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Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen 

biedt te koop aan:

de Westerkerk met nevenruimten, ondergrond, 
erf en aanhorigheden 
in eigendom bij de Hervormde Gemeente te Vriezenveen,
hierna te noemen: het object.

 

Algemene gegevens

Ligging:  De omliggende bebouwing bestaat met name uit vrijstaande 

    woonhuizen en midden- en kleinbedrijf.

Adres:  Kanaalweg Zuid 7, 7671 GD Vriezenveen

De kadastrale gegevens: Gemeente Vriezenveen, sectie L, nummer 1465, groot 2.132 m²

Bestemming

De bestemming van het object is volgens het bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing 

en centrumgebied’: maatschappelijke doeleinden, bestemd voor onder andere sociale,

culturele, medische, levensbeschouwelijke en onderwijsdoeleinden en openbare voorzieningen 

en sport- en speelvoorzieningen. Het bestemmingsplan is goedgekeurd op 7 februari 2012.

Het bestemmingsplan kan separaat worden opgevraagd of nader worden bekeken via:

www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan één zijde ontsloten langs de openbare weg.

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn er geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden 

gevestigd.

Diversen

• Er zijn geen bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of 

 vestigingseisen.

• Op het eigen terrein zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Bouwjaar

1953

 

Bouwaard, constructie

Het object is op staal (= dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels zijn opgetrokken uit 

spouwmuren en gemetseld in wildverband. 

Het object heeft een zadeldak, voorzien van harde dekking bestaande uit dakpannen.

Het object heeft een houten dakconstructie met betonnen spanten. De bakgoten zijn van zink.
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De vloeren zijn uitgevoerd in beton. In de verschillende hallen zijn de vloeren 

voorzien van bakstenen. In de kerkzaal en de toiletten liggen vloertegels. 

De keuken is voorzien van vinyl. De consistorie en de vergaderzaal zijn voorzien van tapijt.

De binnenmuren zijn afgewerkt met schoonmetselwerk, stucwerk en muurtegels (toiletten).

Plafonds bestaan uit stucwerk, vezelplaten en systeemplafonds.

De entreehal, de kerkzaal, de hal tussen de kerkzaal en het bijgebouw en het toilet in 

de entreehal hebben betonnen kozijnen met glas-in-loodramen en voorzetramen. 

De overige ruimten (de keuken, de consistorie, de vergaderzaal en de hal) zijn voorzien van 

houten kozijnen met dubbelglas (1989).

Indeling en globale vloeroppervlaktes

De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 590 m² en bestaat uit:

• Entreehal (29 m2)

• Kerkzaal (414 m2)

• Hal tussen kerkzaal en bijgebouw (12 m2)

• Keuken (10 m2)

• Consistorie (18 m2)

• Vergaderzaal (69 m2)

• Hal (9 m2)

• Buitenberging (3 m2)

• Toiletgroep 1 (entreehal, 4 m2)

• Toiletgroep 2 (hal bijgebouw, 3 m²)

• Kelder (20 m2)

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair

• In de entreehal bevindt zich een gecombineerd dames-/herentoilet met fonteintje. 

• In de hal van het bijgebouw zijn twee gecombineerde dames-/herentoiletten, 

 beide met fonteintje.

Centrale verwarming

De drie aanwezige cv-ketels zijn van het merk Nefit, type Econline HR (bouwjaar 1997), 

type Topline Compact HRC 25 (bouwjaar 2008) en type Topline HR70 (bouwjaar 2008).

Isolatie

De ramen met enkel glas zijn voorzien van aluminium voorzetramen.

Energielabel

Kerkgebouwen en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een verplicht

energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper

afzien van dit energielabel.
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Staat van onderhoud

• Het dak, het schilderwerk (zowel inwendig als uitwendig), het hang- en sluitwerk 

 en de vloeren zijn goed.

• De gevels, goten, kozijnen, plafonds, keuken, sanitair, erf en tuin hebben een redelijke staat 

 van onderhoud.

• Voor de cv-apparatuur, warmwatervoorziening en de elektrische installatie is nadere 

 inspectie gewenst.

Overige bepalingen

• De mogelijkheid bestaat dat er asbest aanwezig is bij de aansluiting van de schokbetonramen 

aan de muren en op plaatsen waar de spouw wordt dichtgestoken om het doorslaan van 

water tegen te gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of hier daadwerkelijk asbest is toegepast.

• Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie

en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Datum bezichtiging

Bezichtiging van het object is op afspraak mogelijk.

Datum overdracht

In overleg.

Nadere informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

• de heer ing. L. ten Hooven (06 – 51 34 12 00) of bij 

• KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer 033 - 467 10 10 

 of via e-mailadres r.radstake@kkgkka.nl. 

Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG Adviseurs of te downloaden 

via de website www.silasgroep.nl/vastgoed/vriezenveen.
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Bijlagen:

• Fotopresentatie

• Lijst van zaken

• Concept koopovereenkomst

• Kadastrale kaart

• Omgevingskaart

• Eigendomsinformatie

• Erfdienstbaarhedenonderzoek

• Bestemmingsrapport

• Bouwtekeningen

• Rapportage asbestinventarisatie

• Rapport verkennend bodemonderzoek

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden 

in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen.
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Westerkerk

Westerkerk
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Bijgebouw

Westerkerk
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Kerkzaal

Kerkzaal
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Consistorie

Vergaderzaal
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Keuken

Hal tussen kerkzaal en bijgebouw
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Hal

Entreehal



12

Lijst van zaken
Westerkerk 

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt 

dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duide-

lijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.

Blijft 

achter

Gaat 

mee

Kan worden 

overgenomen

n.v.t.

Interieur

Verlichting, te weten: 

- Losse (hang)lampen

- Kerkbanken 40

- Stoelen kerkgebouw 80

- Stoelen bijgebouw 40

- Tafels bijgebouw 10 

- Trouwstoelen + kruk

- Avondmaalstafel voor in de kerk

- Kruis voor in de kerk

- Overgordijnen

- Vitrages

- Statafels 2x

- Brancard 

- Mengpaneel in de kerk

- Headset

- Basbox

- Printer

- Whiteboard

- Ladekastje in bijgebouw

- Laptop

- Losse beamer

- Speelgoed kinderoppas

- Box

- Klok in klokkentoren

- Orgel

- Beeldschermen / computer boven     

- bij orgel

- camera 2x

- Beamer 2x

- 

- 

- 

- 
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Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking

- 

- 

- 

Blijft 

achter

Gaat 

mee

Kan worden 

overgenomen

n.v.t.

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Magnetron

- Koelkast

- Vaatwasser

- Koffiemachine

-

Toilet

Toiletaccessoires:

-

-

Blijft 

achter

Gaat 

mee

Kan worden 

overgenomen

n.v.t.

- GARAGEBOX

- Avondmaalstafels in garagebox 12x

- UNIT

- Beamer + toebehoren

- Tv-scherm

- Koffiemachine

- Tafels 4x

- Lounge banken 

-

-

Kluis

(Klok)thermostaat
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Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie

-

-

-

Blijft 

achter

Gaat 

mee

Kan worden 

overgenomen

n.v.t.

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

Vlaggenmast

Verlichting schijnwerper buiten
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CONCEPT

(10/RR)

Koopovereenkomst
 

De ondergetekende(n):

A. Verkoper: 

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen, 

kantoorhoudende te Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 23, postadres: Postbus 675, 

3800 AR Amersfoort, ten deze vertegenwoordigd door:

Voorzitter:

Naam   : 

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

Secretaris:

Naam   : 

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

hierna te noemen: “verkoper”

 

B. Koper:

Naam   :  

Voorna(a)m(en) :  

Geboortedatum : 

Woonplaats : 

Postcode  : 

Straat   : 

E-mailadres : 

Telefoon  : 

Burgerlijke staat : 

hierna te noemen “koper”.

Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.
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Verkoper en koper komen overeen:

Artikel 1  Verkoop en koop

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt het kerkgebouw met nevenruimten, 

ondergrond, erf en aanhorigheden:

• plaatselijk bekend: Kanaalweg 7, 7671 GD Vriezenveen

• kadastraal bekend: Vriezenveen, sectie L, nummer 1465, groot 0.21.32 ha.,

hierna te noemen “de onroerende zaak”, 

tegen een koopsom van €  (zegge:  ) met inbegrip van de zaken zoals 

omschreven in de bij deze koopovereenkomst behorende lijst. 

De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door partijen gewaardeerd op 

€  .

Artikel 2  Kosten / overdrachtsbelasting

De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening 

brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten zijn voor rekening van koper. 

De notaris wordt aangewezen door koper.

 

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van overbruggings-

leningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de onroerende 

zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper. 

De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek 

met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper. Eventuele overige kosten 

die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, 

zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt. 

Artikel 3  Betaling

De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het 

passeren van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom 

onder zich houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, 

beslagen en inschrijvingen daarvan.

Artikel 4  Eigendomsoverdracht

4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden uiterlijk op 1 juli 2024 of zoveel eerder of 

later als partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van notaris  , 

hierna verder te noemen “notaris”.

4.2.  Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten 

tijde van het passeren van de akte van levering.

4.3.  Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koop-

overeenkomst voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘de overdracht van het 

recht van erfpacht’.
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Artikel 5  Bankgarantie/waarborgsom

5.1.  Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze 

uiterlijk op  een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven

bankgarantie doen stellen voor een bedrag van 10% van de koopsom, zijnde , 

zegge: . 

Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot tenminste één 

maand na de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (III) de clausule 

bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het 

bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.

Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee 

handelen als in artikel 11 is bepaald.

Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden 

verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst 

verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover 

nodig onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan 

en de juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper 

gestelde bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen 

een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.

5.2.  In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter 

hoogte van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens 

derdenrekening. De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn 

bijgeschreven op genoemde rekening.

Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden 

verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een 

door koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom 

dat niet wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen 

op grond van deze koopovereenkomst heeft voldaan.

Over de waarborgsom wordt door verkoper geen rente vergoed. Als de notaris over de 

waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan koper toe.

5.3.  Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze 

koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag 

respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan 

verkoper zijn verbeurd.

Artikel 6  Staat van de onroerende zaak/gebruik

6.1.  De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat 

waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met 

alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, 

heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, 

beslagen en inschrijvingen daarvan.
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6.2.  Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere 

lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en 

kwalitatieve verplichtingen, althans uitsluitend voor zover blijkend en/of 

voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging

van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n) en/of anderszins 

uit de inschrijvingen in de openbare registers.

Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld. Koper 

verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten.  

6.3.  De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten 

die nodig zijn voor een normaal gebruik als kerkgebouw met nevenruimten, ondergrond, 

erf en aanhorigheden, conform de geldende bestemming. 

Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de 

eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. 

Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik 

nodig zijn. 

Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik 

belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot 

stand komen van deze koopovereenkomst. 

6.4.1. Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten 

nadele strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen 

leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van 

andere maatregelen.

6.4.2. Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak geen ondergrondse tank voor 

  het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig.

 

6.4.3. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

6.4.4. Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen 

of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door 

het bevoegd gezag.

6.5.  Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering 

de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.

6.6.  Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft 

ondertekend door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen 

zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.

Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een

verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of 

voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening 

en risico van koper.

 

De aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper indien 

deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst 

voor hem voortvloeiende verplichtingen.
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6.7.  Verkoper is niet bekend met een aanwijzing en/of registerinschrijving en/of

een al of niet geheel doorlopen besluitvormingstraject ten aanzien van het 

kerkgebouw als rijks-/gemeentelijk/provinciaal monument en/of onderdeel van 

een beschermd stads-of dorpsgezicht en/of archeologisch monument. Het verkochte 

is geregistreerd onder monumentnummer n.v.t. bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed:

a. als bedoeld in de Erfgoedwet, met name de hoofdstukken 3, 5 en 9 van die wet

b. als bedoeld in de Monumentenwet 1988 voor zover die wet en een aanwijzing 

 op grond van die wet na inwerkingtreding van de Erfgoedwet per 1 juli 2016 van 

 toepassing is

c. als bedoeld in gemeentelijke of provinciale regelgeving waaronder een 

 monumenten/erfgoedverordening.

6.8. Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten 

  opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop. 

6.9.  Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een 

  (voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.

6.10.  In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke 

  wegneemrecht rechten doen gelden. 

6.11.  Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen 

  enig recht.

6.12.  Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn

opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.

Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, 

verklaart verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

6.13.  De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden 

  houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper. 

Artikel 7  Feitelijke levering/overdracht aanspraken

7.1. De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen 

  van de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1.

7.2.  Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit staat verkoper er voor in dat de 

onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II) 

ongevorderd is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken, 

leeg en ontruimd is.

7.3. Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening 

van lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten:

a. staat verkoper er voor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds 

betalingen heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen 

beslag is gelegd op dergelijke termijnen;

b.  staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereen-

komst bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden  

gewijzigd, de onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in  

huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan, 

tenzij met schriftelijke toestemming van koper, en
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c.  verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen 

genoemde huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten.

7.4.  In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van alle 

aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen doen 

gelden tegenover derden, zoals wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan 

de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper tot vrijwaring verplicht 

is. Deze overdracht vindt plaats per de datum van de eigendomsoverdracht. Vindt de 

feitelijke levering op een eerdere datum plaats dan de ondertekening van de akte van 

levering, dan wordt de overdracht van bovenvermelde aanspraken effectief per die 

eerdere datum. In dat laatste geval verplicht verkoper zich hierbij de hem bekende 

gegevens ter zake aan koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij, 

voor zover nodig, deze overdracht van aanspraken voor rekening van koper te doen 

mededelen aan de desbetreffende derden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 8  Baten, lasten en canons

De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons, voor zover van toepassing, 

komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de levering. De dan lopende 

baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato 

van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de 

koopsom.

Artikel 9  Hoofdelijkheid

Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:

a.  de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk 

de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectieve-

lijk de voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen, 

b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze 

onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voort-

vloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen na te komen, en

c.  de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofdelijk verbonden 

  voor de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 10  Risico-overgang/beschadiging door overmacht

10.1. De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering 

voor risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het 

risico per dat moment overgaat op koper.

10.2. Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan 

wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan onverwijld in 

kennis te stellen.

10.3. Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt 

beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst van 

rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór 

de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:

a. koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper 

-zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan koper 

op de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak aflevert 

in de staat waarin deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke verkoper 

ter zake van het onheil - hetzij uit andere hoofde - jegens derden toekomen. 
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De levering van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 7.4, dan wel

b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de 

overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien het onheil zich 

voordoet in de vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigen-

domsoverdracht, binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift 

een eerder overeengekomen datum van eigendomsoverdracht naar de dag volgend 

op die waarop die vier weken na het onheil zijn verstreken. 

Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats, dan is deze koopovereenkomst alsnog 

ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen nadat op basis van dit artikel herstel 

plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog gebruik te willen maken van het hem 

onder sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in welk geval de eigendomsoverdracht 

plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel, indien het onheil zich voordoet 

binnen vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht, 

uiterlijk zes weken na het onheil. 

  Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 

  10.3. toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.

10.4. Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld 

in artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan het 

moment van de terug-overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door hem 

is verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object als 

het verkochte door een koper niet is verzekerd en die bij een object als het verkochte 

ook niet plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 en 4 BW 

van kracht.

Artikel 11  Ingebrekestelling/ontbinding

11.1. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen 

nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereen-

komst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze 

koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een 

schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.

11.2. Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande 

ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare 

tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechter- 

lijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom 

verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de 

daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd 

vergoeding van kosten van verhaal. 

11.3. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te

ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij 

na afloop van de in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien 

verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete ver-

schuldigd zijn van drie pro mille (3‰) van de koopsom met een maximum van tien 

procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schade-

vergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare 

boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal. 
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Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog 

ontbindt dan zal de nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent 

(10%) van de koopsom verminderd met het reeds in de vorm van een dag-boete 

betaalde bedrag, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, 

indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, 

en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal. 

11.4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van 

acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin

gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te 

vergoeden.

11.5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk 

gemachtigd, om:

a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan 

de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris 

gestorte waarborgsom, aan verkoper te betalen,

b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde 

bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de 

notaris gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen,

c. indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie 

 respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen,

d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen 

wie van beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, 

- behoudens eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of 

waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane 

uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het 

bedrag moet afdragen.

Artikel 12  Energielabel

Koper en verkoper verklaren af te zien van het wettelijk gestelde energielabel om reden dat het 

kerkgebouw als zodanig hiervan is vrijgesteld. 

Artikel 13  Domicilie

Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze koopovereenkomst 

domicilie, ten kantore van de notaris.

Artikel 14  Registratie koopovereenkomst

Partijen geven de notaris hiermee  wel/geen opdracht deze koopovereenkomst zo 

spoedig mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven.

Artikel 15  Identiteit partijen

Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, 

de wederpartij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een 

geldig identiteitsbewijs.
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Artikel 16  Ontbindende voorwaarden

16.1. De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad 

van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Het Classicale College voor de 

Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor de provincie Overijssel 

zal eveneens zijn goedkeuring op deze verkoop dienen te verlenen. Als deze goed-

keuringen niet worden verleend, dan is verkoper ontslagen van de verplichtingen aan 

de wederpartij de in artikel 11 van deze overeenkomst genoemde boete te voldoen en 

het bij deze akte verkochte te leveren.

16.2. Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien 

verkoper ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom 

van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is 

verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan zijn 

verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

16.3. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde 

vergunning en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) 

en/of andere zaken te verkrijgen. N.v.t.

De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat 

de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de tiende werkdag na de datum waarvan in de 

betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens deskundige is 

ontvangen. Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare 

communicatiemiddelen te geschieden. Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereen-

komst bevrijd. De door koper reeds gedane stortingen worden vervolgens gerestitueerd. 

Degenen die deze stortingen onder zich hebben worden daartoe bij deze verplicht, en voor 

zover nodig onherroepelijk gemachtigd.

Artikel 17  Bedenktijd

Niet van toepassing aangezien het object een niet tot wonen bestemd gebouw betreft.

Artikel 18  Schriftelijke vastlegging

Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze 

koopovereenkomst hebben ondertekend.

Artikel 19  Nederlands recht

Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Ouderdomsclausule

De bij deze verkochte onroerende zaak heeft een aanzienlijke ouderdom. Koper erkent 

uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze onroerende zaak redelijker-

wijze verwacht mag worden. 

Met name zijn de eisen die aan de (bouw-) kwaliteit gesteld mogen worden niet los te zien 

van de ouderdom van deze onroerende zaak en de tijd waarin deze werd gebouwd. Die eisen 

zijn aanmerkelijk lager dan de eisen die aan recentere gebouwen worden gesteld.

Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen, leidingen, 

riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.



24

CONCEPT

Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te 

aanvaarden dat bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, 

in het licht van de aard en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper 

daarover het normale gebruik niet belemmeren.

De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat het college van kerkrentmeesters van verkoper 

bestaat uit vrijwilligers die derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen. 

Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat collegeleden slechts voor 

beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige collegeleden van de verkoper niet op 

de hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende 

zaak is voorgevallen. 

Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan verstrekken 

die normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten worden. In verband 

daarmede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld dat koper alle gelegenheid 

krijgt tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot ondertekening van deze akte over 

te gaan. 

Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de onder-

zoekplicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat speciaal 

ten aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die zich hebben 

voorgedaan in een periode dat het college van kerkrentmeesters van verkoper niet gevormd 

werd door de huidige collegeleden.

Artikel 21  Kettingbeding

1.  Aan koper wordt het navolgende kettingbeding opgelegd ten behoeve van verkoper:

Het is aan koper en diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel 

verboden de onroerende zaak of een gedeelte daarvan te exploiteren als instelling(en) 

gerelateerd aan: 

• drugsindustrie (waaronder een coffeeshop)

• gokindustrie

• wapenindustrie 

• seksindustrie

of soortgelijke activiteiten alle in de ruimste zin des woords. 

2. De hiervoor sub 1 omschreven verplichting zal overgaan op al degenen die voren-

bedoelde aan koper verkochte onroerende zaak zullen verkrijgen, hetzij onder algemene, 

hetzij onder bijzondere titel.

3.  Degene die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik ter zake van vorenbedoelde 

aan koper verkochte onroerende zaak verkrijgen, zijn eveneens aan de onder sub 1 

omschreven verplichting gebonden.   

4. De hiervoor sub 1 omschreven verplichting van koper is een kwalitatieve verplichting in 

  de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.

5.  Voor elk dag dat het gebruik van vorenbedoelde onroerende zaak in strijd is met het 

sub 1 bepaalde is koper of zijn rechtsopvolger aan verkoper een boete verschuldigd van 

tienduizend euro (€ 10.000,--) per dag dat deze strijdigheid voortduurt.
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6. Indien de koper of diens rechtverkrijgenden als gemeld verzuimen de 

verbodsbepalingen aan de opvolgende verkrijger op te leggen als hiervoor 

gemeld, zal door koper of diens rechtverkrijgenden als gemeld aan verkoper een 

onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van honderdduizend euro (€ 100.000,--) 

eveneens van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist door het 

enkele feit der overtreding.

7.  Het hiervoor omschreven kettingbeding zal zijn vervallen indien de aanwezige opstallen 

behorende tot de onroerende zaak zijn afgebroken en plaats hebben gemaakt voor 

nieuwbouw.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 22

Alle persoonsgegevens uit deze overeenkomst leggen wij digitaal vast. Hierbij volgen wij de 

richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de AVG. Tevens is het privacy 

statement van KKG Adviseurs van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst 

stemt u in met het digitaal vastleggen van uw persoonsgegevens.

Voor akkoord:

 

De verkoper

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Voorzitter      Secretaris

naam:        naam:   

plaats: Vriezenveen    plaats: Vriezenveen    

datum:      datum:    

De koper

naam:   

plaats: 

datum:     
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Vriezenveen L 1465
Kadastrale objectidentificatie : 068840146570000

Locatie Kanaalweg Zuid 7
7671 GD  Vriezenveen
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 2.132 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 237656 - 491219
Omschrijving Godsdienst

Wegen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 VZV00/15803 ZLE
Naam gerechtigde De Hervormde Gemeente Te Vriezenveen

Adres Krijgerstraat 57
7671 XX  VRIEZENVEEN

Postadres Postbus 21
7670 AA  VRIEZENVEEN

Statutaire zetel VRIEZENVEEN

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



  
 

 
POSTBUS 9046, 7300 GH APELDOORN WWW.KADASTER.NL 

 
 

 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers 

 
Resultaat van onderzoek naar erfdienstbaarheden 

 
 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers verklaart dat op verzoek van de aanvrager 
onderzoek in de openbare registers is gedaan naar inschrijvingen waarin mogelijk erfdienstbaarheden 
ontstaan of teniet gaan (tot stand komen of vervallen) ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente 
Vriezenveen, sectie L nummer 1465, inzake de periode van 3 februari 2023 tot en met 1 april 1950 
(onderzoeksperiode door aanvrager bepaald). 
 
 
Voor dat doel werden de volgende inschrijvingen in de openbare registers ingezien: 
 
Vestiging Zwolle Deel 3072 nr. 22   
Vestiging Almelo Deel 1598 nr. 112 Deel 1205 nr. 142 Deel 1205 nr. 141 
 Deel 1200 nr. 5 Deel 1161 nr. 162  
 
 
Gebleken is dat in genoemde inschrijvingen de gevraagde erfdienstbaarheden niet zijn aangetroffen. 
 
 
Er zijn geen voorlopige aantekeningen. 
 
 
 
 
Apeldoorn, 6 februari 2023 

 
Mr. B.H.J. (Ruben) Roes 
Bewaarder van het kadaster en de openbare registers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan een via het openbare internet ontvangen onderzoek, en een daarvan vervaardigde afdruk, kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het Kadaster is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het verzenden van het onderzoek via het openbare internet. 
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Informatie

Gebouwenadministratie gemeente

Identificatie gebouw 1700100000035864

Type Pand

Gebouw status Pand in gebruik

Oppervlakte grondvlak 582,6 m²

Bouwjaar 1952

Aantal verblijfsobjecten 1
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Gebruiksdoel bijeenkomstfunctie
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Adres Kanaalweg Zuid 7

Postcode 7671GD

Plaats Vriezenveen

Bestemmingsplan
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Bestemmingsplan Vriezenveen lintbebouwing

en centrumgebied
Twenterand

Vastgesteld

gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

NL.IMRO.1700.BPVZ2009MP0018-VAS1

Artikel 12

Maatschappelijk

 

12.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. religieuze, medische, sociale, culturele instellingen en onderwijsinstellingen;

b. overheidsinstellingen;

c. al dan niet zelfstandige huisvesting en/of verzorging en verpleging, al dan niet gecombineerd met een

dienstencentrum, ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';

d. bedrijfswoning, uitsluitend overeenkomstig de bestaande situatie;

e. cultuur en ontspanning, ter plaatse van de aanduiding ‘cultuur en ontspanning’;

f. sport- en speelvoorzieningen;

g. verkeer en verblijf;

h. groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

i. openbare nutsvoorzieningen;

j. kunstwerken;

k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

l. ontsluitingspaden, ter plaatse van de aanduiding ‘pad’;

m. standplaats voor ambulante handel.

 

Onder verkeer en verblijf zijn naast wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en bermen tevens

groenvoorzieningen, water, beplantingen, hondenuitlaatplekken, MUPI's en speelvoorzieningen begrepen.

 

 

12.2 Bouwregels

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

1. met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen, ten behoeve van verkeer

en verblijf en ten behoeve van de stalling, berging en het onderhoud, tot een inhoud van ten hoogste 50

m³, wordt een gebouw binnen het bouwvlak gebouwd;

2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel niet meer dan de goothoogte

van het bestaande gebouw indien deze hoger is;

3. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 9,5 m bedragen, dan wel niet meer dan de

bouwhoogte van het bestaande gebouw indien deze hoger is;

4. de bestaande uitwendige hoofdvorm van de gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek',

dient te worden gehandhaafd;

5. 100% van het bouwvlak mag worden bebouwd.



 

b. Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1. de bedrijfswoningen worden gebouwd binnen het bouwvlak;

2. de afstand van de bedrijfswoning tot de niet naar de weg gekeerde perceelgrens bedraagt ten minste 3

m, dan wel de afstand van de bestaande bedrijfswoning tot de niet naar de weg gekeerde perceelgrens

indien deze minder is;

3. de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m, dan wel niet meer dan de goothoogte van de bestaande

bedrijfswoning indien deze hoger is;

4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9,5 m, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van de bestaande

bedrijfswoning indien deze hoger is;

5. de inhoud van de bedrijfswoningen bedraagt ten hoogste 750 m3;

6. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan het bestaande aantal bedragen.

 

c. Voor het bouwen van ondergeschikte gebouwen ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

1. de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m, dan wel niet meer dan de goothoogte van het bestaande

ondergeschikte gebouw indien deze hoger is;

2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5 m, dan wel niet meer dan de bouwhoogte van het bestaande

ondergeschikte gebouw indien deze hoger is;

3. zij dienen op een afstand van ten minste 1 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde

gevel(s) van de hoofdbouw te worden gebouwd met uitzondering van aangebouwde ondergeschikte

gebouwen met een diepte van ten hoogste 1,5 m en een maximum oppervlakte van 7,5 m²;

4. de gezamenlijke oppervlakte van de ondergeschikte gebouwen bij een woning bedraagt niet meer dan 75

m²;

5. de afstand tot de niet naar de weg gekeerde perceelgrens van het bouwperceel bedraagt ten minste 3 m,

tenzij op de niet naar de weg gekeerde perceelgrens wordt gebouwd;

6. de gezamenlijke oppervlakte aan niet-vrijstaande ondergeschikte gebouwen mag nooit meer bedragen

dan de oppervlakte van het hoofdgebouw;

7. de gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande ondergeschikte gebouwen mag niet meer dan 50 m²

bedragen;

8. de afstand van vrijstaande ondergeschikte gebouwen tot andere gebouwen dient minimaal 1 m te

bedragen, dan wel minimaal de bestaande afstand indien deze kleiner is.

 

d. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het

hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 2,5 m;

2. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het

hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;

3. de bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8 m;

4. de bouwhoogte voor kunstwerken bedraagt ten hoogste 3 m;

5. de bouwhoogte van lichtreclamemasten en reclamedisplays bedraagt ten hoogste 6 m;

6. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt binnen het bouwvlak ten

hoogste 10 m en buiten het bouwvlak ten hoogste 2,5 m.

 

 

12.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de woon- en werksituatie;

- het straat- en bebouwingsbeeld;

- de verkeersveiligheid;

- de sociale veiligheid;

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

a. de plaats van gebouwen, in die zin dat deze gebouwen in de naar de weg gekeerde bouwgrens moeten worden

gebouwd;

b. de bouwhoogte van gebouwen in die zin dat het verschil met de goothoogte niet minder dan 2 m mag bedragen;

c. de plaats van gebouwen tot 50 m² voorzover deze buiten het bouwvlak worden gebouwd;

d. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale oppervlakte dan 6 m² en/of een

grotere bouwhoogte dan 1,5 m.

 

 

12.4 Afwijken van de bouwregels

 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- de woon- en werksituatie;

- het straat- en bebouwingsbeeld;

- de verkeersveiligheid;

- de sociale veiligheid;

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

- de verschijningsvorm van de gebouwen;

worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2, sub a, onder 4 voor het afwijken van de bestaande uitwendige

hoofdvorm bij her- en/of verbouw van een bestaand hoofdgebouw, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek',

mits:

a. de bestaande verschijningsvorm stedenbouwkundig gezien niet de meest gewenste is;

b. bij het wijzigen van de verschijningsvorm rekening wordt gehouden met de ter plaatse geldende uitgangspunten

zoals deze in de welstandsnota zijn vastgelegd.

 

 





Toelichting

Plattegrond met OSM achtergrond

Op de voorpagina is weergegeven een plattegrond met op de door u gekozen locatie een marker. De plattegrond
is een kaart van Open Street Maps (OSM). Een kaart die door een wereldwijde community opgebouwd en
onderhouden wordt. OSM is zeer gedetailleerd, compleet met straatnamen, huisnummering en symbolen die
verschillende kenmerken aangeven in de buurt van de gekozen locatie.

Gebouwenadministratie gemeente

Kenmerken van de aangevraagde locatie op basis van gegevens vanuit de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG). Bron Burgerlijke gemeente waar het aangevraagde gebouw in ligt. Actualiteit: maandelijks

Identificatie gebouw Identificatienummer van het gebouw.

Type Omschrijving gebouw van de gekozen locatie.

Gebouw status De status van het gebouw.

Oppervlakte grondvlak Oppervlakteberekening van het grondvlak van het gebouw.

Bouwjaar Oorspronkelijk bouwjaar van het gebouw.

Aantal verblijfsobjecten Aantal woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte
eenheden.

Aantal gebruiksdoelen Aantal gebruikscategorieën in het gebouw.

 

Identificatie gekozen
verblijfsobject ¹

Identificatienummer van het verblijfsobject.

Status Status van het verblijfsobject.

Gebruiksdoel Functie van het verblijfsobject.

Vloeroppervlak Totaal vloeroppervlak in m2 van het verblijfsobject.

Adresgegevens Volledige adres van het verblijfsobject.

¹ Indien geen verblijfsobject bekend is op de aangevraagde locatie, dan wordt deze rubriek niet getoond.

Ruimtelijke plannen

Sinds 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht hun ruimtelijke plannen digitaal te publiceren, conform de
IMRO codering. Planviewer heeft via de bronhouder een kopie van ieder gepubliceerd plan in de database. De
database wordt dagelijks bijgewerkt. Op basis van die gegevens worden Bestemmingsrapporten gemaakt. Een
Bestemmingsrapport is een uittreksel van een ruimtelijk plan specifiek voor een bepaald adres. Er zijn de
volgende types ruimtelijke plannen: bestemmingsplan, omgevingsvergunning, wijzigingsplan, projectbesluit,
gerechtelijke uitspraak, beheersverordening, uitwerkingsplan, inpassingsplan, provinciale verordening,
voorbereidingsbesluit, en reactieve aanwijzingen exploitatieplan.

Gerelateerde online producten van Planviewer

Bestemmingsrapport een handzame PDF dat informatie geeft over de bestemmingsplan regels van een

Bestemmingsrapport

Kenmerk Kanaalweg Zuid 7, 7671GD Vriezenveen

Datum 17-12-2019

Planviewer BV | Utrechtsestraat 61 , 6811 LW Arnhem | 088-7006060 | info@planviewer.nl | www.planviewer.nl



specifieke locatie. Dit afgebeeld op een kaart op schaal met legenda, waardoor de situatie duidelijk wordt
en welke bestemming het gekozen object heeft.
Percelenrapport een PDF met de kadastrale grenzen van het aangevraagde perceel plus een overzicht van
de directe omgeving.
Eigenarenrapport een PDF dat informatie geeft over de kadastrale eigenaar. Bron Kadaster.
Hypotheekrapport een PDF met informatie over inschrijvingen van hypotheken en/of beslagen. Bron
Kadaster.

Disclaimer en privacy statement

Disclaimer

Met de afname tot en het gebruik van dit product stemt u als afnemer in met de volgende voorwaarden:

Planviewer B.V. zal zich inspannen om de in dit rapport verstrekte informatie steeds zo juist en volledig
mogelijk te presenteren.
Planviewer B.V. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.
Planviewer B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer van het product lijdt als
gevolg van het gebruik van dit product verstrekte informatie.
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beoordeling van resultaten.

Privacy

Planviewer B.V. respecteert de privacy van de afnemers van het product. Hoewel de grootste nauwkeurigheid
wordt betracht kan Planviewer B.V. niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden
wederrechtelijk wordt verkregen.

Bestemmingsrapport

Kenmerk Kanaalweg Zuid 7, 7671GD Vriezenveen

Datum 17-12-2019

Planviewer BV | Utrechtsestraat 61 , 6811 LW Arnhem | 088-7006060 | info@planviewer.nl | www.planviewer.nl
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I. TITELBLAD 

Projectgegevens 
Adres     : Kanaalweg Zuid 7 
Postcode en plaats   : 7671 GD Vriezenveen 
Projectnummer    : 23006891 Versie (1) 

Opdrachtgever 
Naam     : Hervormde Gemeente Vriezenveen 
Adres     : Krijgerstraat 57 
Postcode en plaats   : 7671 XX Vriezenveen 
Contactpersoon    : De heer L. Goossen 

Uitvoerend inventarisatiebureau 
Naam     : Kruse Milieu en Advies 
Certificaatnummer Ascert  : 07-D070040.01 

Adres     : Huyerenseweg 33 
Postcode en plaats   : 7678 SC te Geesteren 
Telefoonnummer   : 0546-631153 
Website    : www.krusegroep.nl  
Email     : info@krusegroep.nl  

Uitvoerend inventariseerder (DIA) 
Naam     : Dhr. B.H.J. Dierink 
DIA (SCA-code)   : 51E-150123-412024 

Technisch verantwoordelijke (DIA) 
Naam     : Dhr. B.H.J. Dierink 
DIA (SCA-code)   : 51E-150123-412024 

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid 
- de kerk en het parochiehuis 

Doel van het onderzoek 
- renovatie/sloop 

Destructief onderzoek uitgevoerd 
- ja, beperkt 

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 

 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

 Uitsluitend gebied rondom bouwwerk of object 

 

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek 

 Geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

 Geschikt voor renovatie zonder bouwkundige integriteit aan te tasten 

 Geschikt voor volledige renovatie of totale sloop 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
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1 Samenvatting 

In opdracht van de heer L. Goossen van Hervormde Gemeente Vriezenveen is door de medewerkers van 
Kruse Milieu en Advies een asbestinventarisatie uitgevoerd van de kerk en het parochiehuis aan de 
Kanaalweg Zuid 7 te Vriezenveen. Het onderzoek is uitgevoerd op 6 februari 2023 conform de eisen zoals 
is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Asbestverwijdering. 

Deze asbestinventarisatie betreft alleen de te renoveren/slopen kerk en parochiehuis en het gebied direct 
rondom de gebouwen aan de Kanaalweg Zuid 7 in Vriezenveen.  

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen 
waargenomen: 

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen. 

Nummer Omschrijving Ruimte Risico-klasse Afmeting Aanbeveling 

1 dakbeschot  kerk en parochiehuis 2 buitensanering 745 m2
 - 

 

Kruse Milieu BV adviseert om de te benaderen asbestverwijderingsbedrijven de locatie te laten bekijken om 
zodoende een goede indruk van de situatie ter plaatse te krijgen. 

Kruse Milieu BV heeft tijdens deze asbestinventarisatie gestreefd een zo volledig mogelijk beeld van de 
aanwezige asbesthoudende materialen te geven. Ondanks alle zorgvuldigheid is het mogelijk dat 
asbesthoudende materialen, om welke reden dan ook, niet zijn waargenomen. Kruse Milieu BV aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aanwezigheid van niet waargenomen asbesthoudende 
materialen, tenzij aantoonbaar sprake is van grove schuld of opzet.  

Binnen het onderzochte gebied kan het werkgebied door het asbestverwijderingsbedrijf vrij worden 
afgebakend. Niet onderzochte gebieden zijn hiervan uitgesloten. 

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels 
het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden. 

 Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van 
het onderzochte object 

 Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 
2.1.2, tabel 2). 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de renovatie/sloop van de kerk en het parochiehuis. Deze 
rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.  
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2 Omschrijving van de opdracht 

2.1 Aanleiding onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is renovatie/sloop van de kerk en het parochiehuis aan de Kanaalweg 
Zuid 7 te Vriezenveen. In opdracht van de heer L. Goossen van Hervormde Gemeente Vriezenveen 
ontvingen wij op 30 januari 2023 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen 
zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie. 

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit. 
 

2.1.1 Algemene beperking 

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en 
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en 
certificaten. 

De vermelde medewerkers in deze rapportage zijn akkoord met openbaring van zijn of haar 
persoonsgegevens in het kader van de AVG-privacy wetgeving. 

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Kruse Milieu en 
Advies een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het 
onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te 
brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig 
worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende 
materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende 
en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht. 

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals 
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Kruse Milieu en Advies is op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de 
datum van het uitgevoerde onderzoek. 

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen draagt Kruse Milieu en Advies hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, 
certificerende instelling en bij Kruse Milieu en Advies. De toepassing zal aanvullend in kaart worden 
gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende 
worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd. 
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project 

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de kerk en het parochiehuis. Tijdens dit onderzoek zijn de 
onderstaande beperkingen vastgesteld. 

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen 

Constructiedeel Toepassing Asbest vermoeden Reden vermoeden Advies 

n.v.t 

 

2.1.3 Niet onderzochte ruimten 

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht. 

Tabel 3: niet onderzochte ruimten 

Niet onderzochte ruimte(n) Opmerkingen 

n.v.t 

 

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies 

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie 
uitgevoerd. Kruse Milieu en Advies is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door 
Normec Certification. Kruse Milieu en Advies en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de 
resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet 
anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd. 

De asbestinventarisatie is op 6 februari 2023 uitgevoerd door Dhr. B.H.J. Dierink (51E-150123-412024). De 
rapportage is intern geautoriseerd op 9 februari 2023 door Dhr. B.H.J. Dierink (51E-150123-412024). 

Tabel 4: rapport revisie tabel 

Versie Omschrijving Datum 

V1 versie 1 9 februari 2023 

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich 
wenden tot Kruse Milieu en Advies. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@krusegroep.nl onder 
vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag. 
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3 Methoden 

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek 
inventarisatieplan opgesteld. 

Een gecertificeerd medewerker van Kruse Milieu en Advies, welke minimaal in het bezit is van het 
certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de kerk en het parochiehuis op locatie 
inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van 
alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. 
Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen 
asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen 
bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na 
de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk 
gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code M, kleefmonsters van de code KM en 
luchtmonsters van de code LM. 

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en 
dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen 
verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar 
vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en 
componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien 
adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van 
kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. 

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt 
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, 
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid 
met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 
onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het 
bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. 

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende 
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet). 

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het 
laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage 
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van 
hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt 
houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) 
komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en 
gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van 
saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt). 
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4 Resultaten 

4.1 Bevindingen vooronderzoek 

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het 
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) 
bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien 
mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te 
verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het 
vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan. 

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle 
inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek. 

Tabel 5: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie 

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare 
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of 
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object 

Mogelijke toepassing Aangetroffen tijdens onderzoek Toepassing 

asbestverdacht dakbeschot op 
bouwwerken 

informatie opdrachtgever Toepassing Nr. 1 
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4.2 Bevindingen visuele inspectie 

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar 
mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.6). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur 
en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, 
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. 

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn 
aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen 
omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur 
en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn 
eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele 
overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze 
asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.6. Alle 
asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met 
groen gemarkeerd. 

De vaste vloerbedekking, vaste plafonds en aftimmeringen in de kerk en het parochiehuis vormen een 
beperking. De kerk en het parochiehuis waren ten tijde van de inventarisatie niet in gebruik. Het was niet 
mogelijk om overal achter te inspecteren. Door middel van licht destructief onderzoek is geprobeerd om 
een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Er is geen vermoeden van verborgen asbest. 

Er is geen kruipruimte in de kerk en het parochiehuis aangetroffen (vloer op zand). 

Er is een pvc-, beton-, en/of gresbuis riolering aangetroffen. Het verdere verloop van de riolering (en 
gebruikte materialen) buiten de gebouwen is onbekend en valt niet binnen dit onderzoek. 

Het schoorsteenkanaal is vierkant opgemetseld en geïnspecteerd via het inspectieluik. Er zijn geen 
asbestverdachte materialen in het schoorsteenkanaal aangetroffen. 

Het kit rondom de ramen aan de buitenzijde van de kerk is niet asbestverdacht. 

De beglazingskit in de ramen van het parochiehuis is niet asbestverdacht. 

Er zijn houtboard plafonds aangetroffen. 

De aangetroffen tegels zijn in cement gezet (geen asbestverdachte tegellijm aanwezig) of na 1994 
aangebracht (geen vermoeden van asbestverdachte tegellijm). 

De cv-ketels, radiatoren en gasmeter zijn niet asbestverdacht. 

Het dakbeschot van de kerk en het parochiehuis is asbesthoudend (toepassing 1). 

De beglazingskit in de ramen van de kerk is asbestvrij (toepassing 2). 

Het naastgelegen bouwwerken (zie bijlage 5.6 bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen) behoren 
niet tot dit rapport. Deze bouwwerken vallen echter binnen het inspectiegebied en visueel zijn er aan de 
buitenzijde van deze bouwwerken geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
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Toepassing 1: dakbeschot kerk en parochiehuis 

Locatie kerk en parochiehuis. Verdieping dak . 

Monstercode M1. Soort materiaal cement. 

Asbesthoudend ja. Asbestsoort chrysotiel. 

Analysecertificaat R230200055 v1. Percentage 2-5%. 

Hechtgebondenheid hechtgebonden. Beschadiging licht. 

Graad van verwering licht. Omgevingskenmerken . 

Hoeveelheid 745 m2. Bevestiging gespijkerd. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse 2 buitensanering. 

 

Monsternamepunt bron 1 Bron 1 

 

Aanbevelingen . 

Opmerkingen . 
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Toepassing 2: Beglazingskit ramen kerk 

Locatie kerk. Verdieping begane grond . 

Monstercode M2a en M2b. Soort materiaal kit. 

Asbesthoudend nee. Asbestsoort n.a. 

Analysecertificaat R230200055 v1. Percentage <0,1%. 

Hechtgebondenheid n.v.t.. Beschadiging licht. 

Graad van verwering licht. Omgevingskenmerken . 

Hoeveelheid 24 stuks. Bevestiging gekit. 

Bereikbaarheid goed. Risicoklasse n.v.t.. 

 

Monsternamepunt bron 2 Bron 2 
 

Monsternamepunt bron 2 Bron 2 

 

Aanbevelingen . 

Opmerkingen . 
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4.3 Indeling in risicoklassen 

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) 
bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. 

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages 
asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan 
amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor 
serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest 
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet). 

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid 
aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor 
het bepalen van de te hanteren risicoklasse. 

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven: 

Tabel 6: risicoklasse 

Type asbest Risicoklasse 1 Risicoklasse 2 Risicoklasse 2A 

Chrysotiel < 2.000 vezels/m3
 ≥ 2.000 vezels/m3

 - 

Amfibool < 2.000 vezels/m3
 - ≥ 2.000 vezels/m3

 

Chrysotiel + 
Amfibool 

< 2.000 vezels/m3
 ≥ 2.000 (AMF < 2.000 

vezels/m3) 

≥ 2.000 (AMF > 2.000 

vezels/m3) 

Vrijgave conform 
NEN2990 

Visuele inspectie Visuele inspectie + 
luchtmeting (2 uurs meting) 
 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

Visuele inspectie + 
kleefmonstername (SEM) 
luchtmeting (4 uurs meting 
SEM)* 

 
Voor vrijgave in buitensituaties dient 
uitsluitend een visuele inspectie 
conform NEN2990 te worden 
uitgevoerd. 

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door 

middel van een 2-uurs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing. 

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het 
asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan 
worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij 
verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode 
zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in 
deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te 
nemen met Kruse Milieu en Advies. 

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen 
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de 
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3. 
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5 Bijlagen 

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Het is mogelijk dat een aantal vermelde 
bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld. 
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5.1 Beknopt verslag vooronderzoek 

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek 

Heeft de opdrachtgever het intakeformulier 
voorafgaand aan het onderzoek zo volledig 
mogelijk ingevuld en geretourneerd * 

n.v.t. 

Zijn er tekeningen beschikbaar ja 

Welke relevante informatie kan er uit de 
beschikbare tekeningen worden gehaald 

ja, eternit dakplaten 

In welk jaartal of welke periode is het te 
inventariseren bouwwerk, object of de installatie 
gebouwd 

1952 

Interview 

Gesproken met de opdrachtgever 

Bevindingen asbestverdacht dakbeschot op de bouwwerken 

Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier 

Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd onbekend 

Welke relevante informatie kan er uit eerder 
opgestelde inventarisatierapporten worden 
gehaald 

n.v.t. 

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen 
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd 

onbekend 

Hebben er in het verleden verbouwingen of 
renovaties plaatsgevonden 

onbekend 

Overige geraadpleegde bronnen * n.v.t. 

 

In een telefoongesprek is door de opdrachtgever aangegeven dat er asbestverdacht dakbeschot op de 
gebouwen is verwerkt. Verdere aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de onderzochte 
gebouwen is niet bekend. 

Op de aangeleverde tekeningen van de gebouwen stond geen informatie over de aanwezigheid van 
eventuele asbestverdachte materialen. 
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5.2 Integrale opname analysecertificaten 
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5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 
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5.4 Overige projectfoto's 

  

kerk kerk 

  

Inspectie kozijn Inspectie gevel 

  

Inspectie gevel Inspectie kit rondom kozijn 
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Inspectie dak Inspectie deur 

  

Inspectie deur Inspectie dak 

  

Inspectie putje Inspectie putje 
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Inspectie buis Parochiehuis  

  

parochiehuis Inspectie kozijn 

  

Inspectie kozijn Inspectie spouw 
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Inspectie putje Inspectie dak 

  

Inspectie kast Inspectie plafond in kast 

  

Tegels na 1994 Toegang zolder 
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Zolder Zolder 

  

Cv-ketels niet asbestverdacht Inspectie schoorsteenkanaal via luik 

  

Inspectie schoorsteenkanaal via luik Inspectie leidingen 



 

 

RAPPORTNUMMER: R23006891_Asbest_V1 

 

 

Projectnummer: 23006891 Pagina 22 

 
 

Cv-ketel niet asbestverdacht Inspectie buizen 

  

Inspectie plaatmateriaal Binnenzijde bouwwerk 

  

Inspectie boven systeemplafond Inspectie boven systeemplafond 
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Binnenzijde bouwwerk Kelder  
  

  

Inspectie deur Inspectie meterkast 

  

Inspectie plafond Binnenzijde bouwwerk 
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Binnenzijde bouwwerk Binnenzijde bouwwerk 

  

Binnenzijde bouwwerk Radiator niet asbestverdacht 

  

Binnenzijde bouwwerk Gasmeter niet asbestverdacht 
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Inspectie boven plafond Tegels na 1994 
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5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie 
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5.6 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen 



Hervormde Gemeente Vriezenveen
Kanaalweg Zuid 7
7671 GD  Vriezenveen

Asbestinventarisatie 

= aangetroffen asbest

= asbestvrij

= asbestverdacht 

= niet toegankelijk

De nummers achter de asbesthoudende toepassingen 
verwijzen naar de nummers uit ons rapport.

= niet geïnventariseerd :  23006891
:  1:500 (A3-formaat)
:  Februari 2023

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu en Advies
Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

DIA: BD               Tekenaar: IK

= aangetroffen asbest

= omvang bestaande bebouwing

= omvang onderzocht gebied

250

Situatie

= geïnventariseerde bouwwerken

Situatietekening

kerk

p
a
ro

ch
ie

h
u
is



Hervormde Gemeente Vriezenveen
Kanaalweg Zuid 7
7671 GD  Vriezenveen

Asbestinventarisatie 

= aangetroffen asbest

= asbestvrij

= asbestverdacht 

= niet toegankelijk

De nummers achter de asbesthoudende toepassingen 
verwijzen naar de nummers uit ons rapport.

= niet geïnventariseerd :  23006891
:  zie plattegrond situatie
:  Februari 2023

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu en Advies
Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

DIA: BD               Tekenaar: IK

= aangetroffen asbest

= omvang bestaande bebouwing

= omvang onderzocht gebied

250

Begane grond

kerk

parochiehuis

kelder

cv-ketels

= beglazingskit asbestvrij

M2a: beglazingskit (2)

M2b: beglazingskit (2)
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Asbestinventarisatie 

= aangetroffen asbest

= asbestvrij

= asbestverdacht 

= niet toegankelijk

De nummers achter de asbesthoudende toepassingen 
verwijzen naar de nummers uit ons rapport.

= niet geïnventariseerd :  23006891
:  zie plattegrond situatie
:  Februari 2023

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu en Advies
Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

DIA: BD               Tekenaar: IK

= aangetroffen asbest

= omvang bestaande bebouwing

= omvang onderzocht gebied

250

Zolder

kerk

parochiehuis

zolder

koor
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Asbestinventarisatie 

= aangetroffen asbest

= asbestvrij

= asbestverdacht 

= niet toegankelijk

De nummers achter de asbesthoudende toepassingen 
verwijzen naar de nummers uit ons rapport.

= niet geïnventariseerd :  23006891
:  zie plattegrond situatie
:  Februari 2023

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu en Advies
Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

DIA: BD               Tekenaar: IK

= aangetroffen asbest

= omvang bestaande bebouwing

= omvang onderzocht gebied

250

Daken

kerk

parochiehuis
M1: dakbeschot (1)

M1: dakbeschot (1)

M1: dakbeschot (1)
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van de Hervormde 
Gemeente Vriezenveen op een terrein aan de Kanaalweg Zuid 7 in Vriezenveen door Kruse 
Milieu BV is uitgevoerd. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande verkoop van het terrein. Het bodemonderzoek 
dient inzicht te geven in de milieukundige kwaliteit van de bodem ten behoeve van de financiële 
waardering van het perceel. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er 
een voormalige ondergrondse olietank aanwezig is. De onderzoekslocatie wordt beschouwd als 
onverdacht voor chemische componenten uit het NEN5740-standaardpakket en asbest. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de voor-
onderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig is en in 
hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in februari 2023 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 
2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV 
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
De vermelde medewerkers in deze rapportage zijn akkoord met openbaring van hun 
persoonsgegevens in het kader van de AVG-privacy wetgeving. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kanaalweg Zuid 7, binnen de bebouwde kom van 
Vriezenveen. Het centrale punt van het te onderzoeken terrein heeft de RD-coördinaten  
x = 237.656 en y = 491.224 en is kadastraal bekend als: gemeente Vriezenveen, sectie L, 
nummer 1465. De Kanaalweg Zuid bevindt zich ten westen van de onderzoekslocatie. 
 
 
Bebouwing en verharding 
Op de onderzoekslocatie staat de Westerkerk met aangrenzend parochiehuis, een schuurtje en 
een unit. De locatie is grotendeels verhard met klinkers en tegels. Het onverharde terreindeel is 
in gebruik als tuin en begroeid met struiken. 
 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de geplande verkoop is een bodemonderzoek noodzakelijk. De onderzoeks-
locatie omvat circa 2132 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en in het boorplan van dit 
verkennend bodemonderzoek van februari 2023 opgenomen: 
 
 

 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. De geraadpleegde bronnen zijn weergegeven in 
tabel 1. De volgende informatie is verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft een maatschappelijke bestemming. De kerk met het aangrenzende 

parochiehuis dateert van circa 1952. De unit met achterliggend schuurtje op het zuidelijke deel 
van de onderzoekslocatie dateren oorspronkelijk van 2016 en 1986 (BAG-viewer); 

- op het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie (in het tussenstuk tussen de kerk en de 
ontmoettingsruimte) heeft een olietank gelegen. De tank diende voor opslag van huisbrandolie, 
waarmee de kerk en bijgebouwen verwarmd werden. Aangenomen wordt dat de tank is 
verwijderd toen de kerk op gas werd verwarmd. De opdrachtgever en de gemeente Twenterand 
beschikken niet over een tanksaneringscertificaat.  

- de onderzoekslocatie is voor zover bekend verder nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn; 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein in het verleden niet opgehoogd en hebben er 
geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden; 

- er heeft er een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Hierbij zijn er geen asbesthoudende 
bronnen aan de buitenzijde van de bebouwing geconstateerd (bron: rapport asbestinventari-
satie Kanaalweg Zuid 7 in Vriezenveen met rapportnummer 23006891, d.d. 9 februari 2023); 

- voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er 
bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of op 
de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg; 

- volgens de Regionale Bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen+Bos, maart 2018) valt de 
bovengrond in functieklasse “Wonen” en de ondergrond in functieklasse “AW2000”. Volgens de 
Nota bodembeheer Regio Twente (Twens beleid veur oale groond) wordt geen correctie 
toegepast voor minerale olie tot maximaal 100 mg/kg d.s.; 

- voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie niet eerder bodemonderzoeken 
plaatsgevonden. Op circa 15 meter ten oosten van de huidige onderzoekslocatie heeft wel 
eerder een onderzoek plaatsgevonden. Deze wordt hieronder nader toegelicht. 
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Kruse Milieu BV verkennend bodemonderzoek Verzetstraat 120 Vriezenveen met projectcode 
15051016, d.d. 16 december 2015 
Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande nieuwbouw van een woning.  
Uit de analyseresultaten bleek: 
- de bovengrond was licht verontreinigd met lood en PAK; 
- de ondergrond was niet verontreinigd; 
- het grondwater was licht verontreinigd met barium en cadmium en sterk verontreinigd met  
  zink. Na herbemonstering wederom was het grondwater sterk verontreinigd met zink. Met  
  instemming van de gemeente Twenterand werd nader grondwateronderzoek niet noodzakelijk  
  geacht 

 
Tabel 1: Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

Bron Specificatie 
Relevante 
informatie  

Opdrachtgever Huidig en historisch gebruik van de locatie Ja 

Gemeente Twenterand Bodeminformatie Ja 

Omgevingsrapportage https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers Ja 

Google Maps  https://www.google.nl/maps Ja 

Archief Kruse Milieu BV Eerdere bodemonderzoeken Ja 

Topotijdreis https://www.topotijdreis.nl/ Ja 

BAG-viewer https://bagviewer.kadaster.nl/ Ja 

Perceelloep https://perceelloep.nl/ Ja 

Ruimtelijke plannen https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/ Ja 

Grondwatertools https://www.grondwatertools.nl/gwsinbeeld/ Ja 

DINOloket https://www.dinoloket.nl/ Ja 

AHN-viewer https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ Ja 

Bodemkwaliteitskaart 
Bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek, 
Lievense Milieu BV, d.d. 15 december 2020 

Ja 

 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 8.5 meter boven NAP; 
- de locatie valt in het grotendeels afgegraven hoogveen gebied rondom Vriezenveen. Dit 

wordt gekenmerkt door kunstmatige peilbeheersing van het grondwater. Het stelsel van 
vaarten en sloten is vrij intensief, zodat de waterhuishouding goed is; 

- de grondwaterkaart geeft geen uitsluitsel over de samenstelling en dikte van de deklaag of 
over het doorlatend vermogen 

- de grondwaterspiegel bevindt zich ruim 1.0 m-mv. De grondwaterstromingsrichting is 
onbekend. Aangenomen wordt dat het grondwater richting het kanaal stroomt door een 
drainerende werking; 

- de onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied en er is geen 
grondwaterwingebied op korte afstand gelegen.  

- het kanaal Almelo-De Haandrik stroomt op circa 12 meter ten westen van de 
onderzoekslocatie. De invloed hiervan op de lokale stand en stromingsrichting van het 
grondwater is niet bekend. De invloed hiervan op de freatische grondwaterstromingsrichting 
en grondwaterstand zijn bij ons bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
In de norm NEN5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een 
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen 
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit 
ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
wordt uitgegaan van een onverdachte onderzoekslocatie, omdat wordt aangenomen dat het 
perceel uitsluitend als kerk is gebruikt. De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN5740 wordt 
voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht 
verhoogde gehalten worden gemeten. 
 
Op basis van het oppervlakte van circa 2132 m² kan op conform norm NEN5740, strategie 
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL), worden afgeleid dat er 12 boringen dienen te 
worden verricht, waarvan 9 tot 0.5 meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel.  
 
Ter controle van de bodemkwaliteit ter plekke van de voormalige olietank worden aanvullend 3 
diepe grondboringen uitgevoerd. Voor het grondwateronderzoek (het meten van de grondwater-
gegevens en het nemen van een grondwatermonster) wordt er 1 boring afgewerkt met een 
peilbuis. De peilbuis wordt in de centrale boring of in de zintuiglijk meest verontreinigde boring 
geplaatst. Aangenomen wordt dat er zintuiglijk geen olie wordt waargenomen wordt. Er wordt 1 
mengmonster van de ondergrond geanalyseerd op minerale olie, droge stof en organische stof. 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot asbest. 
Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal visueel 
worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. Als tijdens 
het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden puinhoudende boringen tot 0.5 m-mv 
conform NEN5707 vervangen door inspectiegaten. Omdat puinhoudende grond per definitie 
asbestverdacht is dient in voorkomende gevallen asbestonderzoek plaats te vinden. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Er zullen inpandig geen boringen worden verricht aangezien er inpandig geen potentieel 
bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten zijn uitgevoerd en er geen aanleiding is om te 
veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoogde 

gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen aange-
duid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het voorkomen 
van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 
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- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 

 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door AL-West BV te Deventer, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. Eventuele 
asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins ACMAA BV in Deurningen, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 onderzocht. In tabel 2 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 2: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Ondergrond (1x) Minerale olie 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 
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Algemene opmerkingen bij tabel 2 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie” (december 2021) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede 
aan de 20 juli 2021 door het RIVM afgeleide INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater. 
 
 

 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven en besproken in paragraaf 4.3 en 4.4. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in februari 2023 uitgevoerd door de heer N. Pepping. Deze 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/09). 
De veldwerker is bij de werkzaamheden geassisteerd door de heer B. Oude Hengel (assistent 
veldwerker). 
 
Op 2 februari 2023 zijn er in totaal 16 boringen (waarvan 3 ter plekke van de voormalige tank-
locatie) met behulp van een Edelmanboor verricht. Er zijn 7 boringen (waarvan de 3 boringen 
ter plekke van de voormalige tanklocatie) doorgezet in de diepere ondergrond. Boring 21, ter 
plekke van de voormalige tanklocatie, is met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor 
doorgezet tot circa 3.5 m-mv en afgewerkt met een peilbuis (PB 21). Boring 24 is als extra 
boring geplaatst en op circa 0.4 m-mv gestaakt op een funderingslaag. Er is ter plekke van de 
voormalige tanklocatie zintuiglijk geen minerale olie waargenomen in de grond of in het 
grondwater (geen oliegeur, geen olie/water-reactie). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen staan in bijlage II. 
 
De bodemopbouw onder de verhardingslagen bestaat globaal uit matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak humeus zand. Ter plekke van het onverharde deel bestaat de bodemopbouw 
globaal uit matig fijn, zwak siltig zand. 
 
In de boven- en ondergrond zijn oerhoudende lagen (plaatselijk sterk oerhoudend) aangetrof-
fen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel 
geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. 
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG I 

2 
3 

4 en 9 
5 
7 

0 - 0.25 
0.45 - 0.80 

0 - 0.50 
0 - 1.10 

0.30 - 0.50 

NEN5740- 
standaardpakket 

BG II 

1 
6 
8 

10 en 11 
12 

0.04 - 0.50 
0.05 - 0.20 
0.04 - 0.54 
0.06 - 0.40 
0.06 - 0.55 

NEN5740- 
standaardpakket 
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Vervolg Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

OG I 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

1.00 - 1.40 
1.75 - 2.00 
0.80 - 1.10 
1.10 - 1.40 
1.60 - 2.00 
0.80 - 1.25 
1.50 - 2.00 

NEN5740- 
Standaardpakket 

OG - Tank 21, 22 en 23 2.00 - 2.50 Minerale olie 

 
 
Boring 21 is doorgezet tot 3.5 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een zuiger-
boor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat normaliter uit een 
filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is 
een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspron-
kelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt. 
 
Op 9 februari 2023 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform 
NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien 
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering maxi-
maal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 2.50 - 3.50 2.00 6.3 160 7.2 Goed 

 
pH-waarden tussen 5.5 en 7.5, EC-waarden tussen 100 en 1000 μS/cm en een NTU-waarde 
<10 worden als normaal beschouwd. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn 
volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, en interventiewaarden. 
 
In de boven- en ondergrond (BG I en OG I) en het grondwater (PB 1) zijn enkele (zeer) lichte 
verontreinigingen gemeten. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In het mengmonster van de 
bovengrond BG II en in het mengmonster van de ondergrond OG - Tank zijn geen 
verontreinigingen gemeten. 
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De conserveringstermijn van de mengmonsters BG I en BG II is met betrekking tot de naftaleen 
analyse overschreden. De negatieve invloed op de resultaten van het grondonderzoek wordt, 
als gevolg van deze overschrijding van de conserveringstermijn gering geacht, aangezien de 
monsters op het laboratorium geconditioneerd zijn bewaard. Er wordt geen significante invloed 
op de analyseresultaten van de grondmengmonsters verwacht als gevolg van deze afwijking 
van de richtlijnen. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof en μg/l). 

Monster Component Gemeten 
Concentratie 

GSSD Achtergrond1- 
of streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

BG I Zink 
PAK 

79 
1.9 

179 * 
1.87 * 

140 
1.5 

720 
40 

OG I PAK 3.1 3.09 * 1.5 40 

PB 21 Barium 
1,1,2-Trichloorethaan 

70 
< 0.42 

70 * 
0.28 * 

50 
0.01 

625 
130 

1 AW2000 
2 verhoogde rapportagegrens vanwege matrixeffecten 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner dan of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner dan of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner dan of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn er enkele (zeer) lichte verontreinigingen 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Bovengrond BG I en ondergrond OG I - Zink en PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en 
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing 
(en bewoning). Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van 
een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater PB 21 - Barium en 1,1,2-trichloorethaan 
Het (zeer) licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is waarschijnlijk te wijten aan een 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de boven- en ondergrond zijn 
oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. In het eerder uitgevoerde bodemonderzoek ten oosten van de locatie (Kruse Milieu BV, 
2015) is ook een licht verhoogd bariumgehalte gemeten. Het licht verhoogde gehalte aan 1,1,2-
trichloorethaan is op basis van de beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Vanwege 
matrixeffecten is de rapportagegrens voor deze parameter verhoogd. Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet 
noodzakelijk. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van de Hervormde Gemeente Vriezenveen is in een verkennend bodemonderzoek 
de bodem onderzocht op een terrein ter grootte van circa 2132 m² aan de Kanaalweg Zuid 7 in 
Vriezenveen. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en deels verhard. Het overige deel is 
begroeid met struiken. De aanleiding van dit onderzoek is de geplande verkoop van het terrein. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er 
een voormalige ondergrondse olietank aanwezig is. De onderzoekslocatie wordt beschouwd als 
onverdacht voor chemische componenten uit het NEN5740-standaardpakket en asbest. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 16 boringen verricht (waarvan 4 ter plekke van de voormalige tanklocatie). Er 
zijn 7 boringen doorgezet in de diepere ondergrond, waarvan er 1 is afgewerkt tot peilbuis. De 
bodemopbouw onder de verhardingslagen bestaat globaal uit matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak humeus zand. Ter plekke van het onverharde deel bestaat de bodemopbouw 
globaal uit matig fijn, zwak siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn oerhoudende lagen 
(plaatselijk sterk oerhoudend) aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen waarge-
nomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in 
de bodem waargenomen. Het freatische grondwater in peilbuis 1 is aangetroffen op 2.00 m-mv. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met zink en PAK; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG I) is licht verontreinigd met PAK; 
- het grondwater (PB 21) is (zeer) licht verontreinigd met barium en 1,1,2-trichloorethaan. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen aangezien er enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de boven- en grond (BG I en OG I) en in het grondwater (PB 21) zijn enkele (zeer) licht 
verhoogde gehalten gemeten. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen 
naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de boven- en ondergrond (BG II en OG - Tank) zijn geen 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet 
worden overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen verkoop, aangezien de 
vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (maatschappelijk). 
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Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, februari 2023 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kanaalw eg Zuid 7  - Vriezenveen

projectcode 2 3 0 0 7 1 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-4
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige

-140
leem , sterk zandig, donker grijs

-175

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, beige, zwak oer

1
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-25
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige

-40
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, zwart

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

-110
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, beige

-140
zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart

-160

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, sporen oer

2
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

-6
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, grijs

-45
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, beige, sporen 
oer

-125
zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, rood, m at ig oer

-150

-200

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, sporen oer

3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs

4
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

2

0
zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin

5
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

2

0

-5
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige

6
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

2

0

-6
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, sporen oer

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  bruin, zwart

7
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

0

-4

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige

8
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100
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projectcode 2 3 0 0 7 1 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs

9
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

2

0

-6
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, sporen oer

-40

-60

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart , grijs

1 0
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

2

0

-6
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, grijs

-40

-60

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker zwart

1 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

0

-6

-70

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, grijs

1 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

1

0

-4
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen

-160
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, ow: geen, sporen oer

-310

-350

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen

1

250

350

2 1
tegel / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

250

300

350

1

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, ow: geen

-105
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, ow: geen, sporen oer

-175
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
rood, beige, ow: geen, sterk oer

-200

-250

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
oranje, beige, ow: geen, zwak oer

2 2
tuin / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

250
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1

0

-4
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen

-160
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
rood, beige, ow: geen, sterk oer

-180

-250

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, ow: geen, sporen oer

2 3
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

50

100

150

200

250

1

0

-4

-40

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, beige, ow: 
geen,

2 4
cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 2 -0 2 -2 0 2 3

boorm eester N. Pepping

0

Boring gestaakt  op fundering



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



ANALYSERAPPORT

10.02.2023Datum
35004426Relatienr
1237820Opdrachtnr.

Opdracht   1237820 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004426 Kruse Milieu BV
Uw referentie 23007110 Kanaalweg Zuid 7 - Vriezenveen
Opdrachtacceptatie 03.02.23
Monsternemer Opdrachtgever

Kruse Milieu BV 
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

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
mg/kg Ds

779054 779065 779072 779080

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-

50, 9: 0-50
BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-

40, 12: 6-55
OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 
110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

OG - Tank, 21: 200-250, 22: 200-250, 23: 200-
250

Opdracht   1237820 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof
Organische stof

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-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

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

S

   
xx)

   x)    x)

   #)    #)    #)

*) *) *) *)

++ ++ ++ ++
84,1 91,5 82,9 84,1

1,7 <1,0 <1,0   

3,9 <0,2   4,0   
<0,2

++ ++ ++

23 <20 <20
0,23 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0

6,4 <5,0 <5,0
<0,05 <0,05 <0,05

25 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0

79 <20 <20

<0,050 <0,050 0,098
0,23 <0,050 0,40
0,25 <0,050 0,35
0,18 <0,050 0,24
0,13 <0,050 0,18
0,27 <0,050 0,43
0,18 <0,050 0,24
0,36 <0,050 0,87
0,20 <0,050 0,25

<0,050 <0,050 <0,050
1,9   0,35   3,1   

<35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3

779054
779065
779072
779080

02.02.2023
02.02.2023
02.02.2023
02.02.2023

BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-50, 9: 0-50
BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-40, 12: 6-55
OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

OG - Tank, 21: 200-250, 22: 200-250, 23: 200-250

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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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

779054 779065 779072 779080

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 03.02.2023
Einde van de analyses:  10.02.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-
50, 9: 0-50

BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-
40, 12: 6-55

OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 
110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

OG - Tank, 21: 200-250, 22: 200-250, 23: 200-
250

Opdracht   1237820 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

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

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

   #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<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   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

779054: 
779065: 
779072: 

779080: 

779054: 
779065: 
779072: 

BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-50, 9: 0-50
BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-40, 12: 6-55
OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

OG - Tank, 21: 200-250, 22: 200-250, 23: 200-250

BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-50, 9: 0-50
BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-40, 12: 6-55
OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1237820 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1237820 
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 779054, 779065
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CHROMATOGRAM for Order No. 1237820, Analysis No. 779054, created at 09.02.2023 09:56:24

Monster beschrijving: BG I, 2: 0-25, 3: 45-80, 4: 0-50, 5: 0-10, 7: 30-50, 9: 0-50

[@ANALYNR_START=779054]

Blad 1 van 4

D
O

C
-1

3-
20

07
36

26
-N

L-
P

1

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



CHROMATOGRAM for Order No. 1237820, Analysis No. 779065, created at 09.02.2023 08:41:59

Monster beschrijving: BG II, 1: 4-50, 6: 5-20, 8: 4-54, 10: 6-40, 11: 6-40, 12: 6-55

[@ANALYNR_START=779065]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1237820, Analysis No. 779072, created at 07.02.2023 10:04:34

Monster beschrijving: OG I, 1: 100-140, 1: 175-200, 2: 80-110, 2: 110-140, 2: 160-200, 3: 80-125, 3: 150-200

[@ANALYNR_START=779072]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1237820, Analysis No. 779080, created at 09.02.2023 06:51:31

Monster beschrijving: OG - Tank, 21: 200-250, 22: 200-250, 23: 200-250

[@ANALYNR_START=779080]
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Toetsingsinstellingen

Versie 3.1.0

Toetsingsmethode

 

Monster

Projectnummer van klant 23007110 23007110 23007110 23007110

Monsteromschrijving

BG I, 2: 0-

25, 3: 45-

80, 4: 0-50, 

5: 0-10, 7: 

30-50, 9: 0-

50

BG II, 1: 4-

50, 6: 5-20, 

8: 4-54, 

10: 6-40, 

11: 6-40, 

12: 6-55

OG I, 1: 

100-140, 

1: 175-

200, 2: 80-

110, 2: 110-

140, 2: 160-

200, 3: 80-

125, 3: 150-

200

OG - Tank, 

21: 200-

250, 22: 

200-250, 

23: 200-

250

Humus (%) 3,9 < 0,2 4 < 0,2

Lutum (%) 1,7 < 1 < 1 25

Parameter Eenheid BG I BG II OG I OG - Tank AW W IND IW

Algemene monstervoorbehandeling

Droge stof % 84,1 91,5 82,9 84,1

Fracties (sedigraaf)

Fractie < 2 µm % 1,7 0,7 0,7

Metalen (AS3000)

Barium (Ba) mg/kg 89,1 54,2 54,2

Lood (Pb) mg/kg 38 11 10,6 50 210 530 530

Cadmium (Cd) mg/kg 0,36 0,24 0,22 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg 7,38 7,38 7,38 15 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg 12,4 7,24 6,77 40 54 190 190

Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,05 1,05 1,5 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg 8,17 8,17 8,17 35 39 100 100

Kwik (Hg) mg/kg 0,05 0,05 0,049 0,15 0,83 4,8 36

Zink (Zn) mg/kg 179 33,2 31,6 140 200 720 720

PAK (AS3000)

Anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,098

Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,23 0,035 0,4

Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,25 0,035 0,35

Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,18 0,035 0,24

Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,13 0,035 0,18

Chryseen mg/kg 0,27 0,035 0,43

Fluorantheen mg/kg 0,36 0,035 0,87

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,2 0,035 0,25

Naftaleen mg/kg 0,035 0,035 0,035

Fenanthreen mg/kg 0,18 0,035 0,24

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 62,8 122 61,2 122 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 5,38 10,5 5,25 10,5

Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 5,38 10,5 5,25 10,5

Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 7,18 14 7 14

Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 8,97 17,5 8,75 17,5

Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 8,97 17,5 8,75 17,5

Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 8,97 17,5 8,75 17,5

Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 8,97 17,5 8,75 17,5

Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 8,97 17,5 8,75 17,5

Polychloorbifenylen (AS3000)

PCB 28 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 52 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 101 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 118 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 138 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 153 ug/kg 1,79 3,5 1,75

PCB 180 ug/kg 1,79 3,5 1,75

Overig onderzoek

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ug/kg 12,6 24,5 12,2 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 1,87 0,35 3,09 1,5 6,8 40 40

(massa)Concentratie % 25

Resultaat voor dit monster <AW <AW >AW <AW

Toetsoordeel: Industrie

Toetsoordeel: Niet toepasbaar

Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Wonen



ANALYSERAPPORT

14.02.2023Datum
35004426Relatienr
1239926Opdrachtnr.

Opdracht   1239926 Water

Opdrachtgever 35004426 Kruse Milieu BV
Uw referentie 23007110 Kanaalweg Zuid 7 - Vriezenveen
Opdrachtacceptatie 09.02.23
Monsternemer Opdrachtgever

Kruse Milieu BV 
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

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.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

790867

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
Peilbuis 21, 21-1: 250-350

Opdracht   1239926 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

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
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

m)

70
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0

39

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10

<0,40   
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

790867 Peilbuis 21, 21-1: 250-350 09.02.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

790867

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.02.2023
Einde van de analyses:  13.02.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Peilbuis 21, 21-1: 250-350

Opdracht   1239926 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

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

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1239926 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1239926, Analysis No. 790867, created at 13.02.2023 08:27:57

Monster beschrijving: Peilbuis 21, 21-1: 250-350

[@ANALYNR_START=790867]
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Toetsingsinstellingen

Versie 2.1.0

Toetsingsmethode

Water diep/ondiep

Monster

Projectnummer van klant 23007110

Monsteromschrijving

Peilbuis 

21, 21-1: 

250-350

Parameter Eenheid PB 1 SW IW IW indic

Metalen (AS3000)

Barium (Ba) ug/l 70 50 625

Lood (Pb) ug/l 1,4 15 75

Cadmium (Cd) ug/l 0,14 0,4 6

Kobalt (Co) ug/l 1,4 20 100

Koper (Cu) ug/l 1,4 15 75

Molybdeen (Mo) ug/l 1,4 5 300

Nikkel (Ni) ug/l 2,1 15 75

Kwik (Hg) ug/l 0,035 0,05 0,3

Zink (Zn) ug/l 39 65 800

Aromaten (AS3000)

Benzeen ug/l 0,14 0,2 30

Tolueen ug/l 0,14 7 1000

Ethylbenzeen ug/l 0,14 4 150

m,p-Xyleen ug/l 0,14

ortho-Xyleen ug/l 0,07

Naftaleen ug/l 0,014 0,01 70

Styreen ug/l 0,14 6 300

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Dichloormethaan ug/l 0,14 0,01 1000

Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 0,14 6 400

Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,07 0,01 10

1,1-Dichloorethaan ug/l 0,14 7 900

1,2-Dichloorethaan ug/l 0,14 7 400

1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,01 300

1,1,2-Trichloorethaan ug/l 0,28 0,01 130

Vinylchloride ug/l 0,14 0,01 5

1,1-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,01 10

Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07

trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07

Trichlooretheen (Tri) ug/l 0,14 24 500

Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,07 0,01 40

1,1-Dichloorpropaan ug/l 0,14

1,2-Dichloorpropaan ug/l 0,14

1,3-Dichloorpropaan ug/l 0,14

Broomhoudende koolwaterstoffen

Tribroommethaan (bromoform) ug/l 0,14 630

Minerale olie (AS3000)

Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 35 50 600

Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 7

Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 7

Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 3,5

Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 3,5

Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l 3,5

Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l 3,5

Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l 3,5

Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l 3,5

Overig onderzoek

som xyleen-isomeren ug/l 0,21 0,2 70

som dichlooretheen-isomeren ug/l 0,14 0,01 20

som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) ug/l 0,42 0,8 80

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0,77
S

150

Resultaat voor dit monster >SW

S) Enkele parameters ontbreken in de som

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

Ondiep

Toetsoordeel: overschrijding streefwaarde

Toetsoordeel: overschrijding interventiewaarde



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NTA    Nederlandse technische afspraak 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB    Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 


