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1 Inleiding  

In opdracht van Kroeze & Partners Vastgoed B.V. is in april 2006 door Ingenieursbureau 
Oranjewoud B.V. een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van het bedrijfsterrein aan de Tynaarlosestraat 21 te Vries. 
 

Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek is gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van de 
locatie.  
 

Doel 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem om vast te kunnen stellen in hoeverre er belemmeringen bestaan voor het 
uitvoeren van de voorgenomen ontwikkeling van de locatie.  
 

Kwaliteitsaspecten onderzoek 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het 
SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. 
Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in hoofdstuk 3 vermeld. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Geïnventariseerde gegevens 

2.1 Historie en terreinbeschrijving 

Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de voormalige activiteiten ter plaatse van de 
onderzoekslocatie zijn door de gemeente Tynaarlo de bij hun bekende historische 
gegevens geraadpleegd (onder andere hinderwetarchieven). Omdat het bedrijfsterrein in 
het verleden onderdeel heeft uitgemaakt van dan wel gerelateerd was aan het bedrijf 
gevestigd op Tynaarlosestraat 23 (ACM/Agrifirm) zijn de gegevens voor deze locatie 
volledigheidshalve ook beschreven.  
Onderstaand is een overzicht gegeven van de beschikbare historische informatie. 
• Aanvraag Hinderwet, datum 17 juli 1936, Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij 

"De Vooruitgang" , bouw pakhuis met silo met graanmaal en menginstallatie en 
transportinrichting, Tynaarlosestraat 23; 

• Aanvraag Hinderwet, datum maart 1938, Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij 
"De Vooruitgang", uitbreiden ketelhuis en plaatsen 2e stoomketel, Tynaarlosestraat 
21; 

• Aanvraag Hinderwet, datum augustus 1949, Coöperatieve Zuivelfabriek en 
Korenmalerij "De Vooruitgang", uitbreiding en verandering bestaande inrichting, 
Tynaarlosestraat 21, tekening bijgevoegd in bijlage 1 (bedrijfsonderdelen o.a. 
ketelhuis, kolenopslag, machinekamer); 

• Aanvraag Hinderwet, datum 12 juni 1951, Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij 
"De Vooruitgang", vergunning hamermoleninstallatie, Tynaarlosestraat 23; 

• Aanvraag Hinderwet, datum 6 oktober 1954, Coöperatieve Zuivelfabriek en 
Korenmalerij "De Vooruitgang", vergunning voor benzinepompinstallatie (3 m3 
ondergrondse tank met handmatige pomp), Tynaarlosestraat 23, tekening bijgevoegd 
in bijlage 1; 

• Aanvraag Hinderwet, datum 20 april 1965, CEBECO, vergunning voor 
benzinepompinstallatie (6 m3 ondergrondse tank met elektrische pomp), 
Tynaarlosestraat 23; 

• Aanvraag Hinderwet, datum 17 februari 1975, de heer P. van der Vinne, vergunning 
voor timmerwerkplaats, Tynaarlosestraat 21;  

• Klijn Bodemonderzoek, datum december 2000, kenmerk 201065, melding gemaakt 
van ondergrondse benzinetank (1.000 liter) en ondergrondse dieseltank (1.500 liter) 
welke rond 1980 á 1985 zijn verwijderd. 

 
Op het terrein Tynaarlosestraat 21 is sinds circa 1975 het bedrijf Houtbouw Van der Vinne 
gevestigd. Het bedrijf ontwerpt en assembleert tuinhuisjes, bergingen, blokhutten en 
garages. De assemblage vindt plaats in de werkplaats welke zich bevindt in het 
noordelijke deel van het bedrijfspand. Naast de werkplaats bestaat dit bedrijfsgedeelte 
uit een magazijn met (verf)opslag en schaftruimte/kantine. Het kantoor, de garage met 
opslag en de woning bevinden zich in het zuidelijke deel van het bedrijfspand. De woning 
valt buiten het onderzoeksgebied. Het westelijke terreindeel is in gebruik als showterrein 
en bereikbaar via de westelijke toegangsweg. Ten noorden van het bedrijfspand vindt de 
opslag van hout en constructiematerialen plaats, welke bereikbaar is via de oostelijke 
toegangsweg. Hier is sinds 2005 tevens een bovengrondse gasolietank in een lekbak 
gestald voor de brandstofvoorziening van de heftruck. Het gehele buitenterrein is verhard 
met klinkers. De inpandige verharding bestaat uit beton en is plaatselijk afgewerkt met 
een tegelvloer. 
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De onderzoekslocatie wordt aan de noord-, oost-, zuid- en westzijde begrensd door 
respectievelijk braakliggend terrein en een (droge) kavelsloot, het bedrijfsterrein van 
ACM/Agrifirm, de Tynaarlosestraat en een particuliere woning met tuin.  
 
De beschreven terreinindeling is weergegeven op situatietekening 160567-S1. 
 

2.2 Voorgaand onderzoek 

In 2000 is door Klijn Bodemonderzoek een BSB/nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd 
op het terrein aan de Tynaarlosestraat 21 (rapport 201065). Op basis van het 
locatiebezoek en de beschikbare archiefgegevens zijn een viertal deellocaties 
onderscheiden. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat in de grond tot 
plaatselijk maximaal 1,8 m -mv. puin is aangetroffen. In de grond en het grondwater zijn 
plaatselijk licht verhoogde gehalten aan enkele onderzochte componenten gemeten.  
De gemeten gehalten zijn echter van dien aard dat deze geen belemmering vormen voor 
het huidige gebruik. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

Op basis van de verzamelde historische informatie en de veldinspectie zijn voorafgaand 
aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een aantal deellocaties onderscheiden. 
Deze deellocaties zijn: 
• bovengrondse gasolieolietank in lekbak met mors stookolie op klinkers; 
• voormalige ondergrondse benzinetank; 
• voormalige ondergrondse dieseltank; 
• overig terrein. 
 
Naar aanleiding van de tijdens de veldwerkzaamheden van het verkennend onderzoek 
aangetroffen zintuiglijke verontreinigingen met slakken en oliebrokken zijn ter afperking 
aanvullende boringen verricht om deze verontreinigingen zintuiglijk in kaart te brengen. 
 

3.1 Veldwerkzaamheden en chemische analyses 

In de onderstaande tabel zijn de tijdens het verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerde veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek weergegeven. 
De veldwerkzaamheden zijn verricht in april 2006. 
 
Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses 
Deellocatie Veldwerkzaamheden Chemische analyses * 

Boringnummers 
(diepte in m -mv.) 

Peilbuisnummers 
(diepte in m -mv.) 

Analyses grond Analyses 
grondwater 

gasolietank / 
mors stookolie 

14, 21 (1,0/0,5)# 
20, 22, 23, 24 (1,5) 
5, 15 (2,0) 

- 1x minerale olie / 
aromatenpakket 
1x NEN-5740 
grondpakket 

- 

vml. ondergrondse 
benzinetank 

26 en 26A (0,6)# 
25, 27, 28 (2,0) 

K1 (2,1)@ - 1x minerale olie / 
aromaten-pakket 

vml. ondergrondse 
dieseltank 

16, 18, 19 (2,0) 17 (2,2) - 1x minerale olie / 
aromaten-pakket 
 

overig terrein 
 

1 t/m 4 en 
6 t/m 13 (2,0) 

- 7x NEN-5740  
grondpakket  

- 

# boring gestaakt i.v.m. massief; 
@ peilbuis voorgaand onderzoek (Klijn Bodemonderzoek, 2000) 
* NEN-5740-grondpakket: zware metalen (chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik), arseen, PAK-10, 

minerale olie (GC) en EOX, inclusief de gehalten aan lutum en humus 
 Minerale olie / aromaten-pakket: minerale olie (GC) en vluchtige aromaten (BTEXN) 

 
In het veld is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld, waarbij géén actieve 
geurwaarnemingen zijn gedaan. Indien het in het veld relevant werd geacht om bepaalde 
bodemlagen te onderzoeken op de aanwezigheid van olie-achtige verbindingen en 
vluchtige verbindingen is gebruik gemaakt van olie-water-testen. Bij het uitvoeren van de 
boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
in het opgeboorde materiaal. Aansluitend is de grond beschreven en bemonsterd. 
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De peilbuizen zijn direct na plaatsing grondig afgepompt. Circa één week later, na 
nogmaals grondig afpompen, zijn de peilbuizen bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. 
Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en is de zuurgraad 
(pH) en het geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. De grondwatermonsters 
zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op situatietekening 160567-S1. 
 

3.2 Kwaliteit 

De veldwerkzaamheden en de analyses worden uitgevoerd volgens de geldende 
voorschriften met betrekking tot het verrichten van bodemonderzoek (Aangepaste 
Voorlopige Praktijkrichtlijnen of geldende NEN-normen). Verder voeren wij het veldwerk 
uit op basis van de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd.  
 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet of niet noemenswaardig afgeweken 
van de BRL SIKB 2000 c.q. de VKB-protocollen 2001 t/m 2017. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 2. Het gemiddelde bodemprofiel kan als 
volgt worden samengevat: 
0,0 - 0,1 m -mv. : klinker 
0,1 - 0,2 m -mv. : cunetzand 
0,2 - 1,1 m -mv. : matig humeus matig fijn zand, geroerd 
1,1 - 2,0 m -mv. : matig fijn zand, plaatselijk keileem  
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten van de olie-op-
water-test weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Zintuiglijke waarnemingen en olie-op-water-test 
Boring Diepte in 

m -mv. 
Zintuiglijke waarneming Olie-op- 

water-test* 
1 0,3-1,1 zwak puinhoudend  
2 0,4-1,1 zwak puinhoudend  
5 0,5-0,9 uiterst slakhoudend, matig koolhoudend, matig puinhoudend  
6 0,2-1,0 zwak puinhoudend  
7 0,09-0,2 

0,6-0,7 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 

 

8 0,09-0,6 zwak puinhoudend  
10 0,15-1,2 zwak puinhoudend  
12 0,15-0,9 

0,9-1,4 
brokken puin 
zwak puinhoudend 

 

13 0,81-1,4 zwak puinhoudend  
14 0,09-0,5 

0,5-0,9 
0,9-1,0 

1,0- 

brokken (stook)olie, matig puinhoudend, zwak koolhoudend 
resten (stook)olie, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
brokken puin 
gestaakt ivm fundatie 

+/- 
- 
- 

15 0,09-0,3 
0,3-1,1 

zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

- 
- 

16 0,09-0,5 
0,5-1,1 

zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

- 
- 

17 0,3-0,9 zwak puinhoudend, resten glas, resten kolen - 
18 0,07-0,3 

0,3-1,0 
zwak puinhoudend 
sporen puin 

- 
- 

19 0,09-0,4 zwak puinhoudend - 
20 0,3-0,6 

0,6-1,0 
uiterst slakhoudend, zwak koolhoudend, zwak puinhoudend, resten glas 
zwak puinhoudend 

 

21 0,3-0,5 
0,5- 

volledig slakken 
gestaakt ivm massief 

 

22 0,3-0,6 zwak slakhoudend, zwak koolhoudend, zwak puinhoudend  
24 0,4-1,3 zwak puinhoudend  
25 0,4-1,0 zwak puinhoudend - 

26 en 
26 A 

0,1-0,6 
0,6- 

zwak puinhoudend 
gestaakt ivm massief 

- 

27 0,2-,09 zwak puinhoudend - 
28 0,2-0,5 zwak puinhoudend - 

* - geen reactie +/- zwakke reactie 
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4.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 3 
(analysecertificaten). 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de streef- en 
interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering' van 4 februari 2000. De streef- en interventiewaarden, die voor de grond 
afhankelijk zijn van het humus- en lutumgehalte, zijn opgenomen in bijlage 4. Een 
toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt 
bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 
'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is in de tabellen de volgende aanduiding 
aangehouden: 
- : waarden lager dan of gelijk aan de streefwaarde 
s : waarde boven de streefwaarde 
t : waarde boven de tussenwaarde 
i : waarde boven de interventiewaarde 
 
Bouwstoffenbesluit (BSB) 
De gehalten zijn eveneens indicatief getoetst volgens de rekenregels van het 
Bouwstoffenbesluit. Voor een definitieve conclusie dient, afhankelijk van de eisen van het 
bevoegd gezag, eventueel een specifiek onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van 
de hergebruiksmogelijkheden van de grond. Opgemerkt wordt dat het Bouwstoffenbesluit 
binnen één werk niet van toepassing is, mits de functie van de toe te passen grond niet 
wordt veranderd en de grond geen bewerking ondergaat. 
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4.3 Grond 

De analyseresultaten van de grond met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
onderstaande tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
 

Deellocatie Overig 
terrein 

 Overig 
terrein 

 Overig 
terrein 

 Overig 
terrein 

 

Vaknummer I  I  II  II  
Monster MM I  MM IA  MM II  MM IIA  
Boringnummers 1 t/m 4  1 t/m 4  6 t/m 9  6 t/m 9  
Diepte in cm -mv. 40-100  110-160  10-100  60-150  
Grondslag humeuze 

grond 
 zand  humeuze 

grond 
 zand  

Bijmenging puin  -  puin  -  
         
         
Droge stof (gew.-%) 78,8   80,7   83,6   85,0   
Organische stof (%vdDS) 5,6   0,6   2,8   0,7   
Lutum (%vdDS) 5,0   <1   1,3   1,1   
         
Metalen         
arseen <4 -  <4 -  <4 -  <4 -  
cadmium <0,4 -  <0,4 -  <0,4 -  <0,4 -  
chroom <15 -  <15 -  <15 -  <15 -  
koper 11 - <5 -  5,1 -  <5 -  
kwik 0,10 -  <0,05 -  0,07 -  <0,05 -  
lood 28 -  <13 -  27 -  <13 -  
nikkel <3 -  <3 -  <3 -  <3 -  
zink 33 -  <20 -  <20 -  <20 -  
         
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK (10 van VROM) 0,91 -  <0,2 -  2,1 s <0,2 -  
         
EOX 0,15 -  <0,1 -  <0,1 -  <0,1 -  
         
Minerale olie         
totaal olie (C10 - C40) <20 -  <20 -  <20 -  <20 -  
         
Indicatieve toetsing BSB schone grond schone grond cat. 1 grond schone grond 

 
 
Uit de analyseresultaten in tabel 4.2 komt naar voren dat in de grond ter plaatse van de 
monsters MM I, MM IA en MM IIA geen verhoogde gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten. In de grond ter plaatse van monster MM II is een licht verhoogd 
gehalte (overschrijding streefwaarde) aan PAK 10 VROM gemeten. 
 
De analyseresultaten zijn eveneens indicatief getoetst aan het toetsingskader van het 
Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze indicatieve toetsing betreft de grond ter plaatse 
van de monsters MM I, MM IA en MM IIA schone grond. De grond ter plaatse van monster 
MM II komt in aanmerking voor een categorie-1 toepassing.
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Tabel 4.3: Analyseresultaten grondmonsters in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Deellocatie Overig 

terrein 
 Overig 

terrein 
 Overig 

terrein 
 Overig 

terrein 
 

Vaknummer III  III  I+II+III  II  
Monster MM III  MM IIIA  MM I+II+IIIA  5  
Boringnummers 10 en 12  12 en 13  2, 4, 7 en  

10 t/m 13 
 5  

Diepte in cm -mv. 20-120  90-140  100-200  50-90  
Grondslag zand  humeuze 

grond 
 zand  humeuze 

grond 
 

Bijmenging puin  puin  -  slakken  
         
         
Droge stof (gew.-%) 91,9   85,5   84,1   81,0   
Organische stof (%vdDS) 0,9   3,0   0,5   5,5   
Lutum (%vdDS) <1   1,3   3,0   3,9   
         
Metalen         
arseen <4 -  <4 -  <4 -  9,4 -  
cadmium <0,4 -  <0,4 -  <0,4 -  0,6 s 
chroom <15 -  <15 -  <15 -  <15 -  
koper <5 -  10 -  <5 -  38 s 
kwik <0,05 -  0,14 -  <0,05 -  0,17 -  
lood <13 -  31 -  <13 -  91 s 
nikkel <3 -  <3 -  <3 -  17 s 
zink <20 -  52 -  <20 -  570 i 
         
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK (10 van VROM) <0,2 -  2,2 s <0,2 -  7,9 s 
         
EOX <0,1 -  <0,1 -  <0,1 -  0,48 s 
         
Minerale olie         
totaal olie (C10 - C40) <20 -  <20 -  <20 -  120 s 
         
Indicatieve toetsing BSB schone grond cat. 1 grond schone grond niet toepasbaar 

 
 
Uit de analyseresultaten in tabel 4.3 komt naar voren dat in de grond ter plaatse van de 
monsters MM III en MM I+II+IIIA geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters 
zijn gemeten. In de grond ter plaatse van monster MM IIIA is een licht verhoogd gehalte 
(overschrijding streefwaarde) aan PAK 10 VROM gemeten. Het onderzochte monster van 
boring 5 (50-90) bevat naast licht verhoogde gehalten (overschrijding streefwaarden) aan 
cadmium, koper, lood, nikkel, PAK 10 VROM, EOX en minerale olie tevens een sterk 
verhoogd gehalte (overschrijding interventiewaarde) aan zink. 
 
De analyseresultaten zijn eveneens indicatief getoetst aan het toetsingskader van het 
Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze indicatieve toetsing betreft de grond ter plaatse 
van de monsters MM III en MM I+II+IIIA schone grond. De grond ter plaatse van monster 
MM IIIA komt in aanmerking voor een categorie-1 toepassing. Het onderzochte monster 
van boring 5 wordt beoordeeld als niet toepasbaar op basis van het gemeten gehalte aan 
zink.
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Tabel 4.4: Analyseresultaten grondmonster in mg/kg d.s. met toetsingsgegevens 
Deellocatie Gasolietank  
Vaknummer II  
Monster 14  
Boringnummer 14  
Diepte in cm -mv. 10-50  
Grondslag humeuze 

grond 
 

Bijmenging stookolie  
   
   
Droge stof (gew.-%) 75,7   
Organische stof (%vdDS) 7,2   
   
Vluchtige Aromaten   
benzeen <0,05 - 
tolueen <0,05 -  
ethylbenzeen <0,05 -  
xylenen 0,24 s 
Totaal BTEX 0,24   
naftaleen (GC-purge & 
trap) 

<0,1 -  

   
Minerale olie   
totaal olie (C10 -C40) 89000 i 
   
Indicatieve toetsing BSB niet toepasbaar 

 
Uit de analyseresultaten in bovenstaande tabel 4.4 blijkt dat in het onderzochte 
grondmonster van boring 14 (10-50) naast een licht verhoogd gehalte (overschrijding 
streefwaarde) aan xylenen tevens een sterk verhoogd gehalte (overschrijding 
interventiewaarde) aan minerale olie is gemeten.  
 
Op basis van het gemeten gehalte aan minerale olie wordt de grond beoordeeld als niet 
toepasbaar voor hergebruik in het kader van het Bouwstoffenbesluit. 
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4.4 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwater met de toetsingsgegevens zijn weergegeven in 
de onderstaande tabel. 
 
Tabel 4.5: Analyseresultaten grondwatermonsters in μg/l met toetsingsgegevens 

Deellocatie vml. 
ondergrondse 
benzinetank 

 vml. 
ondergrondse 

dieseltank 

 

Peilbuis Pb K1  Pb 17  
Filterstelling (cm -mv.) 110-210  120-220  
     
pH 7,4  7,3  
Ec (μS/m) 600  400  
Grondwaterstand (m -mv.) 1,50  1,45  
     
Vluchtige Aromaten     
benzeen <0,2 -  <0,2 -  
tolueen <0,2 -  <0,2 -  
ethylbenzeen <0,2 -  <0,2 -  
xylenen <0,5 -  <0,5 -  
Totaal BTEX <1   <1   
naftaleen (GC-purge & trap) <0,2 -  <0,2 -  
     
Minerale olie     
totaal olie (C10 - C40) <50 -  <50 -  
     

 
Uit de analyseresultaten in tabel 4.5 komt naar voren dat in het grondwater ter plaatse 
van de peilbuizen K1 en 17 geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters zijn 
gemeten. De gemeten gehalten zijn kleiner dan de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
De zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (Ec) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 



 
 
 
 

 projectnr. 10574-160567 Kroeze & Partners Vastgoed B.V.  
 april 2006, revisie 00  Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
 160567-rap-KroezePartners-260406 Tynaarlosestraat 21 te Vries 

 

 blad 13 van 14 Milieu & Veiligheid 
  

 

5 Conclusies en aanbevelingen 

In verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het verkennend onderzoek zijn 
zintuiglijk verontreinigingen met slakken en oliebrokken aangetroffen. Voor het verkrijgen 
van inzicht in de verspreiding van deze verontreinigingen zijn aanvullend boringen 
verricht. Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
 
Zintuiglijk 
De geroerde grond ter plaatse van het onderzoeksterrein is in het algemeen zwak 
puinhoudend. Op het achterterrein (omgeving schoorsteen) zijn in de geroerde grond 
daarnaast kooltjes en slakken aanwezig. De slakken zijn plaatselijk in een laag in het 
bodemprofiel aanwezig. De bovengrond van boring 14 bevat naast kooltjes en slakken 
tevens resten en brokken stookolie. Gezien de historie van de locatie (voormalige 
zuivelfabriek) en de daarmee samenhangende inrichting (zie bijlage 1) dient onder de 
inpandig aanwezige betonvloeren rekening te worden gehouden met (restanten van) 
fundaties en puin.  
 
Grond 
Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in de geroerde grond met zeer weinig puin, 
geen tot licht verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters zijn gemeten. De 
gemeten licht verhoogde gehalten zijn dusdanig dat nadere aandacht niet noodzakelijk is. 
 
De geroerde grond met puin, kooltjes en slakken is licht verontreinigd met cadmium, 
koper, lood, nikkel, PAK 10 VROM, EOX en minerale olie en sterk verontreinigd met zink. 
De geroerde bovengrond met resten en brokken stookolie is licht verontreinigd met 
xylenen en sterk verontreinigd met minerale olie. Gezien de aard van de verontreiniging 
(zink en minerale olie) en de zintuiglijke waarnemingen (slakken en brokken/resten 
stookolie) wordt gesteld dat de verontreinigingen veroorzaakt zijn/het gevolg zijn van de 
met stookolie gestookte ketels.  
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten komt naar voren dat in het grondwater ter plaatse van de 
peilbuizen K1 (vml. ondergrondse benzinetank) en 17 (vml. ondergrondse dieseltank) 
geen verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters zijn gemeten. 
 
Gevalsdefinitie 
Formeel gezien geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek, omdat de gemeten gehalten aan zink en minerale olie de betreffende 
interventiewaarden voor grond overschrijden. De aanwezigheid van verontreiniging hangt 
samen met de aanwezigheid van slakken dan wel brokken / resten stookolie en is 
daarnaast duidelijk in het bodemprofiel te herkennen. De verontreinigingen worden op 
basis van de aard beoordeeld als niet mobiel. Daarom wordt gesteld dat met de huidige 
onderzoeksresultaten de verspreiding in voldoende mate is vastgesteld.  
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Afhankelijk van het sterk verontreinigd bodemvolume (minimaal 25 m3 voor grond of 100 
m3 voor grondwater) is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervoor 
geldt in dat geval formeel een saneringsnoodzaak. Op basis van de beschikbare gegevens 
is circa 250 m3 (circa 400 ton) sterk verontreinigde grond aanwezig en is er dus sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De saneringsnoodzaak is hiermee 
vastgesteld. 
 
De aangetoonde verontreiniging moet ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie 
worden verwijderd. Grondverzet wordt gezien als een sanerende handeling. Sanering zal 
daarom beleidsmatig urgent worden. Voorafgaand aan de sanering dient een 
saneringsplan te worden opgesteld dat ter goedkeuring moet worden overlegd aan de 
provincie Drenthe.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing van de analyseresultaten aan de rekenregels van het 
Bouwstoffenbesluit betreft de (geroerde) grond, met uitzondering van de ernstig 
verontreinigde grond, schone dan wel categorie-1 grond. Indien grond van de locatie 
wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijk niet. Een en ander is afhankelijk van de eisen van de acceptant 
of het bevoegd gezag. Om te bepalen of de grond buiten de locatie kan worden 
hergebruikt, kan om een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit worden verzocht.  
 
In onderhavig onderzoek is geen onderzoek verricht naar asbest in de bodem. Wel wordt 
opgemerkt dat in het opgeboorde materiaal geen asbest verdacht plaatmateriaal is 
aangetroffen. Een verder inzicht omtrent de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem 
kan desgewenst middels een onderzoek conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden 
verkregen. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het 
vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van dit onderzoek. 
Onderhavig onderzoek schetst hiermee een algemeen beeld van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van de toekomstige ontwikkeling van de locatie 
dient men dan ook alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) 
afwijkingen. 
 
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, april 2006 
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Bijlage 1: Historische tekeningen 
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Bijlage 2: Boorprofielen  
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Bijlage 3: Analysecertificaten 
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Bijlage 4: Toetsingskader streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 
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Bijlage 5: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 
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Bijlage 5: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering 
 
 Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun 

betekenis ingegaan. 
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging. 
Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen of waarin de 
gehalten de streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden , gelden als 
multifunctioneel. 
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in 
tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en saneringsurgentie van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het gemiddelde van de 
interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2).  
 
De streef- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 μm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of 
geschatte gehalten organisch stof en lutum. 
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Bijlage 6: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieën
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Bijlage 6: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en 
strategieën 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 
van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud 
gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Als het veldwerk 
conform deze BRL is uitgevoerd, is het rapport voorzien van het volgende logo: 
 
 
 
 
 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 
auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat 
Oranjewoud verrichten door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie 
garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden 
gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 
 
Normen en richtlijnen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001, 2002 en 
2018 en eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn 
opgenomen en uitgewerkt in het ‘Handboek Veldwerk Bodem’ van Oranjewoud. 
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 
waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NVN 5720 
'Onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek' (NNI, maart 2000).  
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend 
bodem- en/of waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 
'Protocol voor Oriënterend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 
 
Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader bodem 
en/of waterbodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol 
voor het Nader onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader 
onderzoek deel 1' (Sdu Uitgeverij, september 1995). 
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Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 
grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof.  
Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden 
verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 
het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 
of de waterbodem geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens 
bovengenoemde normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de 
bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de 
profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten.  
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 
5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te 
worden uitgevoerd [1].  
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de waterbodem dient volgens de 
NTA 5727 ‘Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie’ (NNI, 
augustus 2004) te worden uitgevoerd. 

                                                                  
1. 1Met betrekking tot de toepassing van deze norm is een criterium gesteld aan de hoeveelheid puin en 

granulaat die nog in de bodem mag voorkomen. Boven de 20 volume % aan puin en granulaat in de 
bodem wordt de partij beoordeeld als bouw- en sloopafval en/of granulaat. Onderzoek naar asbest in 
dergelijke partijen vindt plaats volgens de NEN 5897 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt 
bouw- en sloopafval en puingranulaat' (NNI) 


