het plangebied. De omliggende bebouwing is als een-
voudige volumes weergegeven. Bij de nieuwbouw is een grotere mate van detail meegenomen,
vanwege de interesse in het exacte windstromingspatroon op deze locatie.

Bomen en groenstroken zijn niet in het model opgenomen. Vanwege de beperkte invloed van
dergelijke elementen op het windklimaat wordt dit windstudies zelden gedaan. Slechts bij een
zeer grote zone met bomen (bospercelen) zal de invloed significant zijn. In onderhavige situatie
is zeer beperkt groen aanwezig.

Rond het driedimensionaal model is een cilindervormig domein geplaatst met een doorsnede van
3.000 m en een hoogte van 500 m. Het plangebied is centraal in dit domein geplaatst, zodat hier
verschillende windrichtingen op kunnen worden toegepast zonder dat het voor- of achtergebied te
klein wordt. De ruwheid van het voorland, inclusief water, is afgestemd op de werkelijke situatie.

Op basis van de hierboven beschreven geometrie is een rekenrooster opgesteld, zie Figuur 3.2
(nieuwe situatie). Dit rooster bestaat uit 19.900.079 cellen bij de bestaande situatie en 24.584.169
cellen bij de nieuwe situatie. Over het grondoppervlak en de bebouwing zijn vijf lagen prisma’s
geplaatst. Deze prismalaag zorgt voor een betere berekening van de snelheidsgradiënt in de
atmosferische grenslaag.
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(a) Bestaande situatie

(b) Nieuwe situatie

Figuur 3.1: Impressie model met rekengrid
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(a) Beeld van het volledige rekengrid

(b) Doorsnede over het rekengrid

Figuur 3.2: Impressie rekengrid (nieuwe situatie)
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3.3 Aannames en randvoorwaarden

Om inzicht te krijgen in het windklimaat is de gehele windroos doorgerekend, te weten 12 wind-
richtingen. Er is aangenomen dat de atmosferische grenslaag een snelheidsprofiel heeft vol-
gens vergelijking 3.1 en 3.2. Hierin is Un de horizontale windsnelheid, z de hoogte vanaf het
maaiveld, en z0 een ruwheidslengte. De ruwheidslengte is een maat voor de ruwheid van het
terrein. Verder geldt dat κ = 0, 41. Deze empirische constante is gerelateerd aan het gebruik van
wandfuncties. Ook de turbulente grootheden k en ω verlopen volgens een voorgeschreven profiel,
zoals aangegeven in vergelijking 3.3 en vergelijking 3.4. Hierin heeft Cµ de waarde 0, 09. Deze
empirische constante komt voort uit het gebruikte turbulente model (k-ω SST).

Un(z) =

(
U∗

κ

)
ln

(
z + z0
z0

)
(3.1)

U∗(z0, Uref , zref ) =
κ · Uref

ln
(
zref+z0

z0

) (3.2)

k(z) =
U∗2√
Cµ

(3.3)

ω(z) =
U∗

κ(z − zground + z0)
√
cµ

(3.4)

Voor de 12 windrichtingen die in beschouwing zijn genomen wordt een resulterend snelheidsveld
bepaald. Hiermee is voor elke locatie per windrichting de versterkingsfactor ten opzichte van
de opgelegde windsnelheid vastgelegd. Vervolgens wordt de lokale windstatistiek gecombineerd
met de berekende versterkingsfactor, zodat voor elke locatie een overschrijdingskans kan worden
bepaald van de drempelwindsnelheid. Deze overschrijdingskans wordt vervolgens getoetst aan
de gewenste kwaliteitsklasse om te bepalen of er een acceptabel windklimaat kan zijn.
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4 Resultaten

De resultaten zijn bepaald voor de openbare buitenruimten in de omgeving van de nieuwbouw
ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing en ter plaatse van het Reitdiep. De resultaten
worden weergegeven op horizontale doorsneden op 1,75 m boven maaiveld. Voor de visualisatie
van windhinder worden hieronder afbeeldingen gebruikt op twee schaalniveau’s, namelijk een
overzicht van de hele omgeving en een close-up van het plan met de directe omgeving.

Voor de openbare buitenruimten (trottoirs) geldt de volgende normstelling, conform hoofdstuk 2:

• Het gehele gebied dat hier ter beschouwing voor ligt, wordt gekenmerkt door de activiteit
I. Doorlopen. Windhinder dient bij voorkeur klasse A, B of C te zijn. Klasse D biedt een
matig niveau, maar kan in beperkte mate geaccepteerd worden. Klasse E biedt een slecht
niveau en dient vermeden te worden.

• Windgevaar dient bij voorkeur voorkomen te worden. Een beperkt risico kan lokaal geac-
cepteerd worden.

• Nabij gebouwentrees dient bij voorkeur windhinderklasse A behaald te worden. Klasse B
biedt een matig niveau, maar kan in beperkte mate geaccepteerd worden. Hogere klassen
dienen hier vermeden te worden.

Voor het Reitdiep geldt de volgende normstelling, conform hoofdstuk 2:

• Het windklimaat in de nieuwe situatie dient niet substantiëel te verslechteren ten opzichte
van de bestaande situatie.

Figuren 4.1 t/m 4.4 tonen de resultaten.
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(a) Bestaande situatie

(b) Nieuwe situatie

Figuur 4.1: Overzichtsbeeld met windhinder op voetgangersniveau
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(a) Bestaande situatie

(b) Nieuwe situatie

Figuur 4.2: Overzichtsbeeld met windhinder op voetgangersniveau (close-up)
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(a) Bestaande situatie

(b) Nieuwe situatie

Figuur 4.3: Overzichtsbeeld met windgevaar op voetgangersniveau
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(a) Bestaande situatie

(b) Nieuwe situatie

Figuur 4.4: Overzichtsbeeld met windgevaar op voetgangersniveau (close-up)
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5 Conclusies

Op basis van de resultaten van deze windstudie komt men tot de volgende conclusies:

• Het overzicht van windhinder in de ruime omgeving (Figuur 4.1) laat zien dat de nieuwbouw
een overwegend positief effect heeft op het windklimaat. In de bestaande situatie is het
perceel open, waardoor wind hier relatief ongehinderd overheen kan stromen. In de situatie
met nieuwbouw ontstaat blokkering van de stroming bij een groot aantal windrichtingen. Het
effect hiervan is in de ruime omgeving zichtbaar.

• Gelijkaardig aan de reductie van windhinder in de ruime omgeving, leidt de nieuwbouw ook
tot reductie van de kans op windgevaar. De blokkering die de nieuwbouw biedt, leidt tot
het wegnemen van de zones met een beperkt risico op windgevaar die in de omgeving
aanwezig zijn. Met name de westelijk gelegen hoogbouwflat ondervindt hier een positief
effect.

• Bovengenoemd effect is zeer duidelijk zichtbaar op het Reitdiep. Over de volledige beschouw-
de lengte van het Reitdiep leidt de nieuwbouw tot een verbetering van het windklimaat. Dit is
ook zichtbaar nabij de steigers in de Voermanhaven, welke door toevoeging van de nieuw-
bouw minder wind gaan ervaren.

• Het effect van blokkering dat de nieuwbouw verzorgd voor de ruime omgeving leidt echter
tot versnelling van wind nabij de nieuwbouw zelf. Gelijkaardig aan hetgeen zichtbaar is bij
de meer zuidelijk gelegen nieuwbouwprojecten, zien we ook hier versnelling in de west-oost
geöriënteerde doorgangen. Hier treedt veelal windhinderklasse D op met zeer lokaal klasse
E. In enkele van deze doorgangen ontstaan zones met een beperkt risico op windgevaar.
Ook deze zones zijn zeer klein in omvang. Deze doorgangen verdienen aandacht bij de
verdere uitwerking van het ontwerp.

Op basis van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat onderhavige nieuwbouw
overwegend een positief effect heeft op het windklimaat in de omgeving. De blokkering die de
nieuwbouw biedt, leidt tot een beter niveau van windhinder in de ruime omgeving en op het
Reitdiep en een reductie van de kans op windgevaar. Op het te ontwikkelen perceel zelf verdienen
de doorgangen aandacht teneinde deze meer comfortabel te maken. Hierbij zal bij de verdere
uitwerking van het ontwerp rekening gehouden worden.
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A Inlegvel NEN 8100:2006

Project

Projectnaam

Opdrachtgever

Projectleider

Datum

Model

Omvang gemodelleerd gebied

Kerngebied

Omgeving

Afmetingen model

Blokkeringsgraad

Onderzochte configuraties

Computeropstelling

     FVM (eindige volume methode)         FEM (eindige elementen

Rekenrooster

Turbulentiemodellering

Randvoorwaarden

Instroomprofiel

Uitlaat

Boven-/Zijwanden

Vloer/bodem

Overige

Gegevensverwerking en -

beoordeling

Amersfoortse coördinaten van de 

locatie

Toegepaste eisen
VDR                                   

m/s

Gewenste 

kwaliteits-klasse

Overschrijdings-kans                                

%
Beoordeling

Voor comfort p (VLOK > VDR;H)

Doorlopen 5.0 A, B, C, D < 20 Matig

Slenteren 5.0 A, B, C < 10 Matig

Zitten 5.0 A, B < 5 Matig

Regionale correctie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Voor gevaar

15 n.v.t. 0,05 < p < 0,30 beperkt risico

15 n.v.t. p ≥ 0,3 gevaarlijk

Gepresenteerde resultaten

Opmerkingen en eventuele 

conclusies van proefoverschrijdend 

belang

Windhinder en windgevaar

Gebruikte randvoorwaarden

Logaritmische atmosferische grenslaag: wind stedelijk gebied, z0 = 1.6 m

Druk-uitlaat

Slip-wanden

No-slip, ruwe wand

No-slip, ruwe wand

informatie voor locatie en berekening windklimaat

X: n.v.t. Y: n.v.t.

Hybride ongestructureerd: tetraëders met prismalaag, 19.900.079 cellen bij de 

bestaande situatie en 24.584.169 cellen bij de nieuwe situatie

k-omega SST

Convectieve differentieschema's

Snelheidscomponenten: linearUpwindV

Turbulente grootheden: upwind

Scalaire variabelen: n.v.t.

Algemeen

     drie-dimensionaal         tijd-onafhankelijk         isothermisch

     passieve scalars    

     twee-dimensionaal       tijd-afhankelijk              thermisch            

     actieve scalars  

Overige:

Bestaande en nieuwe situatie

Omgeving in massa's, gedetailleerd nabij het kerngebied

Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur

Programmatuur
methode)      anders   

Programmatuur: OpenFOAM

Versie:  5.x-da23476f9d01

Onderzochte windrichtingen 

(minimaal 12 over de windroos)
12

Bestaande en Nieuwe situatie

Rond met straal 1.500 m en hoogte 500 m.

Maximaal 4 %

Projectgegevens

Windstudie GEM Beton Locatie te Groningen

Vastgoed Groningen

Dr. Lorenzo Lignarolo

14 December 2017

Algemene gegevens van het model

Bebouwing binnen ca. 300 m rondom de nieuwbouw
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B Frequentietabel uurgemiddelde

windrichting en snelheid

FREQUENTIETABEL VAN DE 60,0 METER WINDSNELHEID DISTRIBUTIEF RELATIEF

Windrichting (*10 graden)

35-01 02-04 05-07 08-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 Cum.

Windsnelheid

(m/s) Distributief in percentages
0,0 - 0,9 0,15 0,17 0,19 0,17 0,19 0,14 0,13 0,11 0,16 0,13 0,14 0,13 1,80
1,0 - 1,9 0,48 0,57 0,61 0,6 0,67 0,59 0,47 0,46 0,58 0,46 0,52 0,45 6,45
2,0 - 2,9 0,72 0,87 1,01 1,03 0,97 0,94 0,90 0,86 1,00 0,79 0,77 0,70 10,56
3,0 - 3,9 0,85 1,08 1,26 1,21 1,11 1,08 1,09 1,14 1,23 0,95 0,93 0,75 12,69
4,0 - 4,9 0,79 1,01 1,27 1,23 0,99 0,98 1,20 1,32 1,30 1,03 0,95 0,70 12,76
5,0 - 5,9 0,64 0,88 1,12 1,04 0,86 0,74 1,06 1,50 1,46 1,05 0,93 0,68 11,98
6,0 - 6,9 0,50 0,65 0,88 0,83 0,62 0,53 0,96 1,47 1,44 1,01 0,89 0,62 10,40
7,0 - 7,9 0,32 0,41 0,67 0,55 0,37 0,36 0,76 1,36 1,41 0,94 0,79 0,54 8,48
8,0 - 8,9 0,21 0,27 0,47 0,42 0,22 0,22 0,62 1,21 1,31 0,87 0,67 0,40 6,88
9,0 - 9,9 0,13 0,15 0,28 0,22 0,10 0,11 0,45 1,03 1,18 0,72 0,59 0,30 5,26

10,0 - 10,9 0,08 0,08 0,17 0,12 0,04 0,07 0,33 0,81 0,96 0,58 0,40 0,22 3,84
11,0 - 11,9 0,04 0,03 0,09 0,08 0,02 0,03 0,22 0,62 0,73 0,43 0,26 0,15 2,72
12,0 - 12,9 0,02 0,02 0,05 0,03 0,01 0,02 0,15 0,50 0,61 0,33 0,19 0,09 2,02
13,0 - 13,9 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,11 0,41 0,46 0,24 0,12 0,05 1,45
14,0 - 14,9 0,01 0,00 0,01 0,00 - 0,00 0,06 0,28 0,33 0,18 0,07 0,03 0,98
15,0 - 15,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,19 0,24 0,14 0,05 0,02 0,67
16,0 - 16,9 0,00 - - 0,00 - 0,00 0,01 0,11 0,15 0,10 0,03 0,01 0,42
17,0 - 17,9 - - - - - - 0,01 0,07 0,09 0,05 0,02 0,01 0,25
18,0 - 18,9 - - - - - - 0,01 0,05 0,05 0,04 0,01 0,00 0,15
19,0 - 19,9 - - - - - - 0,00 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,10
20,0 - 20,9 - - - - - - 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,06
21,0 - 21,9 - - - - - - 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04

22,0 - hoger - - - - - - 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
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Verslag informatieavond Friesestraatweg 175 + 181 

 

Op 9 april hebben Jaap ten Hoor en Thijs van Bree, van respectievelijk Jaho BV en Vastgoed  

Groningen Projectontwikkeling bv, in nauw overleg met de gemeente een informatieavond 

georganiseerd in de Stadskerk te Groningen. Doel van deze avond was om de direct omwonenden en 

belanghebbenden te informeren over de ontwerpen/stedenbouwkundige plannen van de 

ontwikkelingen op de locaties Friesestraatweg 175 en 181. 

In overleg met de gemeente is gekozen voor een opzet van een inloopavond waarbij van beide 

projecten diverse grote panelen zijn gemaakt met daarop afbeeldingen van de beoogde projecten. 

Tevens zijn er panelen gemaakt met daarop afbeeldingen van de beoogde inrichting van het 

toekomstige openbare gebied. Ook is er een film gemaakt waarop is te zien hoe de huidige situatie 

verandert in de beoogde toekomstige situatie. Deze film werd continue afgespeeld op een grote TV 

in het midden van de zaal.  

In overleg met de gemeente zijn middels een huis aan huis brief de direct omwonenden en 

wijkverenigingen benaderd en uitgenodigd voor deze informatieavond. Vanaf 20:00 was de Stadskerk 

geopend. Bij de inloopavond waren Jaap  ten Hoor en Thijs van Bree aanwezig alsook de architecten 

van beide projecten en van het openbare gebied. Van de gemeente waren ook afgevaardigden 

aanwezig. 

Rond 19:30 kwamen de eerste mensen binnen en liepen langs de panelen. De opzet was zo gekozen 

dat bij elk paneel iemand stond die eventuele vragen kon beantwoorden. Bij binnenkomst liepen de 

mensen eerst lang het project van nummer 175, vervolgens langs de panelen van de toekomstige 

inrichting van het openbare gebied en als laatst langs de panelen van nummer 181. 

In totaal zijn er naar schatting 150 mensen langs gekomen. De reacties op de beoogde projecten 

liepen sterk uiteen van “waarom deze hoogbouw op deze plek” tot “waarom kunnen de gebouwen 

niet nog hoger en groter zodat Groningen een echte stad wordt”. Waar mogelijk hebben de 

vertegenwoordigers van de projecten de aanwezigen voorzien van antwoorden op  vragen. 

Rond 21:30 liep de Stadskerk leeg en zijn de panelen weer opgeruimd. 

Als opvolging op de informatieavond en om eventuele belanghebbenden die verhinderd waren op 9 

april toch te voorzien van de informatie is er een website gemaakt. Op deze website zijn de beelden 

te zien die ook op de panelen stonden en wordt de film afgespeeld. Tevens hebben mensen de 

mogelijkheid om hun reactie achter te laten op de website. Middels een huis aan huis brief zijn de 

direct omwonenden en wijkverenigingen op de hoogte gebracht van deze website. 

Tot op heden zijn er ca. 10 reacties geplaatst op de website. Naar aanleiding van die reacties is er op 

11 juli een overleg geweest met de wijkvereniging Vinkhuizen en een fietsclub. 

Op 4 september vindt er een overleg plaats met een afvaardiging van de bewoners van de 

Voermanshaven/straat. 



Verslag bijeenkomst afvaardiging Bewoners van de Voermanhaven 
 

 
Aanwezig: 

4 bewoners van de Voermanhaven  

 
Jaap ten Hoor – Jaho Groningen BV 

Thijs van Bree – Vastgoed Groningen Projectontwikkeling BV 

Nico Visser – Team 4 architecten 

Henk Scholten – AAS architecten 

 
Datum: 4 september 2019 

Locatie: Van der Valk te Hoogkerk 

Onderwerp: Ontwikkelingen Friesestraatweg nummers 175 & 181 
 
 

Er vindt een korte voorstelronde plaats waar met name de beide architecten zich nader voorstellen. 

De heer Van Bree zal een verslag maken van de bijeenkomst en deze ook in concept delen met de 

afvaardiging van de bewoners van de Voermanhaven (bewoners VH). Nadat beide partijen akkoord 

zijn over de inhoud van het verslag zal dit verslag ook naar de gemeente worden gestuurd. 

Aanleiding van deze bijeenkomst is de brief van de bewoners VH aan het College van B&W d.d. 29 

mei 2019. Aangezien de gemeente op dit moment juridisch gezien nog geen partij is, heeft zij de 

heren Ten Hoor en Van Bree gevraagd om te reageren op de brief. Om uitvoerige briefwisselingen te 

voorkomen en eventuele onduidelijkheden op een goede manier weg te nemen hebben de heren  

Ten Hoor en Van Bree voorgesteld om met elkaar om tafel te gaan. 

De bewoners VH geven aan dat de insteek van deze bijeenkomst voor wat hun betreft bedoeld is  

om helderheid te krijgen over de kaders die de gemeente heeft meegegeven aan de ontwikkelingen 

van beide locaties en om meer inzicht te krijgen in de uitgangspunten/specificaties van beide 

ontwikkelingen. Derhalve wordt voorgesteld dat beide architecten de plannen in het kort toelichten. 

Allereerst het beoogde plan voor de ontwikkeling van Friesestraatweg 181. De heer Visser licht het 

plan nader toe. Vanuit de gemeente zijn drie belangrijke kaders meegegeven die voortkomen uit de 

in november 2016 door de Raad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Reitdiep: stedelijke wand langs de 

westelijke ringweg, een maximale hoogte van 11 bouwlagen en een programma met 

jongerenhuisvesting en sociale huur. De bewoners VH vragen waar de maximale hoogte van 11 

bouwlagen vandaan komt. Deze is volgens de heer Van Bree gebaseerd op de bestaande flats langs 

de ringweg in de wijk Vinkhuizen. Deze flats tellen ook 11 bouwlagen. 

Het plan: het grote gebouw bouwt in hoogte af richting het Reitdiep als ook in zuidelijke richting  

langs de ringweg. Tussen het gebouw en de dijk wordt het parkeren opgelost. Dit parkeren zal zoveel 

mogelijk worden aangekleed met wat groen en de bestrating bestaat uit halfverharding. De twee 

parkeerruimten aan de binnenzijde van het blok zijn bedoeld als multifunctionele ruimte aangezien 

de verwachting van de ontwikkelaars is dat er niet veel auto’s zullen staan. In overleg met de 

gemeente is inmiddels bepaald dat ook deze ruimten zoveel mogelijk met groen worden aangekleed 



en er ook halfverharding moet worden toegepast. Het programma bestaat uit maximaal 500 

zelfstandige studio’s voor jongeren en 72 sociale huurappartementen. 

De heer Visser licht tevens het schetsontwerp toe van de inrichting van de openbare ruimte met als 

onderdeel de grote steiger in het water grenzend aan het grote bouwblok. Daarbij vermeldt de heer 

Visser direct dat de steiger, een suggestie van de landschapsarchitect, geen hard uitgangspunt is 

omdat er nog vanuit verschillende kanten, omwonenden, maar ook het waterschap, input verkregen 

moet worden over dit onderdeel. Ook de eerder beoogde sportvelden zijn vervallen. 

De heer Scholten licht vervolgens de beoogde ontwikkeling op Friesestraatweg nummer 175 toe. Dit 

plan kent dezelfde kaders gesteld vanuit de gemeente, maar vindt zijn oorsprong ook in de gedachte 

van ruimtelijke transparantie en het maken van een verbinding tussen Paddepoel en Vinkhuizen. Het 

plan behelst losse volumes met het langste element parallel aan de ringweg. Het programma bestaat 

uit in totaal 157 een- en twee kamerappartementen. Het huurniveau zal naar verwachting tussen € 

850,- en € 1100,- per maand zijn en het project zal derhalve een brede doelgroep bedienen. Het 

parkeren vindt plaats onder een dek waarop een binnentuin is geprojecteerd. Het parkeren is 

conform de geldende, gemeentelijke parkeernorm en de garage zal worden afgesloten voor niet 

bewoners. De verwachting is echter dat ook hier het aantal parkeerplaatsen ruimschoots voldoende 

is. Zeker ( ? er is geen oorzakelijk verband: er wordt niet minder geparkeerd vanwege het  

voornemen) omdat de heer ten Hoor voornemens is om in samenwerking met Hitachi deelauto’s en 

deelfietsen aan de bewoners aan te bieden. Dit betekent dat op termijn de “vrije” parkeerplaatsen 

kunnen worden verhuurd aan omwonenden. 

De suggestie van de bewoners VH om het uitwisselen van parkeercapaciteit tussen beide plannen te 

realiseren, is besproken door de ontwikkelaars ,maar op dit moment kan en wil de gemeente daar 

niet aan meewerken. 

De hoogte van de gebouwen van het plan betreft: 33 meter aan het Reitdiep, 24 meter aan de zijde 

van nummer 181, 12 meter langs de Ringweg en 27 meter aan de zijde van Woldring. Het 

binnengebied is openbaar toegankelijk en wordt voorzien van een beperkte groene inrichting. Vanaf 

de dijk is het binnengebied gemakkelijk bereikbaar middels trappen*. Het binnengebied zal ca. 1 

meter boven de dijk uitsteken. De dijk zal door het waterschap nog 20 cm worden verhoogd. Dit in  

het kader van stijgende waterspiegels. De dijk wordt een openbaar gebied met als doelstelling een 

doorgaande wandelroute langs het Reitdiep tot aan de Pleiadenlaan. De bewoners VH geven aan dat 

de grond tot aan de Pleiadenlaan nog niet is verworven, waardoor het doortrekken van een voetpad 

niet haalbaar is. 

Omdat het plan van Woldring voor het vaststellen door de gemeente van de Ontwikkelingsvisie 

Reitdiep al in procedure was gebracht ,is het nog niet zeker of deze doorgaande route vanaf de 

fietsbrug zal lukken. De heer Scholten geeft aan dat bij de Woldring locatie door de gemeente veel 

ruimte is gegeven aan de ontwikkelaar. Voor de ontwikkeling van de nummers 175 en 181 zijn door 

de gemeente veel striktere voorwaarden gesteld. Het is zelfs mogelijk dat Woldring een hek op het 

voetpad gaat plaatsen. De heer Scholten betreurt het feit dat de gemeente geen totaalontwerp voor 

de Reitdiepzone heeft gemaakt, maar de ontwikkeling in diverse op zichzelf staande projecten heeft 

opgeknipt. Dit leidt tot een onsamenhangend totaalbeeld. Het Woldring complex kwalificeert hij als 

een gedrocht. De bewoners VH onderschrijven zijn opvatting. 

 

 
Voor beide plannen is nog geen bestemmingsplanprocedure gestart. Op dit moment wordt de laatste 

hand gelegd aan de laatste benodigde documenten voor het afronden van het voorontwerp 



bestemmingsplan. Bij het opstellen van de voorontwerpbestemmingsplannen hebben de heren Van 

Bree en Ten Hoor nauw samengewerkt. De procedures zullen afzonderlijk van elkaar worden 

doorlopen. De laatste benodigde documenten voor afronding van het voorontwerpbestemmingsplan 

betreffen het aangepaste geluidsonderzoek wegverkeerslawaai, de watertoets en de verslagen van 

enkele besprekingen met omwonenden en de infoavond op 8 april dit jaar. Voor nummer 175 is op  

dit moment nog een ecologisch onderzoek gaande. Doelstelling is dat eind oktober het 

voorontwerpbestemmingsplan is afgerond. Wanneer de procedure wordt gestart is nog onzeker 

vanwege de afgeschoten PAS regeling en het moment waarop de gemeente de stukken aan de raad 

gaat voorleggen. 

De bewoners VH geven aan dat  zij ,net als de bewoners van Marquant, zich niet gehoord voelen 

door de gemeente. Ondanks hun gevraagde inbreng/inspraak is er niets gedaan met de door hen 

aangegeven verbeter- c.q. wijzigingspunten 

De heren Van Bree en Ten Hoor geven aan begrip te hebben voor deze zorg, maar geven tevens aan 

dat deze inspraak eigenlijk had moeten plaatsvinden bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsvisie 

Reitdiep. 

De heren Van Bree en Ten Hoor geven tevens aan dat zij zich bij de ontwikkeling van hun plannen 

hebben geconformeerd aan de uitgangspunten van de Ontwikkelingsvisie Reitdiep van de gemeente. 

Een van de punten van zorg van de bewoners VH betreft geluidsoverlast. Er komen veel mensen te 

wonen op een locatie met een beperkte buitenruimte. Een eventuele steiger en een trappartij vormen 

aantrekkelijke verblijfplaatsen. Aangezien water geluid makkelijk en ver draagt, is de zorg dat              

er geluidsoverlast gaat optreden in de Voermanhaven, reëel. De gevels van de woningen aan de 

Voermanhaven bevatten gevelbeplating. Door dit harde materiaal en door het feit dat de haven  

wordt gevormd door een betonnen bak, is de haven net een klankkast. Ook nu zorgt dit voor 

geluidsoverlast bij de bewoners. Wanneer er straks veel mensen aan de overzijde van het Reitdiep 

gaan wonen, en dan met name studenten, is de zorg dat dit voor veel meer geluidsoverlast gaat 

zorgen in de haven, met name in de avond en in de nachtelijke uren. Er wordt kort door de 

aanwezigen gesproken over mogelijke maatregelen aan de gevels van de Voermanhaven. Hierbij 

merkt de heer Van Bree op dat inzake het geluid er eerst naar de bron moet worden gekeken. De 

bewoners geven de suggestie maatregelen te nemen bij de bouw en terreininrichting van 

Friesestraatweg 175 en 181.De volgende mogelijke maatregelen worden besproken: 

- Het niet aanleggen van de steiger zou erg helpen in het voorkomen van geluidsoverlast. De 

heren Van Bree en Ten Hoor geven aan dat de steiger uit het ontwerp zal worden gehaald. De 

bewoners VH geven aan dat dit geen concrete wijziging is, maar dat het gaat om het loslaten 

van een ideetje van de landschapsarchitect. 

- De beoogde sportvelden worden met groen aangekleed en voorzien van halfverharding. Dit is 

geen nieuwe toezegging, want in de schetsen was al geen sprake meer van sportvelden. 

- De heer Van Bree zegt toe zich hard te zullen maken voor het plaatsen van een substantiële 

bomenrij, met ondergroei, aan de binnenzijde van de dijk. 

- De heer Van Bree gaat zich ook hard maken voor het realiseren van groene schermen met 

bijvoorbeeld verticale tuinen (suggestie bewoners VH) in de algemene buitenruimte van de 

gebouwen. 

- Daarnaast wordt het gebouw straks beheerd door een professionele organisatie die een 

beheerder zal aanstellen die permanent aanwezig is in het gebouw. De heer Ten Hoor geeft 

aan dat toekomstige huurders ook een reglement moeten tekenen waarin maatregelen zijn 

opgenomen wanneer er sprake is van ongeoorloofd gedrag; 



De heer Ten Hoor stelt voor om samen met een adviseur in de Voermanhaven ter plekke metingen te 

verrichten en een analyse te maken wat mogelijke aanvullende maatregelen kunnen zijn aan de gevels 

van de woningen in de Voermanhaven. De bewoners geven aan hierop terug te komen. 

De aanwezigen bespreken nog kort de punten die in de brief van 29 mei 2019 zijn opgenomen: 

1. Mogelijke alternatieve locaties zijn een punt voor de gemeente.

2. Dit punt is niet zo besprokenDit punt is uitgebreid besproken en de aangegeven maatregelen

zullen nader worden uitgewerkt;

3. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van de parallelweg

Friesestraatweg. Het profiel van deze nieuwe inrichting zal door de heer Van Bree bij dit

verslag worden gevoegd.**

4. Dit punt is uitgebreid besproken.

De aanwezigen bedanken elkaar voor de inbreng deze avond en spreken naar elkaar uit dat zaken 

zijn verduidelijkt en dat op een prettige wijze de zaken zijn besproken. 

Zoals aangegeven zal het verslag van de bijeenkomst in concept naar de afvaardiging worden 

gemaild. 

Onderstaande punten zijn door de bewoners toegevoegd na toezending/controle van het verslag: 

* De bewoners hebben vergeten te melden dat wat hun betreft de trappen kunnen vervallen, gezien

het risico op een ongewenste verblijfplaats die geluidsoverlast oplevert. Dit past ook bij de uitspraak 

van de heer Ten Hoor die aangeeft dat de binnenruimte semi-openbaar is en dat niet bewoners een 

drempel zullen ervaren om deze binnenruimte te betreden . 

Reactie Jaho Groningen: De trap die door Laos bedacht is heeft een functie en dient als verbinding 

tussen de dijk en het parkeer/woondek . Dit dek ligt hoger als de dijk en door de landschapsarchitect 

en Aas architecten is dit in samenspraak met de gemeente zo gekozen. 

** Het profiel is nog niet toegezonden. 

Het profiel is 18 september per mail door Van Bree naar de heer Sportel 

gestuurd. 
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Inspraak en overleg bestemmingsplan Friesestraatweg 181 

 

Over het voorontwerpbestemmingsplan is een inspraakprocedure gevoerd op grond van de Algemene Inspraakverordening Groningen 2005. In het kader van 

deze procedure heeft het voorontwerpbestemmingsplan van 20 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon schriftelijk, 

ook via internet, op het bestemmingsplan worden gereageerd.  

Van deze geboden mogelijkheid is door 3 (groepen) personen en een wijkvereniging gebruik gemaakt. De gegevens van personen zijn in het kader van de Wet 

Bescherming persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd.  

Tevens is het voorontwerpplan voor vooroverleg conform het Besluit ruimtelijke ordening toegestuurd aan diverse instanties. Vijf hebben gereageerd. 

Hieronder worden de reacties samengevat en voorzien van een standpunt van burgemeester en wethouders. 

 

nr inspraakreactie reactie gemeente 

1 Een inspreker uit Culemborg geeft aan dat op de website Friesestraatweggro-

ningen.nl fraaie beelden staan van de toekomstige plannen. Echter, in het con-

cept bestemmingsplan staat een nieuwe impressie van het gebouw, met een an-

dere gevelindeling, minder reliëf en een 'goedkoper' karakter dat minder goed 

aansluit op het vertoonde beeld van de hier boven genoemde website (meer in-

dustrieel, aansluitend op melkfabriek de Ommelanden). 

De inspreker begrijpt dat het ontwerp in de schetsfase zit, maar hoopt dat de 

gemeente goed toeziet op de architectonische kwaliteit, en niet wijkt voor een 

goedkopere oplossing. Kunt u aangeven hoe de gemeente de gewenste kwali-

teit van de architectuur bewaakt? En kan er alsnog worden teruggegrepen naar 

het eerdere ontwerp? Inspreker vindt het vertoonde beeld in het bestemmings-

plan een slap aftreksel van het oorspronkelijke plan. 

 

In het kader van de woningnood: Mogelijkheid onderzoeken om extra bouwla-

gen toe te voegen? Of komen er andere gebieden langs het Reitdiep waar hoger 

wordt gebouwd? 

 

De voorbereiding van dit bestemmingsplan wordt onder meer gecoördi-

neerd met de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Tegelij-

kertijd met het ontwerp van dit bestemmingsplan zal ook het ontwerp van 

de omgevingsvergunning ter inzage liggen. Daarbij zitten ook de tekenin-

gen van het definitieve plan zoals dat is ingediend en wij voornemens dat 

zijn te vergunnen. Aanvrager moet het plan vervolgens realiseren con-

form de verleende vergunning. 

Inspreker kan aan de hand van de bouwtekeningen dus zelf oordelen in 

hoeverre aan zijn wensen is tegemoet gekomen.  

Het plan is besproken met onze stedenbouwkundige en de stadsbouw-

meester heeft een welstandsadvies uitgebracht. .  

 

Aan het plan zijn geen extra bouwlagen toegevoegd. Op enkele andere 

plaatsen in de Reitdiepzone wordt wel hoger gebouwd. We verwachten in 

totaal meer dan 2000 woningen in deze zone te bouwen. 

 

2 Bewoner Voermanhaven mede namens andere bewoners  

2.1 De insprekers van de Voermanhaven willen benadrukken dat zij de noodzaak 

om de knelpunten in het stedelijk woningaanbod op te lossen nog steeds onder-

schrijven.  

Echter, wat betreft het proces spreken de bewoners van de Voermanhaven de 

gemeente aan op het feit dat zij participatie een warm hart toedraagt en actief 

burgerschap oproept, maar in dit geval niet thuis geeft. Ook staat de gemeente 
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bekend om het feit dat zij graag werkt aan heldere visies voor haar stad waarbij 

verder wordt gekeken dan een enkele ontwikkellocatie, maar juist naar het bre-

dere speelveld. 

Onderstaande voorbeelden laten zien dat bij deze ontwikkeling in dit gebied op 

verschillende onderdelen is en wordt gefaald. 

 

2.2 De bouwhoogte van de gepresenteerde wooncomplexen: 

Sinds het in 2009 gepresenteerde plan is structureel sprake van wisselingen in 

de hoogte van de geplande bouwmassa's die nergens worden onderbouwd. 

In 2009 was op deze locatie sociale woningbouw in 3 woonlagen geprojecteerd 

(destijds gepresenteerd als 'intensieve laagbouw'). In september 2019 sprak de 

projectontwikkelaar (de heer Van Bree) over 33 meter. Nu spreekt de wethou-

der over een bouwmassa van 35 meter hoog. 

Bij de naastgelegen Woldringlocatie zien de insprekers hetzelfde beeld: in 

2016 maximaal 45 meter, in 2017 maximaal 50 meter en in 2019 is de gereali-

seerde bouwmassa 54 meter hoog. 

Hier ontstaat het beeld van een onbetrouwbare overheid. De insprekers blijven 

van mening dat laagbouw op deze locatie de best passende invulling is van de 

voorliggende woningopgave. Een invulling als op de Brivec-locatie omarmen 

zij. 

 

Zoals inspreker zal kunnen onderschrijven is onderdeel van de dynamiek 

van stadsontwikkeling dat plannen, inzichten en ook opvattingen in de 

loop der tijd aan verandering onderhevig zijn, veelal onder invloed van 

maatschappelijke ontwikkelingen als demografie, conjunctuur en wo-

ningmarkt. Die veranderende inzichten hebben ertoe geleid dat het oor-

spronkelijke plan voor intensieve laagbouw is verlaten.  

De locatie was aanvankelijk onderdeel van de stedenbouwkundige Studie 

Intense Laagbouw van 2009, die voorzag in een intens grondgebonden 

programma in een stedelijke setting. De ontwerpen die voor deze locatie 

waren bedacht waren echter vanwege de economische crisis niet haal-

baar. In de manifestatie Bouwjong! (2012) verschoof het accent naar 

grootschalige studentenhuisvesting. 

In 2016 toonde Vastgoed Projectontwikkeling Groningen BV zich bereid 

deze locatie te ontwikkelen. In de eerste verkennende gesprekken was het 

aanvankelijk de bedoeling om hier een programma met jongerenhuisves-

ting te realiseren. Na meerdere gesprekken tussen ontwikkelaar en ge-

meente is dit programma bijgesteld. Op verzoek van de gemeente is ook 

sociale huur in het plan opgenomen. 

 

Het huidige stedenbouwkundige plan en de volumes zijn gebaseerd op de 

kaders uit de ontwikkelvisie voor de Reitdiepzone. Om de overgang naar 

de bebouwing aan de overzijde van  het Reitdiep soepel te laten verlopen 

is er bewust voor gekozen om de volumes trapsgewijs af te laten lopen. 

Hiermee komt het voornaamste volume aan de Friesestraatweg te staan 

en bestaat het volume aan het Reitdiep slechts uit maximaal 4 bouwla-

gen. De grootte van de twee volumes passen bij de betreffende doelgroep 

en passen tevens naadloos binnen de kaders uit de Ontwikkelvisie Reit-

diepzone. 
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Voor wat betreft de betrouwbare overheid wijzen wij erop dat de over-

heid niet alleen bepaalt, maar dat de overheid risicodragende partners no-

dig heeft om deze complexe en kostenintensieve plek te ontwikkelen 

voor een dringende maatschappelijke behoefte. In het gezamenlijke ont-

werp- en ontwikkelproces moet ook de overheid soms meebewegen, en 

kan het voorkomen dat plannen op onderdelen moeten worden aangepast. 

Een sprong van 33 naar 35 meter in dit project is in dat licht niet opzien-

barend.  

2.3 De onevenwichtige opbouw tussen studenten en overige bewoners van de Reit-

diepzone en de wijk Paddepoel: 

In haar reactie op de door de insprekers ingezonden brief d.d. 29-05-2019 heeft 

de gemeente niet gereageerd op de vraag naar aantallen studenten in dit kolos-

sale gebouw. De projectontwikkelaar heeft in september 2019 aangegeven dat 

het om 500 studenten gaat. 

Op 1 km² gerekend vanaf de Woldringlocatie richting winkelcentrum Padde-

poel wonen straks ruim 4.000 studenten. Waar het gemiddelde aantal studenten 

voor de stad 18 % per wijk is, zal het op genoemde km² ruim 35% gaan bedra-

gen. Gezien de nog te ontwikkelen plannen zal die verhouding alleen maar 

schever komen te liggen. Een dergelijke verstoring van een evenwichtige wijk-

opbouw is voor de insprekers onacceptabel. Straks wonen de insprekers op een 

campus, hoewel menig campus in Nederland ruimer en groener is van opzet 

dan hier gepland! 

 

De insprekers stellen vast dat de gemeente in het kader van een goede ruimte-

lijke ordening niet heeft onderbouwd op welke wijze ze garandeert dat het 

woon- en leefklimaat op onderhavige locatie en omgeving acceptabel is en 

blijft voor huidige en toekomstige bewoners. De gemeente heeft ook niet on-

derbouwd hoe ze een acceptabel woon- en leefklimaat garandeert in de strook 

Crossroads-Woldring-Friesestraatweg 175-181 en in de gehele Reitdiepzone. 

 

De Reitdiepzone is een overgebleven industriegebied ingeklemd tussen 2 

woonwijken en gelegen langs de Westelijke ringweg. Het gebied is daar-

door lastig te ontwikkelen en niet geschikt voor alle doelgroepen en 

woonmilieus. Om die reden is de Reitdiepzone al eerder aangewezen als 

zone voor grootschalige jongerenhuisvesting. Het gaat hierbij nadrukke-

lijk niet alleen om studenten zoals de insprekers aangeven. Er wordt be-

wust ingezet op een bredere doelgroep. Het gaat dus ook om werkende 

jongeren of starters op de woningmarkt maar ook om andere eenper-

soonshuishoudens. De komende jaren groeit de gemeente Groningen 

vooral vanwege een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Er 

is dan ook veel vraag naar stedelijke woonmilieus in de vorm van appar-

tementen. De Reitdiepzone kan goed in deze behoefte voorzien. Uit de 

programmering op andere locaties in de Reitdiepzone blijkt ook dat het 

niet exclusief om studenten- en jongerenhuisvesting gaat. Op de voorma-

lige ACM locatie wordt bijvoorbeeld geen jongerenhuisvesting meer ge-

realiseerd, wat eerst wel de bedoeling was, en ook op de Vazet-locatie en 

Brivec-locatie wordt ander programma gerealiseerd. Op bovengenoemde 

locaties wordt vrije sector huur en koop, sociale huur en middenhuur ge-

realiseerd. Een deel van het programma op de GEM-betonlocatie (Port-

land) bestaat ook uit sociale huur. 

 

Rondom winkelcentrum Paddepoel wordt ook voor andere doelgroepen 

gebouwd en niet per se studentenhuisvesting. Polaris is voor jongeren en 

bestaat uit sociale huur en de locatie voor Atlas en Pleione bestaat ook 

deels uit vrije sector huur gericht op andere doelgroepen. 
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Vanwege de ingewikkelde ligging van de zone wordt nadrukkelijk geke-

ken naar het maximale laadvermogen van het gebied om te voorkomen 

dat hier te veel woningen komen en is er extra aandacht voor de leefom-

geving. Daarnaast willen we bestaande bebouwing handhaven om daar-

mee ook minder intensief bebouwde locaties te behouden waarmee ook 

de relatie met het Reitdiep zelf kan worden behouden. 

 

De ervaring met andere grootschalige complexen is dat deze over het al-

gemeen niet tot aantasting van het woon- en leefklimaat leiden. Derge-

lijke complexen zijn bijna altijd voorzien van een beheerder die er voor 

zorgt dat het complex netjes wordt bewoond en er geen overlast ontstaat. 

Daarnaast wordt getoetst op voldoende en goed bruikbare fietsenstallin-

gen. 

2.4 Diversen geluidsoverlast: 

Klankkast Voermanhaven:  

De insprekers weten uit ervaring dat geluidsoverlast een aanzienlijk effect 

heeft op de leefbaarheid van de locatie, zeker in de zomermaanden als meer 

mensen gebruik maken van de buitenruimte. Geluidsoverlast is een reëel en be-

langrijk aandachtspunt. In verband hiermee zijn de afgelopen jaren, in samen-

werking met politie, buurtwacht en omwonenden, heldere afspraken gemaakt 

over het gebruik van de haven. Het verwachte grote aantal bewoners aan de 

overkant van het Reitdiep zal een onevenredige toename van geluidsoverlast 

met zich meebrengen. 

 

Voor het in het BP opgenomen geluidsonderzoek is alleen uitgegaan van de 

geluidsbron Friesestraatweg. Er is geen aandacht besteed aan de geluidsbelas-

ting die de nieuwe bouwmassa zal uitstralen richting de omgeving. Zoals ge-

zegd, werken de betonnen damwanden van de haven en de gevelbeplating aan 

onze huizen als een klankkast. Vijfhonderd studenten maken straks gebruik 

van verschillende gezamenlijke buitenruimten (zoals dakterrassen en een brede 

trap vanaf de dijk naar het Reitdiep). De insprekers stellen vast dat de ge-

meente ruimtelijk niet heeft onderbouwd op welke wijze ze garandeert dat de 

geluidsoverlast op deze locatie en omgeving acceptabel blijft voor de huidige 

en toekomstige bewoners. Inmiddels hebben de insprekers met een geluidsdes-

kundige gesproken die aangeeft dat er plannen bekend zijn in andere 

In opdracht van de projectontwikkelaar heeft het akoestisch adviesbureau 

WMA onderzoek gedaan naar het effect dat de grootschalige nieuwbouw 

op de locaties Friesestraatweg 175 en 181 zal hebben op de geluidbelas-

ting en daarmee op de leefbaarheid in de nabije omgeving, zoals bij de 

woningen rond de Voermanhaven. In dit onderzoek zijn alle relevante ge-

luidbronnen in ogenschouw genomen. Door de bouwvorm van de Voer-

manhaven en het wateroppervlak wordt het geluid versterkt vanwege de 

optredende reflecties. Hiermee is in het onderzoek rekening gehouden. 

 

In de huidige situatie wordt het geluidniveau bij de woningen aan de 

Voermanhaven voornamelijk beïnvloed door het verkeer op de Weste-

lijke Ringweg. Door de afschermende werking van de nieuwe woonbe-

bouwing zal de geluidbelasting vanwege deze drukke ringweg bij de wo-

ningen aan de Voermanhaven met 3 tot 8 dB(A) behoorlijk afnemen. 

Hierdoor zal de woonkwaliteit rond de Voermanhaven verbeteren.  

 

Achter de nieuwe bebouwing in de Reitdiepzone komt een openbaar ge-

bied met een wandelpromenade. Plaatselijk komen op de oevers enkele 

recreatieve- en sportieve voorzieningen. Vanaf de Friesestraatweg wordt 

deze openbare zone toegankelijk. Door het gebruik hiervan is op drukke 

zomerse dagen bij de woningen aan de Voermanhaven een geluidniveau 
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studentensteden waarbij geluidsberekeningen zijn gedaan waarin het gezamen-

lijk gebruik van dakterrassen door studenten als geluidsbron is genomen en 

waarin stemgeluid een belangrijke rekenfactor is. 

 

Het is zeer goed mogelijk dat de ruimte tussen de twee bouwmassa's zal gaan 

fungeren als een trechter voor het geluid van de ringweg richting het Reitdiep 

en de Voermanhaven. 

 

De kinderopvang aan de Watermanstraat heeft een buitenterras aan de Reit-

diepzijde. Het geluid van spelende kinderen zal worden gereflecteerd door de 

nieuwe bouwmassa en ook voor overlast zorgen. 

 

te verwachten van 41 dB(A). Dit niveau is onder de streefwaarde waar-

door er geen hinder valt te verwachten. 

Het geluidniveau LAeq van sportende mensen zal circa 32 dB(A) zijn. 

Dit niveau is onder de streefwaarde waardoor er geen hinder valt te ver-

wachten.  

Vanaf de zitgedeeltes/terrassen achter de appartementen zal een geluidni-

veau LAeq van circa 38 dB(A) ontstaan bij de woningen aan de Voer-

manhaven. Dit blijft overdag onder de streefwaarde waardoor er geen 

hinder wordt verwacht. Alleen als het in de avondperiode druk blijft, zal 

het geluidsniveau iets boven de streefwaarde voor de avondperiode kun-

nen uitkomen (enkele malen per jaar). Het geluidniveau blijft echter ruim 

onder de grenswaarde. Als het minder druk is, blijven de geluidniveaus in 

de avondperiode onder de streefwaarde. Eventueel schreeuwende perso-

nen geven geluidspieken van 46-49 dB(A) en dit blijft onder de grens-

waarde. Overigens komen dergelijke geluidspieken momenteel ook voor. 

 

Het geluid van de kinderopvang zal de Voermanhaven alleen indirect be-

reiken. Niet valt aan te nemen dat het geluidsniveau in overwegende 

mate boven het ”rechtstreekse” geluid van de terrassen van het gebouw 

zal komen. Daarbij zal de kinderopvang in de avondperiode doorgaans 

niet geopend zijn. 

 

De leefbaarheid is afhankelijk van de totale geluidbelasting vanwege alle 

relevante bronnen. Door de voorgenomen grootschalige nieuwbouw in de 

Reitdiepzone zal de geluidsituatie en daarmee de leefbaarheid voor de 

bestaande woonomgeving aan de oostzijde er per saldo op vooruitgaan. 

 

Voor een verdere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar  het 

onderzoeksrapport ‘Geluidseffecten op de omgeving: Bouwplannen Frie-

sestraatweg 175 en 181 Groningen’ dd. 31-01-2020 van het adviesbureau 

WMA. 

 

2.5 Parkeren:  Met Woldring is afgesproken dat de parkeerplaatsen in het complex wor-

den uitgegeven aan de bewoners van het complex. Ook noordelijker heeft 
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De parkeerproblemen in de buurt zijn ondertussen bekend. Wat zijn de afspra-

ken met Woldring Verhuur BV die wethouder Van der Schaaf benoemde in de 

commissievergadering d.d. 4-3-2020? 

Verder is de ventweg van de Friesestraatweg veel te smal om het te verwach-

ten verkeersaanbod te kunnen verwerken. Aan de kant van de Pleiadenlaan 

loopt de straat dood. De infrastructuur is niet berekend op het geplande aantal 

bewoners en de bijbehorende mobiliteit. De openbare ruimte schiet tekort in 

zowel omvang als verwachte drukte hetgeen gevaarlijke situaties oplevert. 

 

Woldring parkeerruimte op eigen terrein beschikbaar gesteld voor haar 

bewoners. 

 

Door de ontwikkeling van Portland neemt de verkeersintensiteit beperkt 

toe. De hoeveelheid verkeer blijft, ook na realisering van de woningen, 

ruim binnen de volgens de richtlijnen maximale hoeveelheid verkeer 

voor een woonstraat. Het profiel is voldoende om het verkeer (auto’s en 

fietsers) veilig af te wikkelen. 

2.6 "Participatie"traject tot nu toe: 

Voor zover de insprekers bekend, zijn er twee bijeenkomsten geweest over de 

Ontwikkelstrategie Reitdiepzone. Uit de verslagen maken de insprekers op dat 

er in het voorontwerpbestemmingsplan werkelijk niets is gedaan met de op-

merkingen en suggesties van de omwonenden. Ook de eenzijdige informatie-

bijeenkomst in de Stadskerk op 8-4-2019 en het gesprek met de projectontwik-

kelaars op 04-09-2019 hebben niet geleid tot aanpassingen van het plan. 

De insprekers geven, nu het nog niet te laat is, de gemeente alsnog de kans om 

met hen het gesprek aan te gaan en de bemerkingen en zorgen over de plannen 

serieus te nemen. Zij willen graag op constructieve wijze het gesprek aangaan. 

 

Waarbij opgemerkt dat de steiger nooit in een officieel stuk heeft gestaan en 

daarnaast volgens het Waterschap ook absoluut niet mogelijk is. 

 

De gemeente heeft veelvuldig ambtelijk overleg gevoerd met insprekers, 

waarin de zorgen van inspreker uitvoerig zijn gedeeld en besproken. 

Waar mogelijk is hier rekening mee gehouden in het plan.  

 

In relatie tot de bredere context van het gebied wordt dit najaar een infor-

matiemarkt georganiseerd waar de gemeente graag met omwonenden en 

belanghebbenden van gedachten wil wisselen over kansen en zorgen in 

en over de zone, zodat deze kansen en zorgen kunnen worden afgewogen 

in de structuurvisie. 

 

De ontwikkelaar heeft altijd een of meerdere steigers op zijn tekeningen 

gehad en ook getoond. Of een steiger volgens het waterschap wel of niet 

mogelijk is aan de ontwikkelaar om te onderzoeken. 

2.7 Vervolgtraject procedure plan: 

 

 

3 Bewoner Aluminiumstraat  

 Een inspreker van de Aluminiumstraat geeft aan dat in verband met de huidige 

parkeeroverlast op de Friesestraatweg, als gevolg van het ontbreken van vol-

doende parkeergelegenheid bij het recent gerealiseerde wooncomplex Wolde-

ringlocatie, het belangrijk is dat er in dit bestemmingsplan wel nadrukkelijk 

gestuurd wordt op voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 

 

De genoemde parkeeroverlast, zal in de bouwfase van Friesestraatweg 181 (en 

ook 175), tot gevaarlijke situaties en verkeersopstopping en leiden. Dit was bij 

In het bestemmingsplan is opgenomen dat voldoende parkeerplaatsen op 

eigen terrein aangelegd moeten worden conform de gemeentelijke par-

keernormen. 

 

 

 

Tijdens de bouwactiviteiten zal een parkeerverbod worden ingevoerd 

voor beide zijden van de straat waardoor meer ruimte ontstaat voor fiet-

sers, auto’s en bouwverkeer. 



 8 

de bouw van de Wolderinglocatie ook al het geval. Er loopt hier een belang-

rijke fietsroute langs, richting Vinkhuizen en het Reitdiep. 

 

 

 

4 Vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen  

4.1 Onjuiste benaming gebied en buurten: 

De vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen merkt op dat het voorontwerpplan 

spreekt over de Reitdiepzone. Volgens de buurtindeling CBS 2014 heet het in 

dit bestemmingsplan genoemde gebied ‘Reitdiepzone’, ‘buurt Friesestraat-

weg’. Het lijkt erop dat ‘buurt Friesestraatweg’ de aanduiding behoort te zijn 

om verwarring in ambtelijke stukken te voorkomen. Ook spreekt dit plan van 

een Wijk Vinkhuizen. Volgens de buurtindeling 2014 heet de wijk Nieuw-

West en zijn er de buurten Vinkhuizen-Noord en Vinkhuizen- Zuid. Graag ziet 

de vereniging dat de correcte buurt- en wijkaanduidingen worden gebruikt. 

 

De CBS-indeling is een statistisch-administratieve indeling, die niet per 

se met een nauwe relatie hebben met de benamingen die in het dagelijks 

spraakgebruik of de benamingen die in andere context gebezigd worden. 

De naam ‘Reitdiepzone’ betreft een aanduiding voor het herontwikke-

lingsgebied. Deze naam is voor de meeste mensen intussen veelzeggen-

der dan de CBS-aanduiding ‘buurt Friesestraatweg’, ook omdat het meest 

gekende deel van de eigenlijke Friesestraatweg in de Schildersbuurt ligt.  

De aanduiding Vinkhuizen voor het verenigde Noord- en Zuid-Vinkhui-

zen wordt algemeen gebruikt en herkend – getuige ook de naam van uw 

vereniging- en leest vlotter weg dan de samenstelling.  

 

4.2 Architectonische waarde bebouwing: 

De vereniging wil graag lof uiten op de architectonische waarde van het voor-

gestelde gebouw. De ontwikkelaar heeft een mooie aansluiting met het verle-

den weten te vinden. Een opsteker naast de helaas minder geslaagde voorstel-

len op de Crossroads- en Woldringlocatie. 

 

We kunnen andermaal constateren dat ook bij dit project de meningen 

over de architectuur verdeeld zijn, en zowel negatieve als positieve reac-

ties klinken. 

4.3 Ontbrekende eenheid en samenhang buurt Friesestraatweg: 

De vereniging mist helaas een all over view voor de hele buurt Friesestraat-

weg. De ontwikkelingsstrategie Reitdiepzone is iets anders dan een bestem-

mingsplan. Volgens de vereniging past bij de grootschalige ontwikkeling in 

kralen een bestemmingsplan voor de hele buurt Friesestraatweg, in plaats van 

een lappendeken van bestemmingsplannen per kavel, die bovendien soms jaren 

na elkaar worden vastgesteld, waarbij telkens andere modes en politieke voor-

keuren een stempel zetten, waardoor eenheid en samenhang ontbreken. 

 

Het opstellen van een algemeen bestemmingsplan is niet mogelijk omdat 

voor elke locatie er sprake is van een specifiek stedenbouwkundig ont-

werp. Wij hebben immers gekozen voor een stap-voor-stapontwikkeling 

per locatie, omdat het moeilijk is te voorspellen/in te schatten waar de 

markt in de (nabije) toekomst om vraagt. Het ligt dus niet voor de hand 

om op voorhand op alle locaties de mogelijkheid voor maximale invul-

ling te bieden.  

Wij maken derhalve pas een bestemmingsplan als er gerede zekerheid is 

dat een ontwikkelaar ook daadwerkelijk zal bouwen. Dat is voor het plan 

Portland nu het geval. 

Het algemene kader is in dit geval dus niet in een bestemmingsplan ver-

vat, maar in specifiek voor de Reitdiepzone opgesteld beleid inclusief 

randvoorwaarden waaraan nieuwe ontwikkelingen aan moeten voldoen. 
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Het beoogde woningbouwplan past hierin. Er is derhalve sprake van een 

plan dat aansluit op de beoogde herontwikkeling van de Reitdiepzone.  

Een bestemmingsplan voor de hele zone zou overigens ook niet per se 

'zekerheid tot in de toekomst' betekenen. Als een locatie niet ontwikkeld 

kan worden omdat de gedachte vraag uitblijft, zal op een zeker moment 

een andere vraag bediend gaan worden en het bestemmingsplan daartoe 

worden aangepast. 

 

4.4 Verkeerssituatie: 

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de ‘kralen’ is het vaststellen en 

regelen van de ontsluiting van het plangebied. Dat moet nu via een vrij slecht 

onderhouden klinkerweg met een 50 km/ uur regime. De weg is een belang-

rijke fietsroute voor schooljeugd en studenten richting Zernike. 

Inmiddels is door de realisatie van de Woldringlocatie een flessenhals 

gecreëerd. Rondom de Woldringlocatie wordt er veelvuldig op straat gepar-

keerd, parkeerverboden worden genegeerd, er wordt vaak geladen en gelost 

waardoor gevaarlijke verkeerssituaties en opstoppingen ontstaan. De ontwikke-

ling van de Friesestraatweg dient volgens de vereniging vooraf te gaan aan de 

ontwikkeling in het plangebied. Een goede infrastructuur garandeert ook de 

doorstroming tijdens de bouwactiviteiten. 

 

Tijdens de bouwactiviteiten zal een parkeerverbod worden ingevoerd 

voor beide zijden van de straat waardoor meer ruimte ontstaat voor fiet-

sers, auto’s en bouwverkeer. Voor fietsers richting Zernike, Reitdiep en 

Aduard zijn er alternatieve routes langs het Reitdiep en door Vinkhuizen.  

In de definitieve situatie wordt de straat heringericht en een maximum-

snelheid van 30 km/uur ingevoerd. Om de snelheid te remmen zullen 

fietsvriendelijke drempels worden aangelegd. De bestaande klinkers zul-

len worden vervangen door vlakkere klinkers, wat het fietscomfort ten 

goede komt. 

 

 

4.5 Straat- en fietsparkeren: 

Hoewel er wordt voldaan aan de norm qua parkeren, heeft de vereniging wel 

zorgen hierover. Bij de Woldringlocatie ziet de vereniging veel hinderlijk 

straatparkeren, wat de veiligheid niet ten goede komt. Lacune in het voorstel is 

een opmerking over fietsparkeren. Bij de Woldringlocatie zien we grote pro-

blemen met ophopingen van fietsen op het trottoir, wat de veiligheid van voet-

gangers en de bereikbaarheid voor mindervaliden vermindert. Het plangebied 

voorziet in 585 woningen, veelal gericht op jongeren, die relatief vaker de fiets 

pakken. Graag ziet de vereniging we een proactieve houding voor het gemeen-

tebreed toenemende probleem van fietsparkeren in de openbare ruimte. 

 

Ook in dit bestemmingsplan is opgenomen dat voldoende parkeerplaat-

sen voor zowel auto als fiets op eigen terrein aangelegd moeten worden 

conform de gemeentelijke parkeernormen.  

De casus ‘Woldring’ laat echter ook zien dat voldoende fietsparkeerplaat-

sen nog geen garantie is dat ook alle bewoners hun fiets daar parkeren. 

Hier ligt ook een rol voor de beheerders van de complexen om de huur-

ders hierop aan te spreken. 

 

4.6 Groenstructuur: 

Hoewel het groen in het plan mager is, is de vereniging blij dat er gekozen 

wordt voor een groene kade aan het Reitdiep. Het historische en ecologische 

De westoever van het Reitdiep maakt deel uit van het plangebied, maar 

het Reitdiep zelf niet. Dat is geregeld in het bestemmingsplan voor het 

Openbaar Vaarwater.  
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belangrijke Reitdiep zelf vindt de vereniging als waarde niet genoeg terug in 

dit bestemmingsplan en de eerder ingediende bestemmingsplannen Wol-

dringlocatie en Crossroads. Ook hiervoor geldt dat een all over visie noodzake-

lijk is. 

 

De groene bestemming in dit plan wordt maximaal uitgenut door het 

combineren van recreatie, bewegen, verblijven en ecologie. Toepassing 

van een bloemrijk grasmengsel verhoogt de belevingswaarde ten op-

zichte van bijvoorbeeld gazon en sluit goed aan bij het landelijke karakter 

van het Reitdiep en de ecologische zone op de oostoever.  

Op het dijklichaam is het niet mogelijk om bomen te planten in verband 

met de veiligheid. De dijk zou ernstig verzwakt worden wanneer bomen 

omwaaien en de wortels stukken dijk meesleuren. Struiken op de dijk is 

ook niet mogelijk in verband met toegankelijkheid voor het onderhoud. 

De kracht en kwaliteit zit in het doorgaande karakter langs alle ontwikke-

lingen zodat een ultieme beleving van het Reitdiep ervaren kan worden. 

4.7 Waterafvoer: 

Het is nog niet duidelijk uit het plan hoe het hemelwater wordt afgevoerd: of 

naar het Reitdiep of naar de Vinkhuizer graft. Gezien de grote druk op de he-

melwaterafvoer door toegenomen bebouwing en klimaatverandering, ziet de 

vereniging dat in Vinkhuizen- Zuid de zogenaamde ‘vijvers’ langs de Ringweg 

een erg hoog waterpeil krijgen, met als gevolg wateroverlast vooral op fietspad 

Zilverpad. Extra belasting van deze waterboezems lijkt de vereniging geen 

goede zaak. 

 

De hogere delen van het perceel kunnen (vertraagd) afwateren op het 

Reitdiep, de lagere delen niet. Het bestaande hemelwaterriool leidt naar 

de Vinkhuizer Graft. 

Door de aanleg van een bergingskelder, wadi en waterdoorlatende ver-

harding wordt voorkomen dat er een versnelde afvoer van water naar het 

oppervlaktewater zal plaatsvinden, waarmee wateroverlast wordt voorko-

men. Door de toepassing van deze maatregelen zal de belasting op de vij-

ver langs de Ringweg juist afnemen.  

4.8 Geluidhinder: 

Wat betreft de geluidshinder door de Ringweg en de Friesestraatweg merkt de 

vereniging het volgende op. Het voorontwerp verwacht een afwaardering van 

de Friesestraatweg naar 30 km/u-zone. Graag ziet de vereniging dat gereali-

seerd voordat de bebouwing zijn beslag krijgt. De geluidsbelasting hangt im-

mers deels af van het aanwezig zijn van een 30 km/u zone. Mocht de 30 km/u 

niet worden gerealiseerd, dan heeft dit plan een probleem. Ook is het wenselijk 

dat dit een daadwerkelijke handhaafbare 30 km/u zone zal worden, anders dan 

de huidige 30 km/u zones in Vinkhuizen-Noord en Vinkhuizen- Zuid die wel 

als zodanig worden aangeduid, maar niet als zodanig zijn ingericht. De vereni-

ging vraagt zich af hoe een grootschalige ontsluiting, voor duizenden bewoners 

moet plaatsvinden op een 30 km/u weg, die als zodanig is ingericht. In verband 

met stikstof, fijnstof, en C02 en geluidshinder van Ring West maakt de vereni-

ging zich zorgen en vraagt zich af of slechts het realiseren van dove gevels vol-

doende is om de leefbaarheid binnen het gebouw te garanderen. 

Vast staat dat de weg een 30 kilometerweg zal worden. Die opdracht is 

ook vastgelegd in het hogerewaardebesluit behorend bij het bestem-

mingsplan Friesestraatweg 139 (Crossroads). Om de snelheid te remmen 

zullen fietsvriendelijke drempels worden aangelegd. De bestaande klin-

kers zullen worden vervangen door vlakkere klinkers, wat het fietscom-

fort ten goede komt. 

Het exacte moment van uitvoering is nog in studie. Het is praktijk dat de 

definitieve inrichting van de weg plaatsvindt na afronding de bouw, om-

dat de weg anders weer kapotgereden wordt door het bouwverkeer, of de 

snelheidsremmende inrichtingselementen het bouwverkeer belemmeren 

c.q. de verkeersveiligheid rond het bouwverkeer nadelig beïnvloeden.  

Rond bouwwerkzaamheden zullen sowieso snelheidsbeperkingen en par-

keerbeperkingen gelden. 
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 Wat betreft de zorgen over de leefbaarheid binnen de toekomstige wonin-

gen verwijzen wij graag naar het akoestisch onderzoek en het ontwerpbe-

sluit op basis van de Wet geluidhinder voor dit woningbouwplan. Zie 

verder ook onze reacties hieronder over luchtkwaliteit, het binnenmilieu 

en de toepassing van de Wet geluidhinder bij dit woningbouwplan. 

4.9 Afvalstromen:  

De vereniging mist in dit plan een paragraaf over de invulling van de huisvuil-

stromen. Bij de Woldringlocatie ziet de vereniging dat dat helemaal niet goed 

is gegaan. Het aantal ondergrondse afvalcontainers lijkt onvoldoende. Er is 

constant sprake van bijplaatsingen. De bosschages bij de Friesestraatweg voor 

de locatie liggen vol zwerfvuil en bouwpuin. Papier- en glascontainers werden 

pas geplaatst ruim na de oplevering van het complex. De locatie van deze tijde-

lijke containers is voor de verkeersveiligheid niet optimaal. Het voorkomen 

van letterlijk puinruimen nadien is gewenst. De vereniging ziet graag een visie 

over huisvuilaanbieding verwerkt in het bestemmingsplan. 

 

Vooropgesteld wordt dat een bestemmingsplan de afvalinzameling niet 

regelt. Wel willen we er op deze plaats het volgende over zeggen. 

Er worden voldoende ondergrondse containers geplaatst voor regulier ge-

bruik. De containers geven een signaal wanneer ze, met voldoende 

marge, geleegd moeten worden zodat ze in de route opgenomen worden. 

In de Reitdiepzone wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om onder-

grondse containers te plaatsen voor papier, glas en gft. 

Bij oplevering van een nieuw groot complex, als veel mensen in korte 

tijd verhuizen, schiet de capaciteit van de reguliere containers tekort en 

zie je regelmatig dat afval naast containers wordt geplaatst. De reguliere 

inzamelinfrastructuur in de buurten is ook niet ingericht op grofvuil en 

bouw- en sloopafval, daarvoor bestaan andere inzamelkanalen. Bijplaat-

sing is niet wenselijk en betekent ook voor de gemeente veel extra werk. 

Beter zou zijn als de verhuurder als service aan de huurders voor een 

korte periode een container plaatst. 

Voor regulier huishoudelijk gebruik zou de capaciteit van de geplaatste 

containers echter voldoende moeten zijn als de bewoners de juiste inza-

melkanalen gebruiken. 

A GGD  

A.1 Gezondheid wordt door ons niet gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als 

het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 

de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber 2012). Dit 

betekent dat we graag een leefomgeving zien die de gezondheid beschermt én 

bevordert, en die bewoners de gelegenheid biedt eigen regie te voeren. We 

richten ons vooral op de gezondheidswinst die te behalen is door een optimaal 

ingerichte fysieke omgeving. Een omgeving die voldoet aan de normen is het 

startpunt. Maar juist onder de normen is nog veel gezondheidswinst te behalen.  

 

Gezondheid en omgevingswet  

We constateren met de GGD dat het onderwerp ‘gezondheid’ zich mag 

verheugen in een toenemende beleidsaandacht, zowel in de aanstaande 

Omgevingswet als in ons eigen beleid, zoals in de omgevingsvisie The 

Next City. In The Next City komt het aspect gezondheid nadrukkelijk 

aan bod. 

 

  

 

 

 

 



 12 

Zoals bekend heeft gezondheid een prominentere plaats gekregen in de Omge-

vingswet. Dat is meteen te zien in het tweeledig doel van de Omgevingswet;  

• Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwa-

liteit bereiken en in stand houden,  

• De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om 

er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.  

Naast de omgevingswet heeft de gemeente Groningen meerdere beleidsstukken 

waarin veel nadruk wordt gelegd op het behalen en het verbeteren van een ge-

zonde leefomgeving. 

 

Woningbouwopgave: een kans voor gezondheid 

Vanuit de woningbouwopgave is het bekend en begrijpelijk dat er nu wonin-

gen gebouwd moeten worden. Maar de bouwopgave is ook een kans op de 

lange termijn. Als er nu wordt geïnvesteerd in de juiste maatregelen om ge-

zondheid te beschermen en te bevorderen, levert dat op lange termijn gezond-

heidswinst op. Vanuit de Omgevingsvisie The Next City wordt dit onderschre-

ven door te stellen dat structureel investeren in de ruimtelijke en sociale voor-

waarden voor een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving kan zorgen voor de 

uitnodiging om te ontmoeten, bewegen, het maken van gezonde keuzes en het 

bevorderen van een actieve levensstijl. 

 

 

 

A.2 Wij signaleren dat gezondheid - in relatie tot leefomgeving - niet als thema in 

uw voorontwerpbestemmingsplan wordt genoemd. Wij zouden graag willen 

zien dat gezondheid - in lijn met gemeentelijk beleid - een prominentere plek 

krijgt in het plan en dat er inzichtelijk gemaakt wordt hoe zwaar gezondheid 

meeweegt als beoordelingscriterium bij keuzes tussen (ontwerp)mogelijkheden 

binnen het plan. Gezondheid zou een meer integraal onderdeel van het ontwerp 

moeten zijn. 

Zoals hierboven vermeld heeft gezondheid in The Next City al een na-

drukkelijke plek gekregen.  

Het bestemmingsplan in zijn huidige vorm is in essentie een juridisch in-

strument dat ruimtegebruik regelt en faciliteert, en in mindere mate stu-

ring geeft op andere terreinen, c.q. op ontwerp- en uitvoeringsaspecten. 

Onder de Omgevingswet wordt dat anders. In het kader van de Omge-

vingswet krijgt het aspect gezondheid in de diverse instrumenten en do-

cumenten een passende en effectieve uitwerking. Daarbij blijven wij, zo-

als reeds geruime tijd op diverse niveaus gebeurt, uiteraard de GGD be-

trekken.  

 

A.3 Geluid 

De geplande woningbouw ligt op een locatie met een zware geluidsbelasting 

omdat de woningen in het bouwplan worden blootgesteld aan geluid afkomstig 

De gemeente heeft op grond van de Wet geluidhinder de bevoegdheid om 

– goed gemotiveerd – hogere waarden vast te stellen voor de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting. Zonder deze wettelijke 
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van de Westelijke Ringweg (N370), de ventweg (Friesestraatweg) en de Me-

taallaan. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 66 dB Lden op de zuidwestge-

vel van het bouwplan. 

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt beschreven dat er hogere grens-

waarden voor geluid aangesteld moeten worden dan wettelijk is bepaald, na-

melijk 53 dB in plaats van de voorkeursgrenswaardewaarde van 48 dB. De ho-

gere grenswaarde voor geluid mag alleen door het college van burgemeester en 

wethouders worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt 

tot een onaanvaardbare geluidbelasting.  

De gezondheidskundige richtwaarden zijn 50 dB Lden en 40 dB Lnight op de 

hoogst belaste gevel, gecumuleerd voor de bronnen wegverkeer, railverkeer en 

bedrijven. Deze gezondheidskundige richtwaarden zijn opgesteld ter bescher-

ming van de gezondheid en om slaapverstoring zo veel mogelijk te voorko-

men. 

Verder is in Wet geluidhinder bepaald dat er een aftrek mag worden toegepast 

in verband met het stiller worden van motorvoertuigen in de toekomst. Ook 

hoeft volgens Wet geluidhinder de geluidsbelasting van de Friesestraatweg niet 

worden meegeteld, omdat het een 30 km/uur weg is. De GGD gaat bij haar ad-

visering uit van de werkelijke geluidsniveaus van alle aanwezige geluidsbron-

nen, en niet van (juridisch) gecorrigeerde niveaus.      

Wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effectief zijn, dan 

adviseert de GGD om isolerende maatregelen te treffen om een acceptabel bin-

nen niveau van 33 dB te behalen. Dit met zo weinig mogelijk dove gevels. 

Daarnaast adviseert de GGD om in elk geval een geluidsluwe aangename zijde 

per woning te creëren. De slaapkamers moeten zo veel mogelijk aan deze ge-

luidsluwe zijde zijn gesitueerd.  

 

Bij het raadplegen van afbeelding 6.3 uit Bijlage 7 voegen wij daarbij de zorg 

toe dat er mogelijk een te hoge geluidsbelasting binnenshuis ontstaat doordat 

er geen dove gevel op de zijkant van de tussenunits van de studentenhuisves-

ting aangebracht wordt (aangegeven met oranje markering in figuur 1). (betreft 

verticale geveldelen haaks op Friesestraatweg ter plaatse van hoogtesprongen -

red.) 

 

ontheffingsmogelijkheid zou er nauwelijks nog nieuwe woningbouw in 

stedelijk gebied mogelijk zijn. Dan zou de transformatie van de Reitdiep-

zone van industrie naar wonen niet gerealiseerd kunnen worden en zou 

deze strook nog jarenlang braak blijven liggen. Dit vinden wij ongewenst 

vanwege het beleid om compact te bouwen binnen bestaand stedelijk ge-

bied en de grote woningbouwtaakstelling. 

 

Het streven is om in lijn met de Wet geluidhinder de betrokken woningen 

van voldoende geluidwerende en/of geluidafschermende constructies te 

voorzien, zodat de gevelbelasting nergens hoger wordt dan de maximale 

grenswaarde, en een aanvaardbaar en voor deze locatie zo goed mogelijk 

(akoestisch) woonklimaat wordt gecreëerd. Waar dat niet mogelijk is, 

worden de gevels uitgevoerd als dove/slechthorende gevels die voldoen 

aan de Wet geluidhinder. 

 

Wij gaan overigens nog iets verder dan de GGD adviseert. Zo moet de 

karakteristieke geluidwering ook in een toekomstige worst-case situatie 

voldoende zijn om een akoestisch binnenklimaat te waarborgen van 

maximaal 33 dB. En bij het bepalen van de cumulatieve geluidbelasting 

gaan wij nog een stapje verder dan de Wet geluidhinder: aan het Wgh-

hogerewaardenbesluit verbinden wij standaard de voorwaarde dat de ka-

rakteristieke geluidwering moet worden gebaseerd op de cumulatieve ge-

luidbelasting van alle relevante bronnen (met inbegrip van 30 km/u-we-

gen) zonder aftrek.  
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A.4 Binnenmilieu 

Natuurlijke ventilatie, door middel van het openen van ramen, is door de hoge 

geluidsbelasting onprettig en bij dove gevels vaak niet mogelijk. Voor een aan-

genaam binnenmilieu is mechanische ventilatie dan noodzakelijk. Van mecha-

nische ventilatie is bekend dat dit frequent aanleiding geeft tot gezondheids-

klachten. Zeker gezien de ligging op het zuidwesten, waarbij op grote schaal 

instraling van de zon optreedt, zullen hoge eisen aan het ventilatiesysteem ge-

steld moeten worden om een gezond binnenmilieu met thermisch comfort te 

garanderen. Daarbij is het belangrijk om toekomstige bewoners te informeren 

over de aanwezigheid van het ventilatiesysteem met de gebruiks- en onder-

houdsspecificaties die daarvoor gelden, bijvoorbeeld via een “Ventilatie Pres-

tatiekeuring”. Verder willen wij adviseren om in de dove gevel ramen toe te 

passen die wel geopend kunnen worden, zodat bewoners meer keuzemogelijk-

heden hebben om te ventileren. 

Het toepassen van ramen in dove gevels is niet toegestaan omdat volgens 

vaste jurisprudentie dove gevels ‘doof moeten blijven’. Verder zouden 

bewoners voor een gezond binnenmilieu ook niet afhankelijk moeten zijn 

van natuurlijke ventilatie in geluidbelaste gevels, zodat zij niet hoeven 

kiezen tussen ernstige geluidhinder of een ongezonde binnenlucht en des-

gewenst langdurig in de woning kunnen verblijven met gesloten ramen, 

bijv. om slaapverstoring te voorkomen.  

 

Een gezond binnenmilieu vereist een zo optimaal mogelijk en voldoende 

gedimensioneerd mechanisch ventilatiesysteem dat stil en makkelijk te 

onderhouden is, zodat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt en goed 

blijft functioneren.   

 

A.5 Luchtkwaliteit 

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt omschreven dat de luchtkwaliteit 

in Groningen voldoet aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Dit is gemid-

deld gezien correct. Echter kunnen er lokaal wel pieken ontstaan in de lucht-

verontreiniging. Deze pieken kunnen veroorzaakt worden door verkeer, bij-

voorbeeld op plekken als stoplichten waar het verkeer zich ophoopt en in de 

spits. Het is aannemelijk dat er pieken in luchtverontreiniging op deze locatie 

kunnen ontstaan omdat de locatie zich bevindt nabij drukke verkeerssituaties 

(kruispunten met stoplichten). Het is daarom belangrijk dat de inlaat van de 

mechanische ventilatie niet in deze hoogst belaste gevels wordt geplaatst. Hier-

door wordt voorkomen dat de meest vervuilde lucht de woningen in komt. 

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat ook onder de wettelijke lucht-

kwaliteitsnormen veel gezondheidswinst te behalen is. 

 

Dat de inlaatpunten voor de mechanische ventilatie zo worden geplaatst 

dat niet de meest verontreinigde buitenlucht aan wordt gezogen, ligt voor 

de hand. De inlaatpunten worden zo veel mogelijk gesitueerd op plekken 

waar de concentraties van luchtverontreiniging niet hoger zijn dan de 

achtergrondconcentraties van fijn stof (die reeds onder de WHO-advies-

waarden liggen).    

 

Stagnerend verkeer nabij de locatie leidt inderdaad tot een wat hogere 

uitstoot en daarmee ter plekke tot een iets hogere concentratie van lucht-

verontreiniging. Dit effect is verdisconteerd in de luchtkwaliteitskaart 

van de gemeente Groningen. Hieruit blijkt dat de concentraties van fijn-

stof en NO2 ook op deze locatie voldoen aan de gezondheidskundige ad-

vieswaarden van de WHO. Overigens is het de bedoeling dat op termijn 

de ongelijkvloerse kruisingen op de Ring West verdwijnen waardoor de 

doorstroming zal verbeteren en daarmee de luchtkwaliteit in de toekomst 

zal verbeteren. 

A.6 Hitte en klimaatbestendigheid 

Een groene omgeving zorgt voor minder hittestress en is het beter bestand te-

gen extreme neerslag.  Een gezonde en groene leefomgeving daagt de bewo-

ners daarnaast uit om te bewegen en kan daarmee de gezondheid van de bewo-

ners bevorderen. De parkeerplekken in dit voorontwerpbestemmingsplan lijken 

Op het dak van de overdekte fietsenstalling komt een sedumdak. Alle be-

nodigde verharding voor het parkeren wordt uitgevoerd met grasbetonte-

gels om zoveel mogelijk groen te krijgen, maar om het water zo goed 

mogelijk af te voeren.  
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gepland te zijn in de binnenplaats van de studentenhuisvesting. Nog meer 

groene ruimte binnen het plan zou gerealiseerd kunnen worden door bijvoor-

beeld het gebruik van een verdiepingsvloer met parkeerplaatsen eronder en 

groene leefruimte erbovenop.  

 

A.7 Plannen Ringweg 

De huidige milieubelasting op de locatie is vanuit gezondheidskundig perspec-

tief niet ideaal. Er zijn plannen om de westelijke ringweg te veranderen: hierbij 

kan het gaan om het verleggen, verdiepen afschermen of veranderen van de 

functie van de weg. Het is aannemelijk dat elk van deze maatregelen een ver-

betering kan geven van de milieubelasting van de locatie. Het zou vanuit die 

optiek dan ook wenselijk zijn om te weten welk plan hieromtrent ten uitvoer 

zal worden gebracht. 

De ontwikkelingen rondom de westelijke ringweg kennen een eigen dy-

namiek en tijdpad. Momenteel vinden er voorverkenningen plaats. De 

keuzes worden uiteindelijk gemaakt binnen de planstudie voor de weste-

lijke ringweg. Daarbij is het streven een niet verslechterende gezond-

heidssituatie voor de bewoners en bij voorkeur een verbetering. 

A.8 Bodemvervuiling 

Er zijn meerdere bodemvervuilingen op het terrein aanwezig. Wij gaan ervan-

uit dat de bodemverontreinigingen na sanering geen gebruiksbeperkingen of 

gezondheidsrisico’s oplevert.     

De grond is gekocht van de gemeente Groningen. De gemeente zal zorg-

dragen voor de functiegericht sanering. 

 

A.9 Bewonersinformatie 

Tot slot moet worden opgemerkt dat het belangrijk is om toekomstige bewo-

ners te informeren over de milieubelasting op de woning en de beperkingen die 

dit in het gebruik van de woning kan geven.  

 

De hinderbronnen in de omgeving zijn voldoende zichtbaar voor aspi-

rant-bewoners om deze te kunnen onderkennen. Daarbij publiceert de ge-

meente Groningen vijfjaarlijks zogenaamde geluidkaarten, waarop voor 

de hele gemeente is te zien hoe hoog de geluidbelasting is op de gevels 

van woningen en andere geluidgevoelige objecten (https://gemeente.gro-

ningen.nl/geluidkaarten).  

Verder kunnen aspirant-bewoners zich op de hoogte stellen van de aan-

gebrachte voorzieningen en welke gebruiksbeperkingen die al dan niet 

met zich mee brengen. Van verhuurders verwachten wij dat de bewoners 

geïnstrueerd worden over de werking en het benodigde onderhoud van de 

voorzieningen.  

A.10 Locatie ongeschikt 

De GGD is van mening dat het vanuit gezondheidskundig perspectief onwen-

selijk is om op een plek met zo’n hoge milieubelasting te wonen. 

De keuze om de voormalige strook met zware en vervuilende bedrijvig-

heid langs het Reitdiep te transformeren naar een nieuw woongebied da-

teert van vele jaren geleden. In The Next City is deze keuze herbevestigd 

en is de Reitdiepzone aangewezen als stedelijke ontwikkelingszone naar 

nieuwe woningbouw, met als uitgangspunt dat hier compact en intensief 

gebouwd wordt (‘stedelijke inbreiding’, met het oog op duurzaam ruim-

tegebruik - Ladder duurzame verstedelijking). Vanwege de grote 



 16 

woningbouwtaakstelling voor de stad is het van belang dat in deze zone 

veel woningen worden gerealiseerd. 

Bij de aanwijzing tot stedelijke ontwikkelingszone was uiteraard bekend 

dat de locatie vanuit het oogpunt van gezondheid niet het meest gunstig 

ligt. De woningbouwopgave, de ruimtelijke opgave én mogelijkheden in 

dit gebied op korte afstand van centrum en belangrijke onderwijsvoorzie-

ningen, maken echter dat deze locatie niet onbenut kan worden gelaten. 

De locatie is geluidstechnisch weliswaar niet optimaal, maar kan wél aan 

de normen voldoen en nemen we alle daartoe benodigde maatregelen, re-

kening houdend met een toekomstig worstcase-scenario.  

B Provincie Groningen  

B.1 Geluid 

De provincie is wegbeheerder van de N370 (westelijke ringweg). Momenteel 

is een reconstructie van de westelijke ringweg in voorbereiding. Het is nu ech-

ter nog niet aan te geven wanneer de reconstructie uitgevoerd zal worden. De 

westelijke ringweg is een geluidsbron in de zin van de Wet geluidhinder 

(Wgh). Voor de provincie is het van groot belang dat bij de inpassing van 

nieuwe geluidgevoelige gebouwen langs de weg de geluidtoetsing correct 

plaatsvindt, zodat er bij de toekomstige reconstructie van de ringweg geen aan-

vullende belemmeringen of kosten ontstaan 

 

Toekomstig maatgevende jaar 

In het akoestisch onderzoek wordt 2029 als het toekomstige maatgevende jaar 

gehanteerd. Niet dat hier een significante wijzing van de prognose van te ver-

wachten is, maar bij woningbouw moet voor het toekomstig maatgevende jaar 

het 1Oe jaar na realisatie van het plan worden genomen. Dit zal naar verwach-

ting niet 2029 maar eerder 2032 zijn. 

 

Karakteristieke geluidwering dove gevels 

Op de meeste gevels van de te realiseren woningen wordt de ten hoogste vast 

te stellen hogere grenswaarde vanwege geluid van de N370 (53 dB) overschre-

den. In de toelichting is aangegeven dat deze gevels doof moeten worden uit-

gevoerd. Op de verbeelding is aangegeven welke gevels dit betreft. Omdat dit 

niet voor verdiepingen afzonderlijk is aangeven, geldt dit voor alle 

 

Aan een Wgh-besluit verbinden wij standaard de voorwaarde dat de ka-

rakteristieke geluidwering moet worden gebaseerd op de cumulatieve ge-

luidbelasting van alle relevante bronnen (met inbegrip van 30 km/u-we-

gen) zonder aftrek. Deze voorwaarde gaat verder dan wat de Wet geluid-

hinder voorschrijft. Uiteraard nemen wij bij zo’n  Wgh-besluit ook alle 

andere relevante bepalingen en voorwaarden van de Wet geluidhinder in 

acht, zoals bijv. de beoordeling van de aanvaardbaarheid van samenloop.  

 

Verder leggen wij inmiddels standaard in de planregels vast, dat de be-

trokken geluidwerende voorzieningen in stand moeten worden gehouden.   

In artikel 5.2.2, sub f onder 1 is geregeld dat de woningen moeten vol-

doen aan de vastgestelde hogere grenswaarde. 

. 
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verdiepingen van de aangegeven gevels. Als dit niet gewenst is. dan moet dit 

per verdieping worden aangegeven. 

 

De dove gevels (waarachter verblijfsgebieden komen) moeten een karakteris-

tieke geluidwering hebben die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 

geluidbelasting van die constructie en 33 dB (wegverkeer). Dit is opgenomen 

in artikel 1.35 van de planregels. De geluidbelasting is in artikel 1 40 gedefini-

eerd als 'de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een 

spoorweg'. 

In het akoestisch onderzoek is voor de bepaling van de cumulatieve geluidbe-

lasting alleen geluid van wegverkeer berekend, omdat andere geluidbronnen 

niet relevant bijdragen . 

Het is gebruikelijk dat bij het bepalen van de geluidwering wordt uitgegaan 

van de cumulatieve geluidbelasting. In het akoestisch onderzoek (§6.6 en §7) 

is dit ook aangeven. 

Omdat het akoestisch onderzoek en ook een hogere waardenbesluit geen toet-

singskader zijn bij een te verlenen bouwvergunning, dient in elk geval eendui-

dig te worden aangegeven van welke waarden uit dient te worden gegaan bij 

het bepalen van de benodigde karakteristieke geluidwering, door deze waarden 

in het bestemmingsplan op te nemen. 

 

Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting en bij het bepalen van de 

karakteristieke geluidwering in het aandeel wegverkeer wordt de aftrek inge-

volge artikel 110g Wgh niet toegepast (art. 3.4 lid 2 en hoofdstuk 2 van bijlage 

1 van het RMG 2012). Omdat in de waarden die zijn opgenomen in bijlage 4 

van het akoestisch onderzoek de aftrek ingevolge artikel 11Og wél is betrok-

ken, kunnen deze waarden niet worden gehanteerd voor het bepalen van de ka-

rakteristieke geluidwering. Hiervoor moeten de waarden die zijn opgenomen in 

bijlage 5 van het akoestisch onderzoek worden gehanteerd. 

 

Toelaatbaarheid cumulatieve geluidbelasting 

Het uitgevoerde akoestisch onderzoek geeft aan dat de woningen een cumula-

tieve geluidbelasting tot 69 dB krijgen. Dit is hoger dan de plandrempel van 62 

dB die de provincie hanteert in haar actieplan wegverkeerslawaai 3e tranche en 

ook hoger dan de plandrempel van 65 dB die de gemeente Groningen hanteert 
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in haar actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 . Ik verzoek u om in de toe-

lichting aan te geven waarom en onder welke voorwaarden de gemeente dit 

toelaatbaar acht. 

 

Alternatieve geluidafschermende en/of dempende gevelconstructie 

Art. 5.2.2.f.1 van de planregels biedt de mogelijkheid de dove gevels te combi-

neren met een geluidafschermende en/of dempende gevelconstructie , of de ge-

luidafschermende en/of dempende gevelconstructie als alternatief voor de dove 

gevels te hanteren. 

 

Als de voorkeursgrenswaarde niet kan worden behaald, dan dienen voor de 

achterliggende gevels (de bouwkundige constructie) hogere waarden (tot maxi-

maal 53 dB) te worden verleend. 

Als met de hiervoor aangegeven voorzieningen in het tussengebied met de ach-

terliggende gevel buitencondities blijven, moeten die voorzieningen worden 

gezien als overdrachtsmaatregelen. Als daarmee op de achterliggende gevel 

(met eventueel te openen delen) een geluidbelasting rest die niet hoger is dan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, is de situatie zonder verdere procedures 

of motivering toelaatbaar. 

Ik kan instemmen met geluidwerende (overdrachts-)maatregelen die zo worden 

uitgevoerd dat deze desgewenst open kunnen worden gezet, er van uitgaande 

dat deze in dichte toestand voldoende geluidwering hebben. Ook dit dient te 

worden gemotiveerd in de toelichting. 

 

Hogere grenswaarden 

Als de voorkeursgrenswaarde niet kan worden behaald, dan dienen voor de 

achterliggende gevels (de bouwkundige constructie) hogere waarden (tot maxi-

maal 53 dB) te worden vastgesteld . 

Bij het onderhavige voorontwerp is (nog) geen hogere waardenbesluit ge-

voegd. Als geen hogere waarden worden vastgesteld, dan rest alleen nog de 

mogelijkheid de in art. 5.2.2.f.1 bedoelde voorzieningen zo uit te voeren dat de 

geluidbelasting op de achterliggende gevel niet hoger wordt dan 48 dB. 

 

Als hogere waarden worden vastgesteld, dan dient dit te worden gemotiveerd 

aan de hand van de criteria van artikel 110a lid 5 van de Wgh. 
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In stand houden voorzieningen 

Geluidwerende voorzieningen moeten in stand worden gehouden. Aangezien 

dit nog niet in de regels is vastgelegd, verzoek ik u dit alsnog te doen. 

C Waterschap Noorderzijlvest  

C.1 Verbeelding met Regels 

Op de verbeelding met regels hebben wij geen opmerkingen. De waterkering 

langs het Reitdiep is goed weergegeven op de kaart en van de juiste regels 

voorzien. In de andere bestemmingen zijn waterhuishoudkundige zaken goed 

geborgd. 

 

- 

C.2 Toelichting 

Paragraaf 4.4 Water geeft een goede beschrijving van het beleid van water-

schap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen over de (afval)wateraspec-

ten. Ook de opgave die deze ontwikkeling qua water oplevert, is goed beschre-

ven. Dit is het resultaat van constructieve overleggen die in een vroeg stadium 

zijn gevoerd over dit plan, namens de initiatiefnemer, met zowel het water-

schap Noorderzijlvest als de gemeente Groningen. 

- 

C.3 Uitwerking 

Omdat de wateropgave niet is uitgewerkt en concreet gemaakt kunnen wij niet 

akkoord gaan met dit voorontwerpbestemmingsplan.  Het is teleurstellend dat 

de opgaves niet  zijn uitgewerkt in concrete oplossingen. Het wordt in de para-

grafen 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6 niet duidelijk hoe hemelwater wordt verzameld, 

vastgehouden en vertraagd wordt afgevoerd naar het regenwaterriool en/of op-

pervlaktewater. Ook wordt niet duidelijk hoe waterschap Hunze en Aa's staat 

tegenover het eventueel afvoeren van hemelwater naar het Reitdiep en welke 

voorwaarden daaraan gesteld worden . 

 

Wij gaan ervan uit dat in het ontwerpbestemmingsplan keuzes zij 

berekeningen en tekeningen aantonen dat die keuzes overeenkomen met de  

randvoorwaarden en eisen die zijn gesteld door de gemeente en het waterschap 

c.q. de waterschappen. 

Wij achten het opnieuw in gesprek gaan over de randvoorwaarden niet zinvol, 

zoals wordt gesuggereerd in het voorontwerp. Uiteraard willen wij toetsen of 

voorgenomen  uitwerking in overeenstemming is met de gestelde 

Er heeft nader overleg plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan zijn ver-

werkt in een memo, die is gevoegd als bijlage 4 bij de toelichting. 
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randvoorwaarden, voordat de uitwerking in ontwerpbestemmingsplan ter in-

zage wordt gelegd. 

D Waterschap Hunze en Aa’s  

D.1 De planlocatie ligt geheel binnen het beheergebied van waterschap Noorder-

zijlvest maar grenst aan het boezemwater van waterschap Hunze en Aa's. in de 

voorbereiding van dit plan is overleg geweest tussen de betrokken partijen. De 

voorwaarden en aanbevelingen zijn wat Hunze en Aa's betreft op de juiste 

wijze in het plan opgenomen. 

 

Wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen op dit voorontwerp van dit plan. 

- 

E Omgevingsdienst  

 Op de verbeelding en in de regels behorend bij het voorontwerpbestemmings-

plan Friesestraatweg 181 is geen “Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stof-

fen” opgenomen zoals in het bestemmingsplan Friesestraatweg 139. 

Geadviseerd wordt om op de verbeelding de “Veiligheidszone - vervoer ge-

vaarlijke stoffen” op te nemen en in de regels te beschrijven zoals in het be-

stemmingsplan Friesestraatweg 139 is gedaan. 

Is aangepast. 

   

 

 

 

 

 

  

 





Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken

SBI-cod
e 

SBI-code 
2008 omschrijving

cat.

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 
leer)

2

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2

2223 1814 Grafische afwerking 1

2223 1814 Binderijen 2

2224 1813 Grafische reproductie en zetten 2

2225 1814 Overige grafische activiteiten 2

223 182 Reproductiebedrijven opgenomen media 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 1

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 
motorfietsen)

1

61, 62 50, 51 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

6322, 
6323

5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1

633 791 Reisorganisaties 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1

642 61 Telecommunicatiebedrijven 1

65, 66, 
67

64, 65, 66 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2

70 41, 68 Verhuur van en handel in onroerend goed 1

72 62 Computerservice- en informatietechnologie-bureaus 
e.d.

1

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1

74 63, 69 t/m 71, 
73, 74, 77, 78, 
80 t/m 82

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1

8021.3 85.31.3 Praktijkonderwijs 2

8022.2 85.32.2 Educatie 2

8042.1 85.59.1 Afstandsonderwijs 1

8042.2 85.59.2 Bedrijfsopleiding en -training 2

8042.3 85.59.9 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. 2



8512, 
8513

8621, 8622, 
8623

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1

853 88.91.1 Kinderopvang

921, 922 
 

591, 592, 601, 
602   

Studio's (film, TV, radio, geluid) 2

9234 8552 Muziek- en balletscholen 2

9251, 
9252

9101, 9102 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1

9305 9603 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1

Verklaring gebruikte afkortingen 

n.e.g. niet elders genoemd

vastgesteld  

gemeente Groningen - bestemmingsplan Friesestraatweg 181 
2






