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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Roerdalen maakt voor haar grondstromenbeleid gebruik van het generieke kader van het Besluit 
bodemkwaliteit [3] zonder dat een bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart is opgesteld. De gemeente 
wil met haar grondstromenbeleid aansluiten bij het regionale grondstromenbeleid van de regio Maas & Roer en 
de gemeente Echt-Susteren [2], bestaande uit de gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond en ook op 
het grondstromenbeleid van de gemeente Echt-Susteren. Om deze ambitie te realiseren heeft de gemeente 
besloten een bodemfunctieklassenkaart, een bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer op te stellen. In deze 
rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart 
zijn opgesteld en wat de resultaten zijn. Dit document vormt de onderbouwing voor het uiteindelijke 
gemeentelijke bodembeleid, dat is verwoord in de nota bodembeheer van de gemeente Roerdalen [8]. 

De gemeente Roerdalen heeft aan CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het 
opstellen van een bodemfunctieklassenkaart en een bodemkwaliteitskaart voor haar grondgebied. Beide kaarten 
vormen de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het regime van het Besluit 
bodemkwaliteit [3] wil voeren. 

In bijlage 1 zijn enkele in dit rapport gebruikte begrippen toegelicht. 

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse 
chemische bodemkwaliteit in de gemeente Roerdalen. 

Achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die 
het Besluit bodemkwaliteit [3] biedt: 

• om gebiedsspecifiek beleid mogelijk te maken; 
• bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem; 
• als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende bodem; 
• voor het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerstromen. 

Tenslotte wil de gemeente de bodemkwaliteitskaart gebruiken voor het vaststellen van vrijstellingbeleid voor 
bodemonderzoek bij omgevingsvergunningsaanvragen. 
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1.3 Bodemfunctieklassenkaart 

Doelstelling van de bodemfunctieklassekaart is om de bodemfuncties 'industrie' en 'wonen' op het gemeentelijke 
grondgebied van Roerdalen op een kaart inzichtelijk te maken. Deze kaart wordt gebruikt om de 
toepassingseisen voor de ontvangende bodem te bepalen. Ook heeft de gemeente met deze kaart een 
toetsingskader voor BUS-meldingen. Het opstellen van een bodemfunctieklassenkaart is binnen het Besluit 
bodemkwaliteit voor alle gemeenten verplicht. 

Op de bodemfunctieklassenkaart is het grondgebied van de gemeente Roerdalen opgedeeld in gebieden met de 
functie “industrie” en “wonen” en overige gebieden zonder functie (landbouw/natuur). De uitgangspunten van 
deze kaart zijn als volgt: 

Op de bodemfunctieklassenkaart staat de (toekomstige) functie van de bodem afgebeeld voor het hele 
gemeentelijke grondgebied. De functie is één van de criteria op basis waarvan de toepassingseis voor grond 
wordt bepaald (zie § 2.7.4). De gemeente Roerdalen heeft daarom bij de bodemkwaliteitskaart ook de 
bodemfunctieklassenkaart laten opstellen. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten. 
Ook is rekening gehouden met de verbeelding van het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied' Roerdalen [9]. 
De bodemfunctieklassenkaart is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 1.1: Indeling bodemgebruik in bodemfunctieklassen 
Bodemfunctieklasse Huidig of toekomstig gebruik 
Industrie Bedrijventerreinen en industrie 

Spoorlijnen 
Rijkswegen, provinciale wegen, en verharde wegen in het buitengebied 

Wonen Woningen 
Openbare gebouwen, winkels 
Sportcomplexen, begraafplaatsen en parken in of langs de bebouwde kom 
Openbaar groen in de bebouwde kom 

Overig (“Landbouw/natuur”) Akkers en weilanden 
Natuurgebieden, inclusief de Provinciale Ecologische HoofdStructuur -PEHS-
(ook als deze binnen de bebouwde kom is gelegen) 
Glastuinbouw 
Campings en vakantieparken 
Percelen in het buitengebied met de bestemming wonen en industrie 
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2 Werkwijze en resultaat 

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] en er is volgens het in de 
Richtlijn opgenomen stappenplan gewerkt. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de 
volgende paragrafen nader worden toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch 
gevolgd hoeven te worden. Wel is het noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze 
bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roerdalen is 
de volgende volgorde van de stappen gebruikt: 1 → 2 → 4 → 3 → 6 → 5 → 7 → 8. 

Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen [5] 
Stap 1: Stap 2: 
Opstellen Vaststellen 
programma onderscheidende 
van eisen kenmerken 

Stap 3: 
Gegevensver-
zameling en 
gegevensbe-
werking 

Stap 4: 
Indelen 
beheergebied 

in deelgebieden 

Stap 5: 
Controle 
indeling van 
het beheer-
gebied 

Stap 6: 
Verzamelen  
aanvullende 
informatie 

Stap 7: Stap 8: 
Vaststellen Opstellen 
bodemkwali- ontgravings- en 
teitszones toepassingenkaart 

2.1 Stap 1: Programma van eisen 

Voor de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: 
• Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat het grondgebied van de gemeente Roerdalen. 
• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bodemlaag  

tussen 0,0 - 2,0 meter minus maaiveld (m. -mv). 
• De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart (dieptetraject 0,0-2,0 m. -mv): 

• De Rijkswegen en provinciale wegen, inclusief wegbermen. 
• Wegen in het buitengebied en in onderhoud van de gemeente, incl. wegbermen, die verdacht 

zijn voor bodemverontreiniging. 
• Spoorgebonden gronden: spoorlijnen en (voormalige) emplacementen, inclusief spoorbermen 

en het buiten gebruik zijnde tracé van de IJzeren Rijn. 
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief eventuele 

stortplaatsen. 
• Het Akzo-terrein te Herkenbosch. 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de 

ontgravingskaart). 
• Waterbodems. 
• Het grondwater. 

• De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 

• De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit representatieve bodemonderzoeken uit het 
bodeminformatiesysteem van de gemeente en aanvullend uitgevoerd bodemonderzoek (CSO, 2012). 

11K098 
15 februari 2013 
Pagina 3 
Herzien definitief 



      

 

    

 
   

          

 

    

 

  

ILIEU • RUIMTE • WATER 

tSI 1 
2.2 Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige 
deelgebieden 

2.2.1 Inleiding 

In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] is de volgende checklist van de onderscheidende kenmerken ten 
behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: 

• De bodemopbouw. 
• De gebruikshistorie. 
• De ontwikkeling van wijken of gebieden. 
• De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). 
• Het huidige bodemgebruik. 

Omdat de gemeente Roerdalen wil aansluiten bij het grondstromenbeleid van de regio Maas & Roer en de 
gemeente Echt-Susteren is ook rekening gehouden met de indeling van de bodemkwaliteitszones in die regio [1]. 

2.2.2 Indeling op basis van bodemopbouw 

Uit de bodemkaart (bron: www.bodemdata.nl) blijkt dat het grondgebied van de gemeente Roerdalen voor het 
merendeel uit zandgronden bestaat. Rond de Roer en de Vlootbeek komen rivierkleigronden voor. Tevens komt 
incidenteel leem- en veengrond voor. De bodemopbouw is door de gemeente, evenals door de gemeente Echt-
Susteren en de gemeenten in de regio Maas & Roer, niet als onderscheidend kenmerk beoordeeld. 

2.2.3 Indeling op basis van gebruikshistorie en ontwikkeling van wijken of gebieden 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeenten Roerdalen is vertaald naar de indeling zoals deze in de regio 
Maas & Roer en de gemeente Echt-Susteren is gebruikt. Hierbij is onderscheid gemaakt in: 

• Woonbebouwing. 
• Bedrijventerreinen. 
• Buitengebied. 

2.2.4 Indeling op basis van geomorfologie 

Landschapsvormende processen kunnen er voor zorgen dat een gebied diffuus kan worden verontreinigd. In de 
gemeente Roerdalen is dit niet het geval. De geomorfologie is niet als een onderscheidend kenmerk beoordeeld. 

11K098 
15 februari 2013 
Pagina 4 
Herzien definitief 

www.bodemdata.nl


       

 
 

 

 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

ILIEU • RUIMTE • WATER 

tSI 1 
2.2.5 Indeling op basis van huidig en toekomstig gebruik 

De indeling op basis van het huidige en toekomstige bodemgebruik wordt vormgegeven door de 
bodemfunctieklassenkaart (bijlage 5). Het huidige gebruik sluit wat betreft de globale indeling aan op de 
gebruikshistorie en geeft geen nieuwe aanknopingspunten voor een verdere verfijning van de deelgebieden. 

2.2.6 Voorlopige indeling deelgebieden 

Op basis van de voornoemde onderscheidende kenmerken zijn voor de boven- en ondergrond de volgende 
deelgebieden onderscheiden (zie ook bijlage 6): 

• Woonbebouwing. 
• Bedrijventerreinen. 
• Buitengebied. 

2.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking 

2.3.1 Selecteren beschikbare gegevens 

Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens geselecteerd uit het 
bodeminformatiesysteem van de gemeente. Door de gemeente zijn op 29 maart 2012 alle gegevens uit het 
gemeentelijke bodeminformatiesysteem (Squit) geleverd. Vervolgens zijn in deze gegevensset selecties gemaakt 
om de voor de bodemkwaliteitskaart representatieve gegevens te selecteren. 

De onderstaande selectiecriteria komen overeen met de selectiemethode zoals deze ook voor de regio Maas & 
Roer en de gemeente Echt-Susteren zijn gehanteerd. Ten tijde van de invoer in het bodeminformatiesysteem is 
door de gemeente Roerdalen reeds een voorselectie gemaakt, waarbij zoveel mogelijk alleen analysegegevens 
zijn ingevoerd die geschikt zijn voor de bodemkwaliteitskaart. Een aantal selectiecriteria die in de regio Maas & 
Roer en in de gemeente Echt-Susteren zijn gehanteerd zijn daardoor voor de gemeente Roerdalen niet van 
toepassing. Gegevens zijn verwijderd uit de dataset wanneer deze voldoen aan één of meer van de volgende 
criteria: 
De locatie betreft een locale verontreiniging: 

• Locatie: Status oordeel op basis van rapport is “Ernstig” of “Potentieel Ernstig”. 
• Rapport: Aanleiding is “Vermoeden of melden verontreiniging.” 

Het onderzoek is te oud (conform Richtlijn bodemkwaliteitskaarten: niet ouder dan 5 jaar): 
• Rapport: Rapportdatum is 1-1-2007 of jonger. 

De ligging van het monster is niet bekend of dieper dan de maximale diepte tot waar de bodemkwaliteitskaart 
voor wordt opgesteld: 

• Ligging (x-,y-coördinaat) is onbekend. 
• Monsterdiepte is onbekend of dieper dan 2 m-mv. 
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2.3.2 Het samenvoegen van punt- en mengmonsters 

De gemeentelijke dataset bestaat uit meng- en puntmonsters. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten 
heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van 
percentielwaarden [6]. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van 
zowel punt- als mengmonsters vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van 
alléén mengmonsters. Er bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit 
uit een gegevensbestand waarin zowel punt- als mengmonsters aanwezig zijn. 

2.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet 

In de dataset van de gemeente Roerdalen komen analyseresultaten van stoffen  vaak voor in concentraties 
beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de 
waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de 
gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten [5] gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden 
vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. 

De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten 
kunnen voorkomen bij verstoringen in de monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren 
lager geworden doordat nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. 

Bij met name PCB komt het regelmatig voor dat de rekenwaarde (detectielimiet * 0,7) nog boven de 
achtergrondwaarde ligt. Dit heeft als mogelijk gevolg dat de zone alleen hierdoor in de klasse industrie ingedeeld 
wordt, terwijl het hier feitelijk om waarnemingen onder de detectielimiet gaat. Dit leidt tot problemen bij 
hergebruik van grond. Om deze problemen te voorkomen hebben de voormalige Ministeries van VROM en 
V&W (nu I&M) besloten dat een correctie is toegestaan (Staatscourant, 19 november 2010). In plaats van de 
gebruikelijke rekenwaarde (0,7 * detectielimiet) mag, als de andere stoffen voldoen aan de eisen voor schone 
grond, voor de betreffende monsters gerekend worden met de geldende klassegrens voor achtergrondwaarde 
(gecorrigeerd naar organische stof). Men mag ervan uitgaan dat de kwaliteit van de betreffende grond voldoet 
aan de van toepassing zijnde normen voor zover de analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 of AP04. Deze 
correctie is ook toegepast in de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roerdalen. 

2.3.4 Het opsporen van uitbijters 

Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd en aanvullend zijn verzameld ten behoeve van 
de bodemkwaliteitskaart is er sprake van uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van 
bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen 
die niet als zodanig zijn aangegeven. Hierbij zijn vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. 
Bij het maken van de bodemkwaliteitskaart zijn enkele uitbijteranalyses uitgevoerd: na de eerste dataselectie en 
na het beschikbaar komen van de aanvullende waarnemingen (zie § 2.4.3). Per deelgebied per stof zijn met een 
visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. 
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De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Als de uitschieters tot een puntbron, type- of meetfout 
zijn te herleiden, dan zijn de waarnemingen uit het bestand verwijderd. Een aantal typefouten en verkeerd 
ingevoerde eenheden zijn verbeterd en behouden. In bijlage 2 is een overzicht van de uiteindelijk verwijderde 
uitbijters opgenomen. 

2.4 Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie 

2.4.1 Algemeen 

De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per 
deelgebied: 

• Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar; 
• De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: 

• Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in 
tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan. 

• Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen 
beschikbaar. 

Niet-aangesloten deelgebieden komen in de gemeente Roerdalen in twee deelgebieden voor. Het deelgebied 
“Woonbebouwing” bestaat uit 8 verschillende gebieden, zijnde de 8 dorpskernen. Het deelgebied 
“Bedrijventerreinen” bestaat uit 2 gebieden, zijnde de bedrijventerreinen “Middenweg” in Posterholt en 
“Stationsweg” ten noorden van Herkenbosch. In al deze niet-aangesloten deelgebieden geldt de eis dat minimaal 
3 waarnemingen beschikbaar moeten zijn. 

2.4.2 Afwijken van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 

De gemeente Roerdalen accepteert, net zoals de gemeenten in de regio Maas & Roer en de gemeente Echt-
Susteren, dat de eis voor 3 waarnemingen per niet-aangesloten deelgebied niet voor alle gebieden wordt gehaald 
voor de stoffen barium, kobalt, molybdeen en PCB. In plaats daarvan eist de gemeente voor deze stoffen slechts 
1 waarneming per niet-aangesloten deelgebied. Aangezien deze 4 stoffen niet bepalend zijn voor de klasse-
indeling (zie bijlage 3), brengt het niet conform de Richtlijn zoneren voor de nieuwe stoffen naar alle 
waarschijnlijkheid geen risico's met zich mee. 
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2.4.3 Controle van het aantal beschikbare waarnemingen 

Na de selectie van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart (zie § 2.3.1) is gecontroleerd of de voorlopige 
deelgebieden voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn [5] en de eisen van de gemeente (zie § 2.4.2). 
Hieruit bleek dat een aantal deelgebieden nog niet over het minimum aantal waarnemingen beschikte, waaronder 
het buitengebied en enkele kleine dorpskernen waar de afgelopen 5 jaar weinig bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd. Om aanvullende waarnemingen te verzamelen is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 
(zie § 2.4.5). 

2.4.4 Aanpassing gebiedsindeling 

In de meeste deelgebieden zijn voldoende waarnemingen uit het gemeentelijke bodeminformatiesysteem 
verzameld om de voorlopige gebiedsindeling te controleren. Uit deze controle is naar voren gekomen dat de 
bodemkwaliteit van de deelgebieden “Woonbebouwing”, “Bedrijventerreinen” en “Buitengebied” in de 
ondergrond gelijk is (Landbouw/natuur). Op basis van dit resultaat zijn de drie deelgebieden in de ondergrond 
samengevoegd tot één deelgebied “Ondergrond gemeente Roerdalen”. 

2.4.5 Aanvullend bodemonderzoek 

Voor de deelgebieden waar na de aanpassing in de gebiedsindeling nog altijd onvoldoende waarnemingen 
beschikbaar waren, is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd (CSO, 2012). Het aanvullend bodemonderzoek is 
zo opgezet, dat voor alle deelgebieden wordt voldaan aan de eis van minimaal 20 waarnemingen voor alle 
stoffen en aan de eis van minimaal 3 waarnemingen voor ieder niet-aaneengesloten deelgebied voor tenminste de 
stoffen uit het oude standaard NEN5740 stoffenpakket en 1 waarneming voor barium, kobalt, molybdeen en 
PCB. Bij het plaatsen van de boringen is tevens rekening gehouden met de spreiding van de waarnemingen 
binnen het betreffende deelgebied. 

De analyseresultaten van het aanvullend bodemonderzoek zijn aan een uitbijteranalyse onderworpen (zie ook 
§ 2.3.5). Alle monsters zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd aan de dataset van de 
bodemkwaliteitskaart. Vervolgens zijn de nieuw toegevoegde bodemgegevens voorbewerkt (zie ook § 2.3.3 en 
§ 2.3.4). 

2.5 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden 

De controle vindt conform de Richtlkijn bodemkwaliteitskaarten [5] plaats aan de hand van twee beoordelingen: 
1. Zijn er voldoende of te veel deelgebieden onderscheiden. 
2. Zijn er per deelgebied voldoende waarnemingen beschikbaar om te voldoen aan de minimumeisen uit 

de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] (zie ook § 2.4.1) 
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2.5.1 Aantal waarnemingen 

In tabel 2.2 is de hoeveelheid analysemonsters per bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de 
uiteindelijke dataset van de bodemkwaliteitskaart. De ligging van de waarnemingen is opgenomen in de bijlagen 
7A en 7B. 

Tabel 2.2: Totaal aantal analysemonsters per bodemlaag 

Bodemlaag Aantal analysemonsters 
Bovengrond (0 – 0,5 m.-mv) 114 
Ondergrond (0,5 – 2 m.-mv.) 78 

2.5.2 Splitsen deelgebieden 

Op stofniveau is voor het grondgebied van Roerdalen gekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van 
hoge of lage gehalten. Op basis van ervaringen van CSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke 
clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en 
PAK en PCB een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke 
ruimtelijke clustering van hoge of lage waarden. 

Een overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in bijlage 3. Hieruit blijkt dat in alle deelgebieden 
behalve “Woonbebouwing” voor één of meerdere stoffen sprake is van een hoge variatiecoëfficiënt. Uit de 
dataset blijkt dat deze worden veroorzaakt door enkele monsters met relatief hoge waarden; door het incidentele 
karakter er is geen sprake van ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen 
aanleiding tot het splitsen van deelgebieden. 

2.5.3 Definitieve gebiedsindeling 

Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] zijn op het grondgebied 
van de gemeente Roerdalen uiteindelijk voor de boven- en de ondergrond de onderstaande bodemkwaliteitszones 
onderscheiden: 

Bovengrond (0,0-0,5 m.-mv) 
• Woonbebouwing. 
• Bedrijventerreinen. 
• Buitengebied. 

Ondergrond (0,5-2,0 m.-mv) 
• Ondergrond gemeente Roerdalen. 

De kaarten met de definitieve deelgebieden zijn opgenomen in de bijlagen 6A en 6B. Alle deelgebieden voldoen 
aan het vereiste minimale aantal van 20 waarnemingen per deelgebied conform de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten [5] en de gemeentelijke eisen voor niet-aaneengesloten deelgebieden. 
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2.6 Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones 

De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de 
Regeling bodemkwaliteit [3][4], zie ook tabel 2.3. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de 
bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarden -AW2000), Wonen of Industrie. De 
toetsmethodiek is opgenomen in bijlage 1, onder “bodemkwaliteitsklasse”. 

Tabel 2.3: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag 
Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse 

Bovengrond (0,0-0,5 m. -mv) 

Woonbebouwing Landbouw/natuur 

Bedrijventerreinen Landbouw/natuur 

Buitengebied Landbouw/natuur 

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

Ondergrond gemeente Roerdalen Landbouw/natuur 

Controle saneringscriterium 
In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten [5] staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een 95-
percentielwaarde boven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. Bij een 
overschrijding is het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten 
plaatsvinden. In de gemeente Roerdalen komt deze situatie niet voor (zie bijlage 3, kolom 'P95>I'). 

Heterogeniteit 
Naast de percentielwaarden en variatiecoëfficiënt is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend 
volgens de methodiek zoals is beschreven bij het onderdeel “Heterogeniteit” in bijlage 1. Hieruit blijkt dat in 
geen enkele bodemkwaliteitszone sprake is van sterke heterogeniteit. Een overzicht van de heterogeniteitsindex 
per stof en zone is opgenomen in bijlage 3 (kolom 'Heterogeniteit'). 

2.7 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart 

2.7.1 Inleiding 

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 
1. Een kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden. 
2. De ontgravingskaart. 
3. De toepassingskaart. 

In de onderstaande paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart is 
uitgegaan van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. 
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2.7.2 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden 

Op het grondgebied van de gemeente Roerdalen is een aantal locaties uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 
Een overzicht van de uitgezonderde locaties is aangegeven in hoofdstuk 3. De ligging van deelgebieden die zijn 
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart is ook weergegeven in de bijlagen 6 t/m 9. 
Locaties die uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart en waarvan de provincie Limburg gegevensbeheerder 
is, zijn te vinden op www.bodemloket.nl. 

2.7.3 Ontgravingskaart 

De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor 
bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor de chemische 
kwaliteit van de te ontgraven grond op een niet-verdachte locatie, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. 
De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de 
toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (zie bijlage 1, onder “ontgravingsklasse”). 

In tabel 2.4 en in bijlage 4 is de ontgravingskwaliteit per onderscheiden zone aangegeven. De ontgravingskaart is 
opgenomen in bijlage 8. 

Tabel 2.4: Ontgravingskwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag 
Bodemkwaliteitszone Ontgravingsklasse 

Bovengrond (0,0-0,5 m. -mv) 

Woonbebouwing Landbouw/natuur 

Bedrijventerreinen Landbouw/natuur 

Buitengebied Landbouw/natuur 

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

Ondergrond gemeente Roerdalen Landbouw/natuur 

2.7.4 Toepassingskaart 

De toepassingskaart wordt gebruikt om vast te stellen aan welke chemische kwaliteitseisen de nuttig toe te 
passen grond moet voldoen. Bij de toepassingskaart is gekeken naar de vastgestelde chemische bodemkwaliteit 
en de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets 
doorslaggevend is, wordt voor elke zone de toepassingseis vastgesteld (zie bijlage 1, onder “toepassingsklasse”). 

In tabel 2.5 is de toepassingseis volgens het generieke kader van het Besluit Bodemkwaliteit [3] per 
onderscheiden zone aangegeven. De toepassingskaart is opgenomen in bijlage 9. 
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Tabel 2.5: Toepassingseisen per bodemkwaliteitszone per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse 
volgens het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit [3]. (Voor de bodemfunctieklasse is de 
overheersende klasse in de zone weergegeven.) 

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Bovengrond (0,0-0,5 m. -mv) 

Woonbebouwing Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Bedrijventerreinen Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Buitengebied Overig Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

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

Ondergrond gemeente 
Roerdalen 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Wonen 

Overig 

2.8 Bijzondere omstandigheden 

De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, 
verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist 
slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben 
gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit 
valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, 
stortplaatsen en lokale ophooglagen. 

Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden 
voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op de 
toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere 
beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier 
aanvullende eisen stellen. 

De ligging van deze gebieden zijn te vinden op de website van de provincie Limburg, 
http://portal.prvlimburg.nl/poldigitaal/?maintopic=7472&template=downloads-readmore.div.jspx en/of 
www.limburg.nl. 

2.9 Vaststellen bodemkwaliteitskaart 

Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. 

De gemeente is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond en baggerspecie 
op de landbodem. De gemeente Roerdalen wil voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem 
gebruik maken van het gebiedsspecifieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en hiermee aansluiten bij de 
regio Maas & Roer en de gemeente Echt-Susteren. Het gebiedsspecifieke beleid heeft de gemeente vastgelegd in 
een nota bodembeheer [8]. Zowel de bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctieklassenkaart als de nota 
bodembeheer [8] zijn door de gemeenteraad vastgesteld waarop een procedure uit de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is, Afdeling 3.4 (Art. 3:10). 
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3 Conclusies 

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Roerdalen de 
bodemkwaliteitskaart opgesteld. In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van historie, gebruik en 
bodemkwaliteit in totaal 4 bodemkwaliteitszones onderscheiden in de boven- en ondergrond: 

Bovengrond (0,0-0,5 m.-mv) 
• Woonbebouwing. 
• Bedrijventerreinen. 
• Buitengebied. 

Ondergrond (0,5-2,0 m.-mv) 
• Ondergrond gemeente Roerdalen. 

De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart (dieptetraject 0,0-2,0 m. -mv): 
• De Rijkswegen en provinciale wegen, inclusief wegbermen. 
• Wegen in het buitengebied en in onderhoud van de gemeente, incl. wegbermen, die verdacht zijn voor 

bodemverontreiniging. 
• Spoorgebonden gronden: (voormalige) spoorlijnen en emplacementen, inclusief spoorbermen en het 

buiten gebruik zijnde tracé van de IJzeren Rijn. 
• Locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief eventuele 

stortplaatsen. 
• Het Akzo-terrein te Herkenbosch. 
• Gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de ontgravingskaart). 
• Waterbodems. 
• Het grondwater. 

Alle zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). 

Voor de uitgezonderde en/of niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit 
[3]. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de 
maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de 
bodemfunctieklassenkaart (zie bijlage 5). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem worden 
onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of 
vergelijkbare kwaliteit is. De strengste toepassingseis is leidend voor de locatie. 

Op de ontgravingskaart (bijlagen 8A en 8B) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven-
en ondergrond. Op de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond (bijlagen 9A en 9B) zijn de 
toepassingseisen weergegeven die gelden voor een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 3.1 en 
bijlage 4 is een totaaloverzicht gegeven van alle zones. Het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit [3] 
kan voor alle bodemkwaliteitszones worden gebruikt. 

In de nota bodembeheer [8] is nader ingegaan op het gebiedsspecifiek beleid van de gemeente Roerdalen. 
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In de zone “Woonbebouwing” wijkt de gemeente Roerdalen af van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten door per 
deelgebied slechts één waarneming te eisen voor het nieuwe stoffenpakket (barium, kobalt, molybdeen en PCB). 
In de statistische overzichten is te zien dat deze stoffen in de zone “Woonbebouwing” niet bepalend zijn voor de 
classificatie. Het niet conform de Richtlijn zoneren voor de nieuwe stoffen van enkele niet aaneengesloten 
deelgebieden in deze zone brengt daarom naar alle waarschijnlijkheid geen risico's met zich mee. De overige 
zones voldoen volledig aan de eisen van de Richtlijn. 

Tabel 3.1: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, 
ontgravingsklassen, toepassingsklassen en controle saneringscriterium volgens het generieke kader van het 
Besluit bodemkwaliteit [3]. (Voor de bodemfunctieklasse is de overheersende klasse van de zone afgebeeld.) 

Bodemkwaliteitszone 
Bodemfunctie-
klasse 

Bodemkwaliteits-
klasse 

Ontgravings-
klasse 

Toepassings-
klasse 

Controle 
sanerings-
criterium 

Bovengrond (0,0-0,5 m. -mv) 

Woonbebouwing Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur Landbouw/natuur -

Bedrijventerreinen Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur Landbouw/natuur -

Buitengebied Overig Landbouw/natuur Landbouw/natuur Landbouw/natuur -

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

Ondergrond gemeente 
Roerdalen 

Industrie 

Landbouw/natuur Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

-

Wonen -

Overig -
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

Bagger(specie) 
Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde 
ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organisch stof in een 
verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de 
bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

Bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden 
gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). 
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Bodemkwaliteitskaart 
Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. 

Bodemkwaliteitsklasse 
In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één 
van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: 

• Klasse Landbouw/natuur 
• Klasse wonen 
• Klasse industrie 

Bij de toetsmethodiek voor Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane 
overschrijdingen van de functiewaarden. Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roerdalen is het basispakket 
van toepassing. Er mogen daarom 2 overschrijdingen voorkomen. 

Voor de klasse Wonen is een aanvullende toetsing van toepassing. 
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Klasse Landbouw/natuur (achtergrondwaarde –AW2000): 

• Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van het toegestane 
aantal overschrijdingen. 

• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) 
bedragen. 

• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel en PCB). 
Klasse Wonen: 

• Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen, met uitzondering van het toegestane aantal 
overschrijdingen. 

• De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens Wonen plus de norm voor de klassegrens 
achtergrondwaarden (AW2000) bedragen, exclusief nikkel. 

• De overschrijding van nikkel mag maximaal de norm voor de klassegrens Industrie bedragen. 
Klasse Industrie: 

• Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Wonen of achtergrondwaarden (AW2000) wordt de 
bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Industrie. 

Bodemkwaliteitszone 
Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel 
de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een 
bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook 
diepte). 

Bijzondere omstandigheden 
Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, als er 
voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende 
bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft 
plaatsgevonden, e.d. Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden 
en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. 

BUS-melding 
Melding van een voorgenomen sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen, conform artikel 39b van de 
Wet bodembescherming. 

Deelgebied 
Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de 
voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het 
deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Wanneer een deelgebied uit 
meerdere terreinen bestaat die niet aan elkaar grenzen, worden de individuele gebieden aangeduid als “niet-
aaneengesloten deelgebieden”. 
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Grond 
Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit definieert grond als volgt: 
“Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in 
een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de 
bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.” Ook 
verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die 
is vermengd met bodemvreemd materiaal kan, afhankelijk van de per situatie toelaatbare hoeveelheid, eveneens als 
grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat de fysische kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd 
materiaal, niet mag verslechteren. 

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

 P95−P5 
heterogeniteit= 

 Maximale waarde industrie− Achtergrondwaarde  

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

Interventiewaarde 
Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of 
sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 
3 april 2012 (Staatscourant 2012, 6563). 

Niet gezoneerd deelgebied 
Deelgebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende waarnemingen zijn om te voldoen aan de eisen uit de 
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende waarnemingen zijn, kan de actuele milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van het gebied niet worden bepaald en wordt het deelgebied niet gezoneerd. Een niet gezoneerd 
deelgebied kan ook ontstaan wanneer de gemeente er bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de 
bodemkwaliteitskaart. (zie ook: Uitgesloten gebied) 

Nota bodembeheer 
Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde komen: 

• één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties 
• een (water)bodemkwaliteitskaart; 
• een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke; ontwikkelingen 

in de toekomst; 
• de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox; 
• (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en 

motivatie. 
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Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam bodembeheer of de (diepere) 
ondergrond. 

Onderscheidende gebiedskenmerken 
Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, 
geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik. 

Ontgravingskaart 
De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging 
verdachte locatie. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de 
toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de ontgravingsklassen 
Landbouw/natuur (achtergrondwaarden -AW2000), Wonen, Industrie of niet-toepasbaar. Bij de toetsmethodiek voor 
Landbouw/natuur wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden. 
Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Roerdalen is het basispakket van toepassing. Er mogen daarom 2 
overschrijdingen voorkomen. 

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

aantal overschrijdingen. 
• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens Achtergrondwaarden (AW2000) 

bedragen. 
• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (exclusief nikkel en PCB). 

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

niet overschreden. 
Klasse Industrie 

• De norm voor klassegrens Wonen wordt overschreden. 
• De norm voor klasse grens Industrie wordt niet overschreden. 

Klasse Niet toepasbaar 
• De norm voor klassegrens Industrie wordt overschreden. 

Percentiel/percentielwaarde 
Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de 
waarnemingen ligt beneden deze waarde. 

Standaarddeviatie 
Ook wel “standaardafwijking” genoemd. Mate voor de spreiding van waarnemingen in een dataset. De berekening 
hiervan is als volgt: 

n 

stdev=√ 1/n⋅∑  x− x̄ )2) 
x=1 

Hierbij is n het aantal waarnemingen, x een individuele waarneming en x het gemiddelde van de waarnemingen. 
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Toepassingskaart 
Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. 
Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis 
vastgesteld waaraan de toe te passen grond of baggerspecie aan moet voldoen. 

Tabel: Voorbeelden van toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en kwaliteitsklasse 
Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Geen functie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Geen functie Wonen Landbouw/natuur 

Geen functie Industrie Landbouw/natuur 

Wonen Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/natuur Landbouw/natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit 
Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde 
normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem 
en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn in de onderstaande matrix de 
toetsingsnormen(voor standaardbodem in mg/kg ds) opgenomen: 
Tabel: Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-) 

Stof Maximale waarden 

landbouw/natuur 

(achtergrondwaarden: AW2000) 

Maximale waarden 

wonen 

Maximale waarden 

industrie 

Arseen 20 27 76 
Barium * 190 550 920 
Cadmium 0,60 1,2 4,3 
Chroom 55 62 180 
Koper 40 54 190 
Kwik 0,15 0,83 4,8 
Lood 50 210 530 
Molybdeen 1,5 88 150 
Nikkel * 35 39 100 
Zink 140 200 720 
Som PAK 1,5 6,8 40 
Som PCB * 0,02 0,02 ** 0,5 
Minerale olie 190 190 500 

* De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het Ministerie van VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd 
(Staatscourant, 7 april 2009). De normstelling voor PCB is per 22 november 2010 gewijzigd (Staatscourant, 19 november 2010). 
Voor nikkel en PCB vindt voor schone grond (klasse Landbouw/natuur) geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse wonen. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er 
geen sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. 
**Als voor te veel stoffen (zie tabel staffel) een overschrijding van maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 
Achtergrondwaarde (AW2000, Landbouw/natuur) is vastgesteld, dan mag er geen gebruik meer gemaakt worden van de voornoemde 
uitzonderingsregel voor PCB. In die situatie moet PCB worden getoetst aan de maximale waarde Wonen waardoor de partij grond in 
de kwaliteitsklasse Industrie kan vallen. 
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Uitbijter 
Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is bevestigd. 
De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, 
verdachte locaties, typefouten. 

Uitgesloten/Uitgezonderd gebied 
Uitgesloten gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden opgenomen in de 
bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn 
o.a. terreinen waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is, zoals op terreinen die in het 
beheer zijn van Rijkswaterstaat en terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een locale 
activiteit. 

Variabiliteit 
Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. 

Variatiecoëfficiënt 
Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). Zie tevens Standaarddeviatie. 
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Bijlage 2 Specificatie uitbijters 
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Locati Locati Locati Rapportcod Rapportcod Rapportcod Monst rMonst rMonst r Uitschi t rUitschi t rUitschi t r R d nR d nR d n

11K098 BKK Roerdalen 

Locati  Rapportcod  Monst r Uitschi t r R d n 
Gitstappermolenweg 1a en 1 AA166900055 MM4 Cadmium (1,3), Koper (1300), Lood (330), Nikkel (46), Zink (850) Puin (matig) 

Postbeek nabij Bondersweg AA166900132 M1 Cadmium (2,5), Koper (810), Kwik (0,71), Lood (240) en Zink (500) Twijfel of dit wel een grondmonster is. 
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Bijlage 3 Statistische parameters per bodemkwaliteitszone 

11K098 
15 februari 2013 
Herzien definitief 



  

• RUIMTE • WATER 

CSI 1 

11K098 
15 februari 2013 
Herzien definitief 



                    
               

                  

                              

       

        

                 

            

      

 
  

  

     

     

 

  

    

    

  

  

  

     

     

 

  

    

    

  

1 1 

SSStttaaatttiiissstttiiisssccchhheee pppaaarrraaammmeeettteeerrrsss,,, tttoooeeetttsssiiinnnggg aaaaaannn BBBeeesssllluuuiiittt BBBooodddeeemmmkkkwwwaaallliiittteeeiiitttStatistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit 
* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. 

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. 

waarde > max. waarde industrie 

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie 

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen 

waarde < achtergrondwaarde 

Zone Statistische parameters 

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) 

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

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde) 

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) 

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) 

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) 

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) 

Woongebieden, bovengrond 

Gezoneerd: ja 

bodemkwaliteitsklasse: 

ontgravingskaart: 

landbouw/natuur 

landbouw/natuur 

Lut = 5,1 % 

OS = 2,0 % 

Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC 

Hetero-

geniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen 

achtergrond 

waarde 

max. waarde 

wonen 

max. waarde 

industrie 

interventiewa 

arde bodem 

Barium * 28 14,0 14,0 14,0 23,0 33,3 44,9 56,7 67,2 71,0 24,46 28,9 33,31 0,63 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium * 68,0 196,8 329,2 329,2 

Cadmium 47 0,22 0,24 0,25 0,28 0,32 0,35 0,35 0,46 0,60 0,28 

3,91 

0,30 

4,8 

0,31 

5,72 

0,26 0,10 nee nee Cadmium 0,37 

5,7 

0,73 

13,3 

2,62 

72,3 

7,91 

72,3Kobalt 28 2,1 2,1 3,0 3,8 5,3 5,4 7,8 14,0 17,0 0,77 0,18 nee nee Kobalt 

Koper 47 5,8 7,0 7,0 8,6 11,5 13,0 14,0 14,0 24,0 9,05 9,7 10,31 0,35 0,09 nee nee Koper 21,4 28,9 101,6 101,6 

Kwik 

Lood 

47 

47 

0,03 

9,1 

0,04 

9,1 

0,04 

17,0 

0,07 

21,0 

0,07 

25,5 

0,08 

29,4 

0,11 

34,4 

0,11 

38,1 

0,12 

76,0 

0,06 

21,28 

0,07 

23,5 

0,07 

25,66 

0,37 

0,50 

0,02 

0,09 

nee 

nee 

nee 

nee 

Kwik 

Lood 

0,11 

33,6 

1,5 

15,1 

68,3 

0,0040 

1,5 

38,0 

0,61 3,51 26,31 

356,0 

190,0 

43,1 

351,2 

0,2000 

40,0 

1000,0 

141,1 

88,0 

16,8 

97,5 

0,0040 

6,8 

38,0 

356,0 

190,0 

43,1 

351,2 

0,1000 

40,0 

100,0 

Molybdeen 

Nikkel 

Zink 

PCB (som 7) 

PAK (som 10) 

Minerale olie 

28 

47 

48 

28 

47 

48 

0,56 

3,5 

7,7 

0,0039 

0,1 

7,0 

0,73 

3,5 

25,0 

0,0039 

0,1 

14,0 

1,05 

6,3 

35,0 

0,0040 

0,2 

14,0 

1,05 

7,9 

42,0 

0,0040 

0,5 

14,0 

1,05 

9,3 

55,8 

0,0040 

1,6 

29,8 

1,05 

9,8 

60,0 

0,0040 

2,1 

35,0 

1,37 

11,0 

81,7 

0,0065 

3,4 

35,0 

2,10 

12,0 

91,3 

0,0160 

4,7 

44,8 

2,10 1,04 

7,61 

45,00 

0,00 

0,96 

19,84 

1,13 

8,1 

49,4 

0,0054 

1,3 

22,7 

1,22 

8,63 

53,72 

0,01 

1,55 

25,60 

0,32 

0,34 

0,48 

0,78 

1,27 

0,69 

0,01 nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Molybdeen 

Nikkel 

Zink 

PCB (som 7) 

PAK (som 10) 

Minerale olie 

18,0 0,30 

120,0 0,23 

0,0200 0,13 

0,126,9 

0,50100,0 

Bedrijventerreinen, bovengrond 

Gezoneerd: ja 

bodemkwaliteitsklasse: 

ontgravingskaart: 

landbouw/natuur 

landbouw/natuur 

Lut = 4,4 % 

OS = 2,0 % 

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC 

Hetero-

geniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen 

achtergrond 

waarde 

max. waarde 

wonen 

max. waarde 

industrie 

interventiewa 

arde bodem 

Barium * 20 10,5 10,5 10,5 15,5 22,0 22,6 32,9 56,5 350,0 12,24 33,7 55,16 2,22 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium * 63,9 184,9 309,3 309,3 

Cadmium 22 0,12 0,12 0,12 0,12 0,25 0,28 0,33 0,57 0,75 0,16 0,20 0,25 0,82 0,20 nee nee Cadmium 0,36 0,72 2,59 7,83 

Kobalt 20 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 5,9 9,2 3,03 3,5 3,88 0,43 0,05 nee nee Kobalt 5,4 12,6 68,4 68,4 

Koper 22 3,5 3,5 3,5 6,0 9,6 10,0 12,9 23,5 83,0 5,84 10,5 15,07 1,62 0,25 nee nee Koper 20,9 28,3 99,5 99,5 

Kwik 22 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,11 0,04 0,04 0,05 0,44 0,01 nee nee Kwik 0,11 0,60 3,47 26,04 

Lood 22 9,1 9,1 9,1 9,1 18,8 23,8 34,7 39,8 120,0 13,63 20,2 26,85 1,20 0,10 nee nee Lood 33,2 139,4 351,8 351,8 

Molybdeen 20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,08 1,70 1,04 1,08 1,12 0,13 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 

Nikkel 22 1,4 3,9 4,2 5,7 7,1 7,5 9,3 10,9 28,0 5,32 6,7 8,17 0,77 0,26 nee nee Nikkel 14,4 16,1 41,2 41,2 

Zink 22 11,9 14,2 24,0 27,0 42,5 45,4 68,6 74,8 220,0 29,69 41,5 53,21 1,04 0,22 nee nee Zink 66,3 94,7 340,8 340,8 

PCB (som 7) 20 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0041 0,0053 0,0060 0,00 0,0042 0,00 0,12 0,01 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 

PAK (som 10) 22 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1,1 1,3 2,3 44,0 0,06 2,6 5,13 3,57 0,05 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 

Minerale olie 22 14,0 14,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 120,0 24,10 29,7 35,30 0,69 0,19 nee nee Minerale olie 38,0 38,0 100,0 1000,0 
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* De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. 

streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. 

waarde > max. waarde industrie 

max. waarde wonen < waarde < max. waarde industrie 

achtergrondwaarde < waarde < max. waarde wonen 

waarde < achtergrondwaarde 

Zone Statistische parameters 

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) 

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

(P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie – achtergrondwaarde) 

sterke heterogeniteit (Index > 0,7) 

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) 

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) 

weinig heterogeniteit (Index < 0,2) 

Buitengebied, bovengrond 

Gezoneerd: ja 

bodemkwaliteitsklasse: 

ontgravingskaart: 

landbouw/natuur 

landbouw/natuur 

Lut = 4,7 % 

OS = 2,2 % 

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC 

Hetero-

geniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen 

achtergrond 

waarde 

max. waarde 

wonen 

max. waarde 

industrie 

interventiewa 

arde bodem 

Barium * 20 10,5 10,5 20,5 24,0 38,0 42,2 48,6 55,3 79,0 25,52 30,4 35,18 0,56 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Barium * 65,6 189,9 317,6 317,6 

Cadmium 43 0,12 0,12 0,25 0,35 0,35 0,35 0,40 0,57 0,70 0,29 0,32 0,34 0,42 0,20 nee nee Cadmium 0,37 0,73 2,63 7,95 

Kobalt 20 3,0 3,0 3,0 4,8 6,1 6,6 8,6 9,2 9,7 4,44 5,1 5,76 0,45 0,10 nee nee Kobalt 5,5 12,9 70,0 70,0 

Koper 43 3,5 5,8 7,0 7,0 11,5 13,0 13,8 17,7 38,0 8,77 10,0 11,20 0,62 0,15 nee nee Koper 21,3 28,7 101,1 101,1 

Kwik 44 0,03 0,04 0,04 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,31 0,07 0,08 0,09 0,58 0,02 nee nee Kwik 0,11 0,60 3,49 26,20 

Lood 43 9,1 9,1 14,0 17,0 25,5 28,0 38,2 40,9 44,0 19,13 21,1 23,09 0,48 0,10 nee nee Lood 33,5 140,7 355,0 355,0 

Molybdeen 20 0,70 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,80 16,00 0,82 1,78 2,74 1,88 0,00 nee nee Molybdeen 1,5 88,0 190,0 190,0 

Nikkel 43 3,5 3,5 4,1 6,7 9,6 9,9 15,0 17,8 19,0 6,90 7,8 8,65 0,58 0,52 nee nee Nikkel 14,7 16,4 42,0 42,0 

Zink 43 14,0 15,0 31,5 43,0 54,5 64,6 77,8 97,5 230,0 43,69 50,7 57,70 0,71 0,30 nee nee Zink 67,5 96,4 346,9 346,9 

PCB (som 7) 20 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0049 0,00 0,0045 0,00 0,02 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0045 0,0045 0,1115 0,2231 

PAK (som 10) 44 0,1 0,1 0,2 0,4 1,4 2,8 5,0 12,4 37,0 1,31 2,5 3,75 2,50 0,32 nee nee PAK (som 10) 1,5 6,8 40,0 40,0 

Minerale olie 43 7,0 14,0 14,0 14,0 26,6 26,6 35,0 39,5 100,0 19,90 23,0 26,06 0,69 0,37 nee nee Minerale olie 42,4 42,4 111,5 1115,4 

Ondergrond gemeente Roerdalen 

Gezoneerd: ja 

bodemkwaliteitsklasse: 

ontgravingskaart: 

landbouw/natuur 

landbouw/natuur 

Lut = 5,5 % 

OS = 2,0 % 

N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC 

Hetero-

geniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen 

achtergrond 

waarde 

max. waarde 

wonen 

max. waarde 

industrie 

interventiewa 

arde bodem 

Barium * 

Cadmium 

40 

77 

10,5 

0,12 

14,0 

0,12 

14,0 

0,25 

25,0 

0,25 

35,2 

0,35 

42,8 

0,35 

96,6 

0,35 

120,5 

0,35 

140,0 30,03 

0,25 

37,0 

0,26 

43,99 

0,28 

0,93 

0,37 

n.v.t. 

0,10 

n.v.t. 

nee 

n.v.t. 

nee 

Barium * 

Cadmium 

70,6 

0,37 

5,9 

21,7 

0,11 

204,5 

0,73 

13,8 

29,3 

342,1 

2,63 

74,9 

103,0 

342,1 

7,96 

74,9 

103,0 

26,49 

0,80 

Kobalt 

Koper 

Kwik 

40 

77 

77 

1,4 

3,5 

0,02 

2,1 

3,5 

0,04 

4,0 

7,0 

0,04 

5,4 

7,0 

0,07 

6,7 

8,1 

0,11 

7,0 

9,2 

0,11 

8,8 

12,0 

0,11 

9,9 

13,6 

0,11 

12,0 

18,0 

0,13 

4,93 

7,25 

0,06 

5,5 

7,7 

0,07 

5,98 

8,15 

0,07 

0,47 

0,40 

0,45 

0,11 

0,12 

0,02 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Kobalt 

Koper 

Kwik 0,61 3,53 

Lood 

Molybdeen 

77 

40 

7,0 

0,56 

9,1 

0,69 

9,1 

1,05 

9,1 

1,05 

13,0 

1,05 

14,0 

1,05 

23,0 

1,05 

32,6 

2,10 

47,0 

2,10 

11,77 

1,03 

13,0 

1,10 

14,15 

1,16 

0,63 

0,29 

0,07 

0,01 

nee 

nee 

nee 

nee 

Lood 

Molybdeen 

33,8 

1,5 

15,5 

69,6 

0,0040 

1,5 

38,0 

142,1 358,7 358,7 

190,0 

44,4 

357,8 

0,2000 

40,0 

1000,0 

88,0 

17,3 

99,4 

0,0040 

6,8 

38,0 

190,0 

44,4 

357,8 

0,1000 

40,0 

100,0 

Nikkel 

Zink 

PCB (som 7) 

PAK (som 10) 

Minerale olie 

78 

77 

40 

78 

78 

3,5 

11,9 

0,0039 

0,1 

7,0 

4,4 

14,0 

0,0040 

0,1 

14,0 

7,4 

22,0 

0,0040 

0,1 

14,0 

9,0 

27,0 

0,0040 

0,1 

14,0 

12,0 

36,0 

0,0040 

0,3 

26,6 

13,0 

37,8 

0,0040 

0,3 

26,6 

17,9 

61,0 

0,0040 

1,0 

35,0 

22,2 

92,2 

0,0048 

1,2 

35,0 

35,0 9,75 

30,20 

0,00 

0,20 

18,13 

10,6 

33,5 

0,0048 

0,4 

20,2 

11,35 

36,87 

0,01 

0,60 

22,25 

0,52 

0,68 

0,74 

3,45 

0,70 

0,62 nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

Nikkel 

Zink 

PCB (som 7) 

PAK (som 10) 

Minerale olie 

130,0 0,27 

0,0200 0,01 

0,0312,0 

120,0 0,34 
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ZONE Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingskaart Ontgravingskaart Gezoneerd? P95>I? Gem > Industrie 

Woongebieden, bovengrond AW landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja nee nee j 

bovengrond AW landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja nee nee 

Buitengebied, bovengrond AW landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja nee nee 

Roerdalen AW landbouw/natuur landbouw/natuur landbouw/natuur ja nee nee 



Functieklasse 

- Industrie 

Wonen 

Overige

D Landbouw/natuur 

lïtel 

Bodemfunctieklassenkaart 

Project 

Opdrachtgever 

Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Gemeente Roerdalen 

Projecflir. 11 K098 Kaartnr. 5 
Dll/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

N.B. Een aantal kleine elementen is niet in deze Gezien 
J eroen Spronk

kaart opgenomen. Een compleet overzicht van de 
1-------------------i

i n de Lin g infunctieklassen is terug Ie vinden in de - -===---=== Kilometers MILIElJ • RUIMTE • WAlER 
0 0.25 0.5 1.5nota bodembeheer van de gemeente Roerdalen. 
Schaal 1:48.000 (A3) csu 



Deelgebied 

Woonbebouwing 

. . BednJve nterreinen 

Buitengebied 

Overige 

Niet gezoneerd Projecflir. 11 K098 

feb 2013 

Paul Karels 

Da/11111 

Gezie11 
Jeroen Spronk 

Kilometers 

1.5 

(A3) N 

lïtel 

Project 

Opdrachtgever 

Deelgebiedenkaart bovengrond 

d mkwaliteitskaart 
Bo e ente Roerdalengeme 

ente Roerdalen 
Geme 



Deelgebied 

Ondergrond gemeente Roerdalen 

Overige 

Niet gezoneerd 

lïtel 

Deelgebiedenkaart ondergrond 

Project 
Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Opdrachtgever 

Gemeente Roerdalen 

Projecflir. 11 K098 Kaartnr. 6B 

Dll/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

Gezien 
Jeroen Spronk 

- -===---=== Kilometers 
0 0.25 0.5 1.5 

Schaal 1:48.000 (A3) 

MILIElJ • RUIMTE • WAlER 

csu 



Deelgebied 

Woonbebouwing 

. . BednJve nterreinen 

Buitengebied 

Overige 

Niet gezoneerd 

• Waarneming 

Projecflir. 11 K098 

feb 2013 Da/11111 

Paul Karels 

Gezie11 
Jeroen Spronk 

Kilometers 

1.5 

(A3) N 

lïtel 

Project 

Opdrachtgever 

Waarnemmgenkaart bovengrond. 

d mkwaliteitskaart 
Bo e ente Roerdalengeme 

ente Roerdalen 
Geme 



Deelgebied te Roerdalen 
Ondergrond gemeen 

Overige 

Niet gezoneerd 

• Waarneming 

Projecflir. 11 K098 

feb 2013 Da/11111 

Paul Karels 

Gezie11 
Jeroen Spronk 

Kilometers 

1.5 

(A3) N 

lïtel 

Project 

Opdrachtgever 

Waarnemmgenkaart ondergrond. 

d mkwaliteitskaart 
Bo e ente Roerdalen geme 

ente Roerdalen 
Geme 



Ontgravingsklasse 

- Industrie 

Wonen 

Landbouw/natuur 

Overige 

lïtel 

Ontgravingskaart bovengrond 

Project 

Opdrachtgever 

Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Gemeente Roerdalen 

Niet gezoneerd Projecflir. 11 K098 Kaartnr. SA 

Dll/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

Gezien 
Jeroen Spronk 

- -===---=== Kilometers MILIElJ • RUIMTE • WAlER 
0 0.25 0.5 1.5 

Schaal 1:48.000 (A3) csu 



Ontgravingsklasse 

- Industrie 

Wonen 

Landbouw/natuur 

Overige 

lïtel 

Ontgravingskaart ondergrond 

Project 

Opdrachtgever 

Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Gemeente Roerdalen 

Niet gezoneerd Projecflir. 11 K098 Kaartnr. 8B 

Dll/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

Gezien 
Jeroen Spronk 

- -===---=== Kilometers MILIElJ • RUIMTE • WAlER 
0 0.25 0.5 1.5 

Schaal 1:48.000 (A3) csu 



Toepassingsklasse 

- Industrie 

Wonen 

Landbouw/natuur 

Overige 

lïtel 

Toepassingskaart bovengrond 

Project 

Opdrachtgever 

Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Gemeente Roerdalen 

Niet gezoneerd Projecflir. 11 K098 Kaartnr. 9A 

Da/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

Gezien 
Jeroen Spronk 

- -===---=== Kilometers MILIElJ • RUIMTE • WAlER 
0 0.25 0.5 1.5 

Schaal 1:48.000 (A3) csu 



Toepassingsklasse 

- Industrie 

Wonen 

Landbouw/natuur 

Overige 

lïtel 

Toepassingskaart ondergrond 

Project 

Opdrachtgever 

Bodem kwaliteitskaart 
gemeente Roerdalen 

Gemeente Roerdalen 

Niet gezoneerd Projecflir. 11 K098 Kaartnr. 9B 

Da/11111 feb 2013 Status definitief 

Auteur 
Paul Karels 

Gezien 
Jeroen Spronk 

- -===---=== Kilometers MILIElJ • RUIMTE • WAlER 
0 0.25 0.5 1.5 

Schaal 1:48.000 (A3) csu 
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