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andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingenieursbureau Oranjewoud bv, noch mag het zonder 
een dergelijke toestemming worden gebruikt, door een derde of voor enig ander werk of doel dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Disclaimer 
Archeologisch vooronderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren d.m.v. boringen, 
proefsleuven en/of veldkartering. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud bv de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren 
van het archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties  ten aanzien 
van de situatie af te geven op basis van de resultaten van een archeologisch vooronderzoek. 
 
Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit beslissingen genomen op 
basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek. 
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Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader; Topografische Dienst Kadaster, Emmen). 
Topografische Kaart 1:25.000 (niet op schaal).  
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Samenvatting 
 
In september 2012 is in opdracht van Gemeente Tynaarlo door ingenieursbureau Oranjewoud BV een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd voor locatie Helofytenveld te Eelde, in de provincie Drenthe.  
 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied op de westelijke flank van de Hondsrug, op het 
Drents Plateau ligt en dat het plangebied geomorfologisch voornamelijk uit grondmorene met dekzand 
bestaat, met bodemkundig gezien overwegend veld‐ en laarpodzolgronden met afwisselend moerige 
eerdgronden (oude beekloop Eelderdiep). 
Gezien de landschappelijke ligging en de bekende vondsten moet rekening worden gehouden met 
eventueel aanwezige vindplaatsen uit het paleolithicum ‐ nieuwe tijd in het plangebied, samenhangend 
met de hoger liggende dekzandkoppen en ‐ruggen en de Hondsrug, tenzij er in het verleden 
bodemverstoring tot grotere diepte heeft plaats gevonden. De middelhoge tot hoge verwachting geldt 
alleen als er sprake is van een (deels) intact bodemprofiel. Verwacht wordt dat de bodem binnen het 
plangebied is verstoord door licht agrarisch grondgebruik en dieper verstoord door de aanleg van een 
woonwijk en weg (tracé).  
 
Het verkennend veldonderzoek heeft aangetoond dat in de meest noordelijke vier percelen (deels) 
intacte podzolprofielen aanwezig zijn, waar evenwel geen archeologische indicatoren 
(vuursteenvondsten) in zijn aangetroffen. Het tracé laat een geheel geroerd profiel zien. In de twee 
zuidelijke percelen is een natte bodem (beekleem) aangetroffen. In geen van de boringen zijn 
archeologische indicatoren aangetroffen. Binnen de vier meest noordelijke percelen kunnen zich 
mogelijk nog archeologische resten bevinden in de (deels) intacte podzol). In de zuidelijke percelen en 
binnen het tracé worden geen vindplaatsen meer verwacht. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd om de twee zuidelijke percelen, 
Eelde sectie B, nummers 399 en 2244 en het tracé vrij te geven wat betreft archeologie.  
Voor de noordelijke percelen Eelde sectie B, nummers 1265, 1274, 2050 en 2351 wordt geadviseerd 
deze te ontzien in de aanleg van het helofytenveld. 
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1 Inleiding 
 
In september 2012 is in opdracht van Gemeente Tynaarlo door ingenieursbureau Oranjewoud BV een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd voor locatie Helofytenveld te Eelde, in de provincie Drenthe.  
 
De gemeente Tynaarlo is voornemens om in het plangebied een helofytenveld1 en een persleiding aan 
te leggen. Om deze plannen uit te voeren is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Ten behoeve van 
de ruimtelijke onderbouwing dient er ondermeer een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden, 
aangezien het plangebied op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) een hoge trefkans 
heeft op de aanwezigheid van archeologische resten. De gemeente Tynaarlo heeft geen eigen 
beleidskaart archeologie en volgt de aanbeveling van de provincie wat betreft archeologisch onderzoek. 
Dit houdt in dat bij bodemingrepen met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 30 cm ‐ 
mv, archeologisch (voor)onderzoek verplicht is. Voor het helofytenveld wordt een kuil gegraven van 
circa 20 meter lang en 10 meter breed. Hierin wordt een soort dik vijverfolie gelegd wat weer bedekt 
gaat worden met grind, zand en grond. In deze lagen komen buizen te liggen met gaatjes erin waardoor 
later het vuile water wordt geperst. Bovenop alle lagen worden planten aangebracht die ervoor gaan 
zorgen dat de afvalstoffen worden afgebroken zodat het water, wat uiteindelijk aan het einde van het 
veld nog over is, volledig gezuiverd is. Vanaf het helofytenveld loopt een tracé van circa 1,2 km lengte. 
Hier wordt een persleiding aangelegd op een diepte van maximaal 1,5 m ‐mv. 
De geplande werkzaamheden kunnen bedreigend zijn voor eventueel aanwezige archeologische 
waarden. 
 
Voor het plangebied is een bureauonderzoek en aansluitend een inventariserend veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze waarop met eventueel 
aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan. Het gespecificeerde verwachtingsmodel 
zal vervolgens worden getoetst door middel van een veldonderzoek ‐ verkennende fase. Het doel van 
het verkennend veldonderzoek is om de bodemopbouw binnen het plangebied in kaart te brengen en 
de mate van bodemverstoring vast te stellen. 
 
Het bureauonderzoek en veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2. 

                                                                 
1 een helofytenveld is een soort rioolzuiveringsinstallatie maar dan op natuurlijke wijze. 
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2 Bureauonderzoek 
 
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een 
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat verwachten? 
Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende 
archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de 
landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het 
karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen 
het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 
 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks‐ en plangebied 
 
De extacte locatie van het helofytenveld is op dit moment nog niet bekend. Er zijn meerdere percelen 
onderzocht: vier noordelijke percelen Eelde sectie B, nummers 1265, 1274, 2050 en 2351 en twee 
zuidelijke percelen Eelde sectie B, nummers 399 en 2244. Het te onderzoeken gebied heeft daarmee 
een oppervlakte van circa 7 hectare en ligt aan de noordkant van Eelde, ten westen van de Kievitweg en 
ten noorden van de Helmerdijk (zie afb. 1). Vanaf het helofytenveld loopt een tracé van circa 1,2 km 
lengte. Hier wordt een persleiding aangelegd op een diepte van maximaal 1,5 m ‐mv. 
 
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een goed beeld te krijgen 
van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. Dit gebied is veelal groter dan het 
plangebied en verschilt naar gelang het te onderzoeken aspect. In dit geval bestrijkt het 
onderzoeksgebied een straal van 1 km vanaf het plangebied.  
 

2.1.2 Huidig en toekomstig gebruik 
 
Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland en/of akker (locatie Helofytenveld en noordelijk 
deel tracé) en weg/berm (zuidelijk deel tracé). 
 
Consequenties toekomstig gebruik 
De herinrichting van het perceel zal bodemverstorende werkzaamheden met zich mee brengen, waarbij 
mogelijke archeologische resten zullen worden vernietigd.  

2.1.3 Landschappelijke situatie 
 
Het plangebied ligt in fysisch‐geografisch opzicht op het Drents Plateau, op de westelijke flank van de 
Hondsrug, een langgerekte noordwest‐zuidoost georiënteerde keileemrug. Het Drents Plateau strekt 
zich uit over het grootste deel van Drenthe en een deel van Groningen en Friesland. De oostgrens van 
het plateau wordt gevormd door de Hondsrug. Aan de oostzijde van de Hondsrug bevindt zich het 
Hunzedal, een stroomdalcomplex. Ten westen van de Hondsrug liggen meerdere kleine keileem‐ en 
dekzandruggen met een NNW‐ZZO orientatie: de Hondsrug, de Tynaarlorug, de Rolderrug en de 
Zeijerrug. Het plangebied ligt op de rug van Tynaarlo, een keileem‐/dekzandwelving die parallel ten 
westen van de Hondsrug loopt. Aan weeszijden van de rug van Tynaarlo liggen laagten waar beken 
stromen, onder andere het stroomdal van de Drentse Aa. Het landschap is grotendeels gevormd in de 
laatste fase van het pleistoceen (2,5 miljoen jaar ‐ 10.000 voor heden). 
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Geologie 
Grondmorene (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten)2 en dekzand (Formatie van Boxtel, 
Laagpakket van Wierden)3. De Formatie van Drenthe is afgezet tijdens de koudste fase van het saalien 
(370.000 ‐ 130.000 jaar geleden). Het Laagpakket van Gieten bestaat uit sterk zandige tot uiterst siltige, 
zwak tot sterk grindige klei met stenen en keien: grondmorene (ook bekend als keileem). Dit laagpakket 
varieert in dikte van minder dan één tot ruim veertig meter. De Formatie van Boxtel (laagpakket van 
Wierden) is door de wind of door kleine rivieren, onder afwisselende klimatologische omstandigheden, 
afgezet op de Formatie van Drenthe (laagpakket van Gieten). Meestal betreft het lokaal tot regionaal 
geresedimenteerd materiaal, in het onderzoeksgebied hoogstwaarschijnlijk van de hoger gelegen 
stuwwal (Hondsrug). Het Laagpakket van Wierden bestaat uit matig tot zeer fijn eolisch zand, onder 
periglaciale omstandigheden afgezet (dekzand). 
 
Geomorfologie en AHN 
Geomorfologisch bestaat het plangebied voornamelijk uit grondmorene met dekzand (code 3L2; 
lichtgele gebieden op afb. 3). Hier loopt een beekdalbodem met of zonder veen doorheen (code 2R4 en 
2R5; felgroene gebieden op afb. 3). De beekdalbodem behoord tot het Eelderdiep, een beek die van 
noord naar zuid ten westen van het plangebied loopt. Ten noordwesten ligt een ontgonnen veenvlakte 
(code 2M346; lichtgroen gebied op afb. 3) en ten oosten van het plangebied ligt de bebouwde kom van 
Eelde‐Paterswolde, welke niet is gekarteerd (lichtgrijs gebied op afb. 3). 
 

 
Afbeelding 3. Het plangebied (rood kader) op een uitsnede van de geomorfologische kaart 1:50.000. Lichtgeel = 
grondmorene bedekt met dekzand. Felgroen = beekdalbodem met of zonder veen. Lichtgroen = ontgonnen 
veenvlakte. Lichtgrijs = bebouwd. Bron: ARCHIS II/Alterra. 
 
Op de actuele hoogtekaart van Nederland (AHN) is te zien dat het plangebied op de westelijke flank van 
de rug van Tynaarlo ligt. Binnen de percelen ligt het gebied vrij laag met verdeeld over het terrein wat 
hogere zandkoppen (blauwe en groene gebieden op afb. 4). Het tracé loopt voor een deel over een 
hogere uitloper van de rug van Tynaarlo (gele en rode kleuren op afb. 4). De gemiddelde hoogte binnen 

                                                                 
2 Mulder et al 2003, p. 338. 
3 Mulder et al 2003, p. 349. 
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het plangebied is 1 m +NAP, met het laagste punt op circa 0,1 m +NAP en het hoogste punt (tracé) op 
circa 2,6 m +NAP. 
 

 
Afbeelding 4. Het plangebied (rood kader) op een uitsnede van de AHN. Bron: www.ahn.nl. 
 
Bodem en grondwater 
Bodemkundig gezien bestaat het plangebied voornamelijk uit veldpodzolgronden (code Hn23) en 
laarpodzolgronden (code cHn23; oudroze gebieden op afb. 5). De zuidelijke percelen en een klein deel 
van het tracé bestaan uit moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand (code vWz; 
felroze gebieden op afb. 5). Ten westen van het plangebied liggen madeveengronden (code aVz; 
donkerblauwe gebieden op afb. 5). De madeveengronden en moerige eerdgronden zijn ontstaan in het 
(oude) beekdal van het Eelderdiep. De grondwatertrap ligt tussen III4 en VI5. 
 

                                                                 
4 Gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt ondieper dan 0,4 m ‐mv. Gemiddelde laagste grondwaterstand ligt tussen 0,8 en 1,2 m 
‐mv. 
5 Gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt tussen 0,4 en 0,8 m ‐mv. Gemiddelde laagste grondwaterstand ligt dieper dan 1,2 m ‐
mv. 
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Afbeelding 5. Het plangebied (rood kader) op een uitsnede van de bodemkaart 1:50.000. Donkerblauw = 
madeveengronden. Oudroze = veld‐ en laarpodzolgronden. Felroze = moerige eerdgronden. Lichtgrijs = bebouwd. 
Bron: ARCHIS II/Alterra 
 

2.1.4 Historische situatie en mogelijke verstoringen 
 
Bewoningsgeschiedenis 
De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied komen uit het laat paleolithicum. De bewoning 
bestond toen uit tijdelijke (jacht)kampementen op de hogere en drogere delen in het landschap. De 
oudst bekende cultuur in de omgeving is de Hamburg‐cultuur (11.000 ‐ 9.800 voor Chr.). In het 
mesolithicum schakelt men over op een nieuwe jachtstrategie. Men maakt gebruik van de grote 
verscheidenheid aan voedsel in de bossen en meren die het landschap van die tijd kenmerken. Door het 
rijke milieu en een minder extreme afwisseling tussen de seizoenen, neemt de mobiliteit, die zo 
kenmerkend was voor de jager‐verzamelaars, af. In veel streken gebruikt men het landschap optimaal 
door verschillende soorten strategische locaties te kiezen (bijvoorbeeld basiskampen, geschikt om in de 
winter te kunnen overleven, zomerkampen in de buurt van water, jachtkampen in de buurt van 
trekkend wild, etc.).6 Mesolithische cultuurvondsten uit de periode 8.000 ‐ 4.000 voor Chr. komen op 
talrijke plaatsen voor. Uit de periode van circa 4.000 ‐ 3.500 voor Chr. zijn alleen losse bijlvondsten uit 
de omgeving bekend. 
 
Omstreeks het midden neolithicum (rond 3.500 voor Chr.) verschijnen de eerste landbouwers in 
Drenthe. Zij bouwden sedentaire woningen en bewerkten het land hieromheen. Ook werden voor hun 
doden de hunebedden langs de hoger gelegen delen van de Hondsrug gebouwd (die ten zuidoosten van 
het plangebied loopt).  
 
Uit de bronstijd (2.000 ‐ 800 voor Chr.) zijn weinig vondsten bekend in het onderzoeksgebied. Enkele 
grafheuvels en losse (depot)vondsten getuigen dat er in deze periode nog steeds bewoning was. Uit 
deze periode en uit de ijzertijd (800 ‐ 12 voor Chr.) zijn echter wel Celtic fields bekend, zogenaamde 
raatakkers. Deze akkers zijn herkenbaar aan de raatstructuur die is ontstaan door de (hout)wallen die 

                                                                 
6 Van Gijn & Louwe Kooijmans, 2005. 
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tussen de in blokken verdeelde akkers werden aangelegd. Deze akkers werden vooral op de lemige 
veldpodzolgronden aangelegd. De vroege en midden ijzertijd is een bloeiperiode. In de eerste fase 
liggen de boerderijen in de akkers. Om de zoveel jaar verplaatsen ze zich (zwervende erven).7 Ook wordt 
het landbouwsysteem intensiever, door meer bemesting en grondbewerking. Uiteindelijk akkert men op 
de wallen van de Celtic fields, die door de tijd heen steeds breder en zwaarder worden.8 
 
Uit de Romeinse tijd is over dit gebied maar weinig bekend. De bewoning in het zandgebied bleef 
geconcentreerd in kleine nederzettingen met aan de rand een brink, die toen als nachtverblijfplaats voor 
het vee diende. De veeteelt neemt in de vroege middeleeuwen, tussen 200 ‐ 700 na Chr. toe. Uit een 
aantal van deze kleine nederzettingen zijn de latere esdorpen ontstaan. Het bouwland van deze dorpen 
lag bijeen in één of enkele complexen, de es, meestal door een houtwal omgeven. De bewoning was 
geconcentreerd in losse groepjes boerderijen langs de rand van de es. De essen ontstonden in de vroege 
middeleeuwen en werden in de late middeleeuwen (1.050 ‐ 1.500 na Chr.) verder ontwikkeld. Door 
eeuwenlang bemesten met potstalmest en door grondbewerking is er op de essen een dikke humeuze 
bovengrond ontstaan. Vanaf circa 1.200 na Chr. blijven de Drentse dorpen min of meer op dezelfde 
plaats, dat wil zeggen op de plaats van de huidige dorpen liggen.  
 
In de late middeleeuwen nam de bevolking toe. In en langs de beekdalen waren vooral hooilanden en 
weilanden aanwezig. De behoefte aan landbouwgrond werd steeds groter. Omwille van de vergroting 
van de essen werden steeds meer stukken bos gekapt en rond 1.350 na Chr. was al veel bos verdwenen. 
De bossen werden vervangen door heidevelden. Vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw 
tot aan het einde van de negentiende eeuw veranderde er vrijwel niets aan het landschap. De verdeling 
van landbouwgrond en "woeste" grond (bos en heide) bleef hetzelfde. 
 
Historische kaarten 
• minuutplan (circa 1811‐1832): het plangebied is in gebruik als grasland. Het tracé ligt grotendeels 

aan de rand van een woonwijk langs een weg (Helmerdijk). 
• topografisch‐militaire kaart (1900): begin twintigste eeuw is het plangebied in gebruik als grasland, 

akker en bosperceel (zie afb. 6). 
• topografische kaart (1975‐2000): pas na 1975 wordt ten westen van de weg naar Groningen en de 

bewoningskern van Eelde een nieuwe wijk gebouwd (gebied Spierveen). Tussen 1982 en 1991 wordt 
deze naar het zuiden uitgebreid, en vanaf circa 1995 wordt de wijk richting het westen uitgebreid. 
Een deel van het tracé loopt langs de noordelijke en westelijke grens van deze relatief nieuwe wijk 
(zie afb. 1). 

 

                                                                 
7 Spek 2004, p. 117. 
8 Spek 2004, p. 149, 151‐153 / Jager, 2008. 
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Afbeelding 6. Het plangebied op de topografisch‐militaire kaart uit 1900. Bron: ARCHIS II. 
 
Mogelijke verstoringen 
Het plangebied was voornamelijk agrarisch in gebruik geweest en zal ondiep zijn verstoord (ploegen 
e.d.). Het tracé ligt langs een woonwijk en weg en zal door de aanleg hiervan waarschijnlijk tot in de C‐
horizont zijn verstoord. 
 

2.2 Bekende waarden 
 

2.2.1 Archeologische waarden 
 
Gegevens uit ARCHIS: AMK‐terreinen (zie Bijlage 3a) 
In het plangebied: geen. 
In het onderzoeksgebied: ten noordoosten van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische 
waarde (AMK‐terrein 14021) waarin sporen van de laatmiddeleeuwse havezathe Huis Paterswolde zijn 
aangetroffen. Ten zuidoosten van het plangebied ligt de oude dorpskern van Eelde (AMK‐terrein 14023; 
terrein van hoge archeologische waarde), uit de ijzertijd ‐ late middeleeuwen. Op ongeveer 1 km ten 
noorden van het plangebied ligt een beschermd archeologisch terrein van zeer hoge waarde (AMK‐
terrein 482), welke het terrein van het huis Schelfhorst betreft waarin een woontoren met omringende 
gracht met als datering late middeleeuwen ‐ nieuwe tijd. 
 
Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen (zie Bijlage 3b) 
In het plangebied: geen. 
In het onderzoeksgebied: binnen 1 km rondom het plangebied zijn een aantal waarnemingen bekend. 
Het betreft waarnemingen die voor een deel gerelateerd zijn aan bovengenoemde archeologische 
terreinen en dateren uit de ijzertijd ‐ nieuwe tijd. Ten zuidwesten van het plangebied zijn enkele losse 
waarnemingen bekend welke zijn gerelateerd aan dekzandkoppen of ‐ruggen en dateren uit het 
paleolithicum ‐ bronstijd. 
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Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken 
In het plangebied: geen. 
In het onderzoeksgebied: het meest noordoostelijke perceel (Eelde, sectie B, nr. 2351) was eerder 
onderdeel van een onderzoek (onderzoeksmelding 6188). Het onderzoek werd in 2004 door De 
Steekproef uitgevoerd. Er zijn geen archeologische vondsten gedaan. Slechts in zuidwesten van het 
gebied (dus perceel Eelde, sectie B, nr. 2351) blijkt bodem nog redelijk gaaf. In de directe omgeving van 
het plangebied (binnen 1 km in de omtrek) zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Uit deze 
onderzoeken is gebleken dat een groot deel van de omgeving geroerd is tot in de C‐horizont en dat 
podzolprofielen niet meer aanwezig zijn. Hier en daar zijn nog wel (deels) intacte podzolprofielen 
aangetroffen, maar geen archeologische indicatoren. Aan de oostkant van Eelde zijn door De Steekproef 
in 2008 wel restanten van huizen en spiekers uit de midden ijzertijd, laat Romeinse sporen, waterputten 
en hutkommen, aardewerk uit beide periodes en mogelijk sporen/vondsten uit de middeleeuwen 
aangetroffen (onderzoeksmelding 28451). Het betreft hier een es. Ten zuiden van het plangebied heeft 
Oranjewoud in 2010 een onderzoek uitgevoerd voor een gasleidingtracé (onderzoeksmelding 39305 en 
39307)9. Deze ligt deels in het beekdal van het Eelderdiep dat te nat is geweest voor (prehistorische) 
bewoning. Het hoger liggende deel bleek verstoorde podzolprofielen te hebben. 
 

2.2.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 
 
In de database van KICH staat geen aanvullende informatie betreffende het plangebied. 
 

2.3 Archeologische verwachting 
 

2.3.1 Bestaande verwachtingskaarten 
 
IKAW 
De noordelijke percelen en een groot deel van de zuidelijke percelen liggen op de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) binnen een zone met een hoge archeologische verwachting (zie kaart 
257025‐ARCHIS in de kaartenbijlage). De zuidwestkant van de zuidelijke percelen ligt in een zone met 
een lage archeologische verwachting. Het tracé loopt afwisselend van noord naar zuid door zones met 
een lage, middelhoge en hoge archeologische verwachting. 
 
Gemeentelijke verwachtingskaart 
De gemeente Tynaarlo heeft geen eigen beleidskaart archeologie en volgt de aanbeveling van de 
provincie wat betreft archeologisch onderzoek. Dit houdt in dat bij bodemingrepen met een oppervlakte 
van meer dan 500 m2 en dieper dan 30 cm ‐ mv, archeologisch (voor)onderzoek verplicht is.10  
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
 
Datering 
In het plangebied kunnen archeologische resten worden verwacht uit de perioden 
paleolithicum en mesolithicum (restanten van tijdelijke kampementen), neolithicum 
(nederzettingssporen), bronstijd en ijzertijd (o.a. nederzettingsresten, begravingen, restanten 
van Celtic fields, losse vondsten) en Romeinse tijd tot en met de nieuwe tijd 
(nederzettingssporen en sporen van landgebruik). De resten zullen zich voornamelijk 
bevinden op de hoger gelegen keileem/dekzandrug. 
 
Complextype 
Paleolithicum ‐ mesolithicum: de complextypen die kunnen worden verwacht hangen samen 

                                                                 
9 Kaptein, 2010. 
10 http://www.drenthe.info/kaarten/website/geoportaal/ 
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met een mobiele leefwijze, zoals kampjes en resten van de productie van vuurstenen 
werktuigen. 
 
Neolithicum ‐ nieuwe tijd: de complextypen die kunnen worden verwacht hangen samen met 
sedentaire bewoning, begraving en agrarische activiteiten (zoals ploegen). 
 
Omvang 
De omvang van eventuele archeologische resten kan variëren van een puntvondst tot een 
nederzettingsterrein tot enkele duizenden vierkante meters. 
 
Diepteligging 
De archeologische resten worden vanaf het maaiveld tot in de onverstoorde C‐horizont 
verwacht.  
 
Locatie 
De verwachte resten kunnen in het gehele plangebied worden aangetroffen. 
 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum ‐ mesolithicum: vuursteenvindplaatsen bestaan uit een strooiing van 
vuurstenen werktuigen, restanten van productie van deze werktuigen (afval, kernen). 
Daarnaast kunnen haardkuilen met daarin verbrand afval aangetroffen worden (bot, 
hazelnootdoppen, vuursteen). 
 
Neolithicum: resten van nederzettingen kunnen bestaan uit grondsporen en vondsten zoals  
paalgaten, haardkuilen, huttenleem, aardewerk, afvalkuilen, waterputten, etc. 
Begravingresten kunnen bestaan uit urnen, botmateriaal, resten van grafheuvels. Agrarische 
activiteiten kenmerken zich door ploegsporen en perceelbegrenzing. 
 
Bronstijd ‐ nieuwe tijd: van de nederzettingsterreinen kunnen onder meer funderingen 
(paalkuilen en/of bakstenen muurwerken), aardewerk, bot en metaal worden aangetroffen, 
evenals beerputten en waterputten. Tevens kunnen zich resten van agrarische landbewerking 
in de gebieden bevinden zoals Celtic fields uit de ijzertijd of middeleeuwse esdekken. 
 
Mogelijke verstoringen 
Zie paragraaf 2.1.1 

 

2.4 Conclusies en advies voor vervolgonderzoek 
 
Uit bovenstaande is gebleken dat het plangebied op de westelijke flank van de rug van Tynaarlo, op het 
Drents Plateau ligt en dat het plangebied geomorfologisch voornamelijk uit grondmorene met dekzand 
bestaat, met bodemkundig gezien overwegend veld‐ en laarpodzolgronden met afwisselend moerige 
eerdgronden (oude beekloop Eelderdiep). 
Gezien de landschappelijke ligging en de bekende vondsten moet rekening worden gehouden met 
eventueel aanwezige vindplaatsen uit het paleolithicum ‐ nieuwe tijd in het plangebied, samenhangend 
met de hoger gelegen dekzandrug, tenzij er in het verleden bodemverstoring tot grotere diepte heeft 
plaats gevonden. De middelhoge tot hoge verwachting geldt alleen als er sprake is van een (deels) intact 
bodemprofiel. Verwacht wordt dat de bodem binnen het plangebied is verstoord door licht agrarisch 
grondgebruik en dieper verstoord door de aanleg van een woonwijk en weg (tracé).  
 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt geadviseerd om binnen het plangebied een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, verkennende fase, uit te voeren. Het 
verkennend booronderzoek dient zich te richten op het in kaart brengen van de bodemopbouw en 
eventuele verstoringen hierin. Op basis hiervan kunnen kansrijke en kansarme zones worden 
onderscheiden.  
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Voor het verkennende veldonderzoek worden de boringen verricht met een Edelmanboor met een 
diameter van 7 cm. In dit geval dienen minimaal 21 boringen in een 35 x 45 m grid verspreid over locatie 
Helofytenveld en circa 12 boringen om de 100 m over het hart van tracé tot maximaal 1,2 m ‐mv of tot 
0,3 m in de ongeroerde C‐horizont te worden gezet (totaal circa 47 boringen), zodat een beeld van de 
bodemopbouw en mate van verstoring van de bodem kan ontstaan. 
Indien de bodem (deels) intact blijkt te zijn wordt direct het boorgrid verdicht naar een 20 bij 25 m grid 
(20 boringen per hectare). Hierbij dienen de boringen met een Edelmanboor (diameter 12/15 cm) te 
worden gezet. De relevante lagen dienen te worden gezeefd over een 4 mm zeef. Als aanvulling op het 
karterend booronderzoek wordt een oppervlaktekartering uitgevoerd. 
 
De boorkernen worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren, zoals 
aardewerk‐, bot‐ en houtskoolfragmenten en archeologische lagen. Verder zal worden gelet op de mate 
van verstoring van het bodemprofiel. Ook worden de textuur en de bodemkundige horizonten 
beschreven conform NEN 5104/ASB. De boringen worden ingemeten ten opzichte van 
kavelbegrenzingen en andere kenmerken binnen het terrein of met een GPS. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel‐ en vraagstelling 
 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting, zoals 
deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.  
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, 
verkennende en karterende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van 
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied 
en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie. Een karterend 
onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen 
van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en het bepalen van de aan‐ of afwezigheid van 
archeologische vindplaatsen. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
• Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 
• Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 

aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en datering van 
deze indicatoren/vindplaats? 

• Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de 
maximale diepte? 

• Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 
• In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van geplande 

bodemingrepen?  
• Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
• In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de 

bureaustudie? 
• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze bestaan?

   

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 
 
Datum uitvoering  26 en 27 september 2012 

Veldteam  I.N. Kaptein (KNA‐archeoloog), R. Gerritsen (veldtechnicus Bodem) 

Weersomstandigheden  Bewolkt, droog, circa 15 °C. 

Boortype  Edelman 7 cm. 

Positionering boringen 
(boorgrid) 

21 verkennende boringen in een 35 x 45 m grid verspreid over de 
noordelijke vier percelen (mogelijke locatie Helofytenveld) en 12 
boringen om de 100 m over het hart van tracé. Binnen de vier 
noordelijke percelen zijn 7 karterende boringen (2, 5, 11, 13, 16, 25 
en 27) geplaatst vanwege het daar aangetroffen (deels) intacte 
podzolprofiel.  
In totaal zijn er 33 boringen gezet. 

Methode conform 
Leidraad SIKB11 

Verkennend en karterend booronderzoek 

Oriëntatie grid t.o.v. geo‐
morfologie/paleo‐

N.v.t. 

                                                                 
11 Tol e.a. 2006. 
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landschap 

Wijze inmeten boringen  GPS in psion 

Overige toegepaste 
methoden 

N.v.t. 

Wijze onderzoek / 
beschrijving boorkolom 

NEN 5104 en ABS 

Verzamelwijze archeo‐
logische indicatoren  

Snijden/brokkelen/zeven 

Bemonstering  N.v.t. 

Vondstzichtbaarheid aan 
oppervlak 

Plangebied bestaat uit grasland. Vondstzichtbaarheid aan het 
oppervlak daarom nihil. Slootkanten en molshopen zijn wel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

Omschrijving 
oppervlaktekartering 

Molshopen en slootkanten bevatten geen archeologisch materiaal 

 

3.3 Resultaten 
 
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 4 en de 
situatiekaart in de kaartenbijlage. 
 

3.3.1 Bodemopbouw 
De bodem binnen de onderzochte noordelijke percelen (Eelde, sectie B, nummers 1265, 1274, 2050 en 
2351) bestaat van boven naar beneden uit een 0,2 tot 0,5 m dikke bruingrijze bouwvoor op dekzand op 
keileem (zie afb. 7 voor een gemiddeld boorprofiel). De top van het dekzand (fijn zand)  ligt op 0,4 tot 
1,1 m ‐mv. In het dekzand heeft zich een podzolbodem ontwikkeld. De E‐horizont en een deel van de B‐
horizont is opgenomen in de bouwvoor. In de boringen 1 t/m 7, 12, 15, 16, 19, 22, 24 t/m 26 en 28 is 
nog een B‐, B/C‐ en C‐horizont herkend. In enkele boringen is de bodem geroerd en is er weinig tot niets 
meer over van het podzolprofiel (boringen 08 t/m 11, 13, 14, 21 en 27).  Hier ligt tussen de bouwvoor en 
de C‐horizont een 0,1 tot 0,3 m dikke geroerde laag. Dit verstoorde profiel ligt voornamelijk aan de 
westkant van het plangebied. Hier lijkt het terrein geëgaliseerd/opgehoogd te zijn. In boring 18 is tussen 
de bouwvoor en de C‐horizont een 0,2 m dikke donkergrijszwarte laag zand met iets veraard veen 
aangetroffen. Deze boring ligt in de zuidwesthoek van perceel Eelde, sectie B, nr. 1274 en ligt op de 
overgang naar lager en natter gebied (beekdal Eelderdiep). De top van het keileem binnen dit noordelijk 
deel van het plangebied ligt van oost naar west tussen 0,75 en 1,9 m ‐mv. 
 
De bodem binnen de zuidelijk gelegen percelen (Eelde, sectie B, nummers 399 en 2244) bestaat van 
boven naar beneden uit een 0,2 tot 0,55 m dikke donkergrijze humeuze bouwvoor op een circa 0,1 m 
dikke bruingrijze overgangslaag (AC‐horizont) op een geelbeige C‐horizont van zeer fijn zand op een 
gemiddeld 0,4 m dikke zandige lichtgrijze tot blauwgrijze leemlaag op lichtgrijs zand op keileem (zie afb. 
7). Bij een paar boringen (55, 57, 59 en 67) is de overgangslaag/AC‐horizont geroerd. In boringen 44, 45, 
49, 56, 58, 60 en 64 ligt de bouwvoor direct op de C‐horizont en is de overgang soms vrij scherp. De 
eerste leemlaag ligt op een diepte tussen 0,9 en 1,6 m ‐mv (tussen 0,3 en 1 m ‐ NAP) en betreft 
waarschijnlijk beekleem, gerelateerd aan het beekdal van het Eelderdiep. De top van het keileem ligt op 
circa 1,85 ‐ 2,5 m ‐mv (1,35 ‐ 2 m ‐ NAP). In boring 52 ligt tussen de bouwvoor en de C‐horizont een circa 
0,2 m dikke veraarde veenlaag. Hier is het weiland vrij nat, wellicht is dit altijd een kleine laagte 
geweest. 
 
De bodem binnen het tracé bestaat van boven naar beneden uit een 0,3 tot 0,9 m dikke bruingrijze 
geroerde/opgebrachte laag op een lichtgrijze tot geelbruine C‐horizont (afb. 7). In enkele boringen (29 
t/m 31) is een gemiddeld 0,25 m dikke moerige laag aangetroffen. Deze laag behoort waarschijnlijk bijd 
de moerige eerdgrond die hoort bij het beekdal van het Eelderdiep (zie afb. 5). In boring 29, aan het 
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meest zuidelijke eind van het tracé, is onder dekzand een laag klei met plantenresten aangetroffen, wat 
duidt op een natte bodem. Hier ligt een kleine gegraven poel. 
 

 
Afbeelding 7. Gemiddelde boorprofielen binnen het plangebied. 
 
Er zijn podzolprofielen herkend in de vier noordelijke percelen. Daarom is hier het boorgrid verdicht 
naar een karterende booronderzoek, waarbij de boringen zijn geplaatst in een 20 bij 25 m grid. De 
boringen zijn gezet met een grotere boor (Edelmanboor ø 15 cm) en de relevante lagen zijn gezeefd 
over een 4 mm zeef. De relevante lagen in de verkennende boringen zijn eveneens gezeefd. In de 
boringen zijn geen archeologische indicatoren (vuurstenen artefacten) aangetroffen..  

3.3.2 Archeologie 
Tijdens het verkennende en karterende veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen.  
Er worden daarnaast geen beekdalvondsten binnen het plangebied verwacht omdat in het plangebied 
geen duidelijke veenlagen behorende bij een beekdal zijn herkend. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde bureau‐ en veldonderzoek, kunnen de volgende 
antwoorden worden geformuleerd op de in hoofdstuk 3 genoemde onderzoeksvragen:  
 
 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen? 

Het gehele plangebied bestaat uit dekzand op grondmorene. De bodem aan de noordkant van het 
plangebied bestaat van boven naar beneden uit een bouwvoor op een B‐, B/C‐ en C‐horizont. De E‐
horizont en mogelijk een deel van de B‐horizont zijn opgenomen in de bouwvoor.  
De bodem in de zuidelijke percelen bestaat uit een bouwvoor op een overgangslaag (AC‐horizont) op 
een C‐horizont op leemlaag (beekleem) op zand op keileem. De bodem binnen het tracé bestaat uit 
een geroerde laag op dekzand (C‐horizont) op keileem. De verstoring van de bodem tot in de C‐
horizont is te wijten aan de aanleg van de woonwijk en de weg (Helmerdijk), direct naast het 
plangebied. 
 

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren 
aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en datering van 
deze indicatoren/vindplaats? 
Er is geen vindplaats aangetroffen, ook zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
 

 Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de maximale 
diepte? 
Niet van toepassing (er zijn geen archeologische lagen aangetroffen). 
 

 Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen? 
Niet van toepassing (er zijn geen archeologische lagen aangetroffen). 
 

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van geplande 
bodemingrepen?  
De meest noordelijke vier percelen bevatten een (deels) intacte podzol waar echter in de karterende 
boringen geen archeologische indicatoren in zijn aangetroffen. In zo'n geval kan het gebied wat 
betreft archeologie worden vrijgegeven (zie verder paragraaf 4.2). De aanleg van het helofytenveld 
kan de (deels) intacte podzolbodem in dit gebied vernietigen, daarom verdient het toch de voorkeur 
de vier zuidelijk percelen te kiezen als locatie van het helofytenveld (zie volgende vraag).  
 

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
Uit het onderzoek is gebleken dat de zuidelijke percelen lager liggen en natter zijn. Deze locaties 
waren waarschijnlijk niet geschikt voor nederzettingen of jachtkampen vanaf het laat paleolithicum. 
Het ligt daarom voor de hand om deze twee percelen te kiezen voor de locatie van het 
helofytenveld. 
 

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de 
bureaustudie? 
Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek werd verwacht dat zich in het plangebied 
vindplaatsen uit de prehistorie tot en met de nieuwe tijd zouden kunnen bevinden, samenhangend 
met hoger liggende dekzandrug (de rug van Tynaarlo). Tevens werd verwacht dat het plangebied 
licht verstoord zou zijn door agrarisch grondgebruik en langs het tracé door de aanleg van de 
woonwijk en weg. Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat het plangebied langs het tracé 
inderdaad is verstoord tot in de C‐horizont. In het noordelijk deel van het plangebied zijn nog (deels) 
intacte podzolprofielen aangetroffen, echter zonder archeologische resten. In de zuidelijke percelen 
is gebleken dat de bodem lager ligt en natter is. Waarschijnlijk is de bodem hier in het verleden te 
nat geweest voor bewoning (gezien het beekleem). 
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 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze bestaan? 

Zie paragraaf 4.2 hieronder. 
 

4.2 (Selectie)advies 
Het verkennend en karterend veldonderzoek heeft aangetoond dat in de meest noordelijke vier 
percelen (deels) intacte podzolprofielen aanwezig zijn, waar evenwel geen archeologische indicatoren 
(vuursteenvondsten) in zijn aangetroffen. Het tracé laat een geheel geroerd profiel zien. In de twee 
zuidelijke percelen is een natte bodem (beekleem) aangetroffen. In geen van de boringen zijn 
archeologische indicatoren aangetroffen. Binnen de percelen en binnen het tracé worden geen 
vindplaatsen meer verwacht. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd om de twee zuidelijke percelen, 
Eelde sectie B, nummers 399 en 2244 en het tracé vrij te geven wat betreft archeologie.  
Voor de noordelijke percelen Eelde sectie B, nummers 1265, 1274, 2050 en 2351, waar een (deels) 
intacte podzolbodem is aangetroffen maar geen archeologische indicatoren, wordt geadviseerd dit 
gebied eveneens vrij te geven wat betreft archeologie.  
 
Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak kleine 
sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord. Wanneer bij 
de uitvoering onverhoopt grondsporen en/of vondsten worden aangetroffen, dient hiervan direct 
melding te worden gemaakt bij de provinciaal archeoloog, dhr. W.A.B. van der Sanden (tel. 0592‐
365555, e‐mailadres: w.vandersanden@drenthe.nl), of mevr. A. Mars (tel. 0592‐365555, e‐mailadres: 
a.mars@drenthe.nl), Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Assen, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, oktober 2012 
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Bijlage 1: Archeologische perioden 



 

 



 

 
 
 
Bijlage 1:  Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de 
bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het paleolithicum (300.000‐8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze 
streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door 
latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager‐verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager‐verzamelaars exploiteerden 
kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.  
In het mesolithicum (8800‐4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot 
ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als 
jager‐verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen 
vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300‐2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager‐verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. 
Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen 
bijlen en het gebruik van aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die 
bevolkingsgroei had tot gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn 
verschillende grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de bronstijd (2000‐800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, 
zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de 
bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het 
algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste 
instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier 
om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel 
omgeven door een greppel. 
In de ijzertijd (800‐12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. 
De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere 
zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de 
kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de 
verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid‐Nederland, maar de 
meeste begravingen vonden plaats in urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle 
van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze 
handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. 
gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen 
ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de middeleeuwen (450‐1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450‐1000 na Chr.), zijn 
nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na 
het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw 
ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en 
gunstige klimatologische omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van 
bos, heide en veen. Veel van onze huidige steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
   

• schematisch overzicht AMZ 
• verklarende woordenlijst AMZ 

 



 



 

 



 

 

 
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

 
Archeologische begeleiding (STAP 5c) 
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en 
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen. 
 
Archeologische indicatoren 
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke 
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal, 
vondstlagen, etc. 
 
Archis  
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met 
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.  
 
Bureauonderzoek (STAP 1) 
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van 
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en 
archeologische publicaties.   
 
Fysiek beschermen (STAP 4c) 
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld 
planaanpassingen. 
 
Geofysisch onderzoek 
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem 
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld 
door radar‐, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.   
 
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische 
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt 
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste 
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2) 
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in 
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem 
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek‐
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch 
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden 
en de aard van de vindplaats.  
 
Inventariserend veldonderzoek ‐ overig (IVO‐o) (STAP 2b of 2c) 
Bij een Inventariserend veldonderzoek ‐ overig door middel van boringen (IVO‐
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.  
 
Inventariserend veldonderzoek ‐proefsleuven (IVO‐p) (STAP 2f) 
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het  aantreffen van 
archeologische vindplaatsen.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO) ‐ Verkennende fase (STAP 2b) 
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om 
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend 
veldonderzoek ‐ verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of 
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft 
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is 
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te 
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal 
uitgevoerd door middel van boringen.  
Inventariserend veldonderzoek (IVO)  ‐ Karterende fase (STAP 2c of 2f) 
Tijdens een inventariserend veldonderzoek ‐ karterende fase wordt het 
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is groter dan in de 

verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal boringen per 
hectare of door het aanleggen van proefsleuven.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO)  ‐ Waarderende fase (STAP 2f) 
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen 
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de 
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de 
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de 
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ 
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen 
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de 
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze 
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek 
karterende fase. 
 
Opgraving (STAP 5c) 
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische 
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving 
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten 
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt 
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.  
 
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a) 
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het 
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.  
 
Programma van Eisen (PvE)  (STAP 2d of 5a) 
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek ‐ 
proefsleuven, archeologische begeleiding  of opgraving is een Programma 
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en 
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document 
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek 
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt 
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).  
 
Quickscan 
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch 
onderzoek moet worden uitgevoerd. 
 
Selectieadvies (STAP 3) 
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het 
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen 
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of 
opgegraven moeten worden.  
 
Selectiebesluit (STAP 4) 
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op 
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De 
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat 
nodig acht.  
 
Veldkartering 
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om 
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage 3a :  AMK‐terreinen uit ARCHIS II 



 
 
 
 
 
 
 

     



 projectnr.  257025 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/124 

  monumentnr. 14021 
 waarde Terrein van hoge archeologische waarde 
 kaartblad + volgnr. 12B 053 complextype Havezathe/ridderhofstad 
 datering van datering tot 
 provincie Drenthe 
 Middeleeuwen laat: 1050 ‐ 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 ‐ 1650 nC 
 plaats Paterswolde 
 gemeente Tynaarlo 
 toponiem HUIS PATERSWOLDE 
 coordinaten 233388 574752 
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Bijlage 3b :  Archeologische waarnemingen uit ARCHIS II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
     



 projectnr.  257025 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/124 

  waarnemingsnr. 34053 
 bron ARCHIS type vindplaats Huisplaats, onverhoogd 
 plaats Onbekend datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Middeleeuwen: 450 ‐ 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 ‐ heden 
 toponiem HUIS PATERSWOLDE 
 coordinaten 233410 574750 
 vondstomstandigheden Onbekend 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 9999 
 waarnemingsnr. 57150 
 bron ARCHIS type vindplaats Infrastructuur, onbepaald 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Noordenveld Paleolithicum: tot 8800 vC Nieuwe tijd C: 1850 ‐ heden 
 toponiem 
 coordinaten 232110 573150 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 11‐01‐2005 
 waarnemingsnr. 57498 
 bron ARCHIS type vindplaats Extractiekamp/‐nederzetting 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum laat: 35000 C14 ‐ 8800 vC Bronstijd vroeg: 2000 ‐ 1800 vC 
 toponiem 
 coordinaten 232300 572960 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 11‐01‐2005 
 waarnemingsnr. 57502 
 bron ARCHIS type vindplaats Extractiekamp/‐nederzetting 
 plaats Schelfhorst datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum laat: 35000 C14 ‐ 8800 vC Bronstijd vroeg: 2000 ‐ 1800 vC 
 toponiem 
 coordinaten 232655 574450 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 11‐01‐2005 
 waarnemingsnr. 238854 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Paterswolde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Paleolithicum: tot 8800 vC Mesolithicum: 8800 ‐ 4900 vC 
 toponiem TEN NOORDEN VAN DE MARSCH 
 coordinaten 233050 574300 
 vondstomstandigheden Onbekend 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 1980 
 waarnemingsnr. 238907 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Paterswolde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Neolithicum: 5300 ‐ 2000 vC Neolithicum: 5300 ‐ 2000 vC 
 toponiem EELDERWOLDER POLDER 
 coordinaten 233200 574900 
 vondstomstandigheden Onbekend 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 1900 
 waarnemingsnr. 238910 
 bron ARCHIS type vindplaats Onbekend 
 plaats Eelde datering van tot 
 gemeente Tynaarlo Mesolithicum: 8800 ‐ 4900 vC Mesolithicum: 8800 ‐ 4900 vC 
 toponiem HOOGE VELD 
 coordinaten 232300 573400 
 vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering 
 OM‐nr. ‐1 
 vondstdatum 1955 
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1 Inleiding  
In opdracht van gemeente Tynaarlo is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in oktober 2012 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie van het toekomstige helofytenveld 
te Eelde‐West. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het verkennende bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
ontwikkeling van de onderzoekslocatie. 
 
Doel 
De doelstelling van het verkennende bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
mileuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater op de onderzoekslocatie om vast te stellen 
of vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling van het 
gebied. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend onderzoek, NEN, 2009). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese opgesteld omtrent de aan‐/ afwezigheid, de aard 
en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een 
hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd op basis van de NEN 5725 (Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een beperkt vooronderzoek. Het vooronderzoek 
heeft zich beperkt tot het raadplegen van het bodeminformatiesysteem van de gemeente Tynaarlo, de 
door de opdrachtgever (gemeente Tynaarlo) verstrekte gegevens en een terreininspectie. In 
onderstaande paragraaf worden de relevante locatiegegevens kort besproken.  
 

2.2 Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie betreft onderstaande kadastrale percelen: 
 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 399 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 1265 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 1274 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 2050 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 2244 
‐ gemeente Eelde, sectie B, nummer 2351 

 
De percelen zijn gelegen in het landelijk gebied ten noordwesten van de bebouwde kom van Eelde.  
De gezamenlijke oppervlakte van de percelen bedraagt circa 7,0 hectare. De percelen hebben ten tijde 
van de uitvoer van het onderzoek een agrarische functie.  
Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Tynaarlo blijkt dat voor de onderzoekslocatie geen 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken geregistreerd staan.  
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen en 257025‐S1. 
 

2.3 Conclusie vooronderzoek en hypothese 
De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten 
op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.  
 
Op basis van het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de strategie voor grootschalig 
onverdachte locatie (ONV‐GR) aangehouden. 
 
 



 
Rapport Verkennend bodemonderzoek  helofytenveld te Eelde‐West 
Projectnr. 19929‐257025 
november 2012, revisie 00 

blad 4 van 8 
ow 3.2 

3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Onderzoekswerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in oktober 2012 door de erkende veldwerker R. Gerritsen van 
Oranjewoud B.V. Een overzicht van de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses is weergegeven 
in onderstaande tabel. 
 
Tabel 3.1 Overzicht onderzoekswerkzaamheden 

(Deel)locatie  Veldwerkzaamheden  Laboratoriumonderzoek * 
  aantal boringen  

(diepte in m –mv) 
aantal peilbuizen 
(diepte in m –mv) 

Analyses grond  Analyses grondwater 

circa 7,0 ha Eelde‐West 
 

43x (0,5 á 1,0) 
8x (2,0) 

 

8x (ca. 3,0) 
 

6x standaardpakket grond (bovengrond) 
4x standaardpakket grond (ondergrond) 

8x standaardpakket grondwater 

*  Standaardpakket grond: AS3000, droge stof, L&H, zware metalen (9) PCB's (7), PAK, minerale olie; 
Standaardpakket grondwater: AS3000, zware metalen (9), vl aromaten, vl gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie; 

 
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is 
aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het 
opgeboorde materiaal. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 257025‐S1. 
 
 
 



 
Rapport Verkennend bodemonderzoek  helofytenveld te Eelde‐West 
Projectnr. 19929‐257025 
november 2012, revisie 00 

blad 5 van 8 
ow 3.2 

4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem uit een zandlaag variërend in dikte van circa 0.5 tot 2.0 
m‐mv. Onder de zandlaag bevindt zich een leem/keileemlaag maximaal tot circa 2.2 m‐mv. Onder de 
leemlaag is weer zand aangetroffen. Lokaal zijn tussenlaagjes veen waargenomen. Voor een 
gedetailleerde weergave van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 1. 
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn in zeer beperkte mate waarnemingen gedaan die kunnen 
duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.  Ter plaatse van boring 29, die nabij 
een dam geplaatst is, zijn zwakke bijmengingen met baksteen waargenomen. 
  
Bij de uitvoer van de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld of in de bij de boringen vrijkomende 
grond geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 
De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond‐ en grondwatermonsters zijn weergegeven in 
respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 6. 
 
De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond‐, streef‐ en interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering 2009. De achtergrond‐ en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het 
organisch stof‐ en lutumgehalte, en de streefwaarden 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 achtergrond‐ of 
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. 
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4.2.2 Grond 
In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de achtergrond‐, tussen‐ of 
interventiewaarde overschrijden.  

 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 

Parameters (Meng)monster 
(traject m‐mv) 

Deelmonsters  Veldwaarneming 
> achtergrondwaarde 
=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde 
 =< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
 (sterk verontreinigd) 

Indicatieve 
toetsing Besluit 
Bodemkwaliteit 

29‐1 (0,00 ‐ 0,50)  29‐1  Zwak baksteen  
 

‐  ‐  ‐  AW2000 

MM1 (bg) (0,00 ‐ 0,50)  01‐1; 03‐1; 04‐1; 
06‐1; 07‐1; 09‐1; 
10‐1; 12‐1; 13‐1; 
14‐1 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM2 (bg) (0,00 ‐ 0,50)  15‐1; 17‐1; 18‐1; 
19‐1; 20‐1; 22‐1; 
23‐1; 24‐1; 26‐1; 
28‐1 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM3 (og) (1,00 ‐ 1,70)  01‐3; 07‐4; 12‐3; 
16‐3; 28‐4 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM4 (og) (0,35 ‐ 1,20)  01‐2; 04‐2; 08‐3; 
11‐2; 13‐2; 15‐3; 
17‐2; 19‐2; 25‐2; 
28‐3 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM5 (bg) (0,00 ‐ 0,50)  30‐1; 32‐1; 33‐1; 
34‐1; 35‐1; 36‐1; 
37‐1; 38‐1; 39‐1 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM6 (bg) (0,00 ‐ 0,50)  41‐1; 42‐1; 43‐1; 
44‐1; 45‐1; 46‐1; 
47‐1; 48‐1; 49‐1 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM7 (bg) (0,00 ‐ 0,50)  50‐1; 51‐1; 52‐1; 
53‐1; 54‐1; 55‐1; 
56‐1; 57‐1; 58‐1; 
59‐1 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM8 (og) (0,35 ‐ 1,30)  30‐2; 35‐3; 38‐2; 
42‐2; 45‐2; 49‐3; 
54‐2; 57‐2 

‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

MM9 (og) (0,90 ‐ 1,40)  38‐3; 57‐3  ‐  ‐  ‐  ‐  AW2000 

‐  :  Ge‐ Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in geen van de analysemonster van zowel boven‐ als ondergrond 
verhoogde gehalten zijn aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde en/of detectielimiet.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het toetsingskader van het Besluit  Bodemkwaliteit wordt de 
grond als klasse AW2000 beoordeeld.
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4.2.3 Grondwater 
In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de streef‐, tussen‐ of interventiewaarde 
overschrijden. 
 

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 
Parameters Watermonster  filterdiepte 

m‐mv 
GWS  EC  pH 

> streefwaarde =< 
tussenwaarde (licht 
verontreinigd) 

> tussenwaarde =< 
interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

> interventiewaarde (sterk 
verontreinigd) 

1‐1‐1  1,40 ‐ 2,40  0,42  670  5,32  ‐  ‐  ‐ 
8‐1‐1  1,20 ‐ 2,20  0,20  460  6,33  ‐  ‐  ‐ 
15‐1‐2  1,50 ‐ 2,50  0,40  380  6,55  ‐  ‐  ‐ 
25‐1‐2  1,40 ‐ 2,40  0,10  430  5,94  Barium [Ba]  

 
‐  ‐ 

30‐1‐2  1,50 ‐ 2,50  0,24  250  6,32  Barium [Ba]  
 

‐  ‐ 

38‐1‐2  1,50 ‐ 2,50  0,06  430  6,55  ‐  ‐  ‐ 
45‐1‐2  1,00 ‐ 2,00  0,03  420  6,65  ‐  ‐  ‐ 
57‐1‐1  1,00 ‐ 2,00  0,12  310  7,27  Barium [Ba], 

Zink [Zn]  
 

‐  ‐ 

‐ :  Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde concentraties aan barium en zink zijn 
aangetoond in het grondwater. 

 
De zuurgraad (pH) en het elektrische‐geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend 
van een natuurlijke situatie. 
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5 Conclusies 
In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Ter plaatse van boring 29, die nabij een dam geplaatst is, zijn zwakke bijmengingen met baksteen 
waargenomen. Bij de uitvoer van de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld of in de bij de boringen 
vrijkomende grond geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in geen van de analysemonster van zowel boven‐ als ondergrond 
verhoogde gehalten zijn aangetoond. 
 
Grondwater 
Uit de analyseresultaten blijkt dat maximaal licht verhoogde concentraties aan barium en zink zijn 
aangetoond in het grondwater 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bodem van de onderzoekslocatie nagenoeg schoon is. Alleen in 
het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en/of zink aangetoond. De 
onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of sanerende 
maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de tussen‐ en interventiewaarden. De 
resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de toekomstige herinrichting van de 
onderzoekslocatie.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het toetsingskader van het Besluit  Bodemkwaliteit wordt de 
grond als klasse AW2000 beoordeeld. 
 
Gezien de slechts zeer geringe en zeer plaatselijk bijmengingen met baksteen op de onderzoekslocatie 
wordt de bodem als niet asbestverdacht beoordeeld. Indien echter een formele uitspraak over de 
eventuele asbesthoudendheid van de grond gewenst is, dient een onderzoek naar asbest te worden 
uitgevoerd op basis van de NEN 5707. 
 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Heerenveen, november 2012 

 



 

 

 

Bijlage 1:   Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 



Projectcode: 257025 Projectnaam: Eelde

Opdrachtgever:Projectleider: G. van der Laan Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

120

(80)

Volledig keileem, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

200

(80)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor240

(40)

Boring: 02
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Boring: 03
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(35)

Boring: 04
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor100

(40)

Boring: 05
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Boring: 06
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor80

(45)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

100

(20)



Projectcode: 257025 Projectnaam: Eelde

Opdrachtgever:Projectleider: G. van der Laan Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

60

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgeel, 
Edelmanboor

110

(50)

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

(40)

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsgeel, 
Edelmanboor

170

(20)

Volledig keileem, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

200

(30)

Boring: 08
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

50

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgeel, 
Edelmanboor

90

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor, Gestaakt op massive

220

(130)

Boring: 09
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(50)

Boring: 10
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

(60)

Boring: 11
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100

(60)

Boring: 12
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

(60)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, Edelmanboor130

(30)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

190

(60)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs, Edelmanboor

200
(10)
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Boring: 13
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(65)

Boring: 14
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

100

(65)

Boring: 15
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

190

(120)

Volledig keileem, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, blauwgrijs, Edelmanboor

250

(60)

Boring: 16
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

55

(55)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

80

(25)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150

(70)

Boring: 17
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

100

(60)

Boring: 18
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor55

(55)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

(45)
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Boring: 19
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor55

(55)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

(45)

Boring: 20
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

60

(20)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

100

(40)

Boring: 21
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

100

(30)

Boring: 22
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

70

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(30)

Boring: 23
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

70

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(30)

Boring: 24
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

60

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(40)
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Boring: 25
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

55

(55)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

(45)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsgeel, 
Edelmanboor

180

(80)

Volledig keileem, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, licht blauwgrijs, Edelmanboor220

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

240

(20)

Boring: 26
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

65

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkergeel, Edelmanboor

100

(35)

Boring: 27
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

65

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkergeel, Edelmanboor

100

(35)

Boring: 28
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

65

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor120

(55)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

200

(80)
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Boring: 29
Datum: 26-9-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

(50)

Boring: 30
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

250

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, zwak leemhoudend, 
geen olie-water reactie, grijsgeel, 
Edelmanboor

120

(85)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

240

(120)

Volledig keileem, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, licht blauwgrijs, 
Edelmanboor, zacht en nat

260

(20)

Boring: 31
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

50
(10)

Boring: 32
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker geelbruin, 
Edelmanboor

70

(20)

Boring: 33
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

55

(55)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

70
(15)

Boring: 34
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

45

(45)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

60
(15)
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Boring: 35
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor80

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, licht grijsgeel, Edelmanboor

140

(60)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

160

(20)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelgrijs, 
Edelmanboor

200

(40)

Boring: 36
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsgeel, 
Edelmanboor

70

(30)

Boring: 37
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

45

(45)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, geelbruin, 
Edelmanboor

90

(45)

Boring: 38
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

250

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

90

(55)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150

(60)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

250

(100)

Volledig keileem, geen olie-water 
reactie, licht blauwgrijs, Edelmanboor

260
(10)

Boring: 39
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor

80
(10)

Boring: 40
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor35

(35)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50
(15)

Leem, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor

80

(30)
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Boring: 41
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Veen, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

70

(20)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

(30)

Boring: 42
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

180

(140)

Leem, sterk zandig, zwak 
keileemhoudend, geen olie-water 
reactie, blauwgrijs, Edelmanboor

200

(20)

Boring: 43
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor80

(40)

Boring: 44
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

80

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(20)

Boring: 45
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

90

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

(60)

Volledig keileem, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

200

(50)

Boring: 46
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

70

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelgrijs, 
Edelmanboor

80
(10)
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Boring: 47
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbeige, 
Edelmanboor

70

(20)

Boring: 48
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

25

(25)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsgeel, 
Edelmanboor

50

(25)

Boring: 49
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
keileemhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

140

(40)

Volledig keileem, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

150
(10)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

200

(50)

Boring: 50
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

60

(20)

Boring: 51
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

60

(20)

Boring: 52
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

60

(20)



Projectcode: 257025 Projectnaam: Eelde

Opdrachtgever:Projectleider: G. van der Laan Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 53
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

60

(20)

Boring: 54
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

140

(100)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

160

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

200

(40)

Boring: 55
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

70

(30)

Boring: 56
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

70

(30)

Boring: 57
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

100

(60)

Leem, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

140

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor180

(40)

Volledig keileem, zwak 
zandhoudend, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, licht 
blauwgrijs, Edelmanboor

200

(20)

Boring: 58
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

(50)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtcreme, 
Edelmanboor

70

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgeel, 
Edelmanboor

80
(10)



Projectcode: 257025 Projectnaam: Eelde

Opdrachtgever:Projectleider: G. van der Laan Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 59
Datum: 9-10-2012

Robert GerritsenBoormeester:

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor40

(40)

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin, 
Edelmanboor

70

(30)



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 

Bijlage 2:   Analyseresultaten grondmonsters met  
overschrijding normwaarden 
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Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 
 

  <  :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens  *  :  gemeten in het laboratorium 
  +  :  concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  #  :  geschatte waarde door middelen van lagen 
  ++  :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  @ :  geschatte waarde uit laagbeschrijving 
  +++  :  concentratie groter dan de interventiewaarde  &  :  handmatig ingevoerd 
  /  :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  $  :  standaard bodem 
  °  :  geen achtergrond‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof 
  D<=I  :  detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
  D>AW  :  detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
  GAG  :  groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
        Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
  blad 1 van 5   Bodem 

       
Monsternummer  Eenheid    29‐1(dam)    MM1 (bg) 
Boringnummer      29   01,03,04,06,07,09,10,12,13,

14 
Diepte (cm‐mv)      0 ‐ 50          0 ‐ 50       
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum    10‐10‐2012  10‐10‐2012 
Droge stof  (%)    78,7    74,4 
Lutumgehalte  (% ds)    *  5    *  7.9 
Org. stofgehalte  (% ds)    *  7.6    *  8.8 
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    28      < 20   
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    < 0,35      < 0,35   
Kobalt [Co]  mg/kg ds    < 3,0      < 3,0   
Koper [Cu]  mg/kg ds    < 10,0      < 10,0   
Kwik [Hg]  mg/kg ds    < 0,10      < 0,10   
Lood [Pb]  mg/kg ds    15      13   
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    < 1,5      < 1,5   
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    < 5,0      < 5,0   
Zink [Zn]  mg/kg ds    24      < 20   
       
PAK       
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    0,27      0,14   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    20      < 20   
       
PCB`S       
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0056      0,0049   
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Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 
 

  <  :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens  *  :  gemeten in het laboratorium 
  +  :  concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  #  :  geschatte waarde door middelen van lagen 
  ++  :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  @ :  geschatte waarde uit laagbeschrijving 
  +++  :  concentratie groter dan de interventiewaarde  &  :  handmatig ingevoerd 
  /  :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  $  :  standaard bodem 
  °  :  geen achtergrond‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof 
  D<=I  :  detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
  D>AW  :  detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
  GAG  :  groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
        Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
  blad 2 van 5   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    MM2 (bg)    MM3 (og) 
Boringnummer     15,17,18,19,20,22,23,24,26,

28 
  01,07,12,16,28 

Diepte (cm‐mv)      0 ‐ 50          100 ‐ 170      
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum    10‐10‐2012  10‐10‐2012 
Droge stof  (%)    74,2    85,8 
Lutumgehalte  (% ds)    *  3.1    *  6 
Org. stofgehalte  (% ds)    *  9    *  0.8 
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    21      24   
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    < 0,35      < 0,35   
Kobalt [Co]  mg/kg ds    < 3,0      < 3,0   
Koper [Cu]  mg/kg ds    < 10,0      < 10,0   
Kwik [Hg]  mg/kg ds    < 0,10      < 0,10   
Lood [Pb]  mg/kg ds    < 13      < 13   
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    < 1,5      < 1,5   
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    < 5,0      6,4   
Zink [Zn]  mg/kg ds    < 20      < 20   
       
PAK       
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    0,10      0,07   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    20      < 20   
       
PCB`S       
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0049      0,0049  / 
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Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 
 

  <  :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens  *  :  gemeten in het laboratorium 
  +  :  concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  #  :  geschatte waarde door middelen van lagen 
  ++  :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  @ :  geschatte waarde uit laagbeschrijving 
  +++  :  concentratie groter dan de interventiewaarde  &  :  handmatig ingevoerd 
  /  :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  $  :  standaard bodem 
  °  :  geen achtergrond‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof 
  D<=I  :  detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
  D>AW  :  detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
  GAG  :  groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
        Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
  blad 3 van 5   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    MM4 (og)    MM5 (bg) 
Boringnummer     01,04,08,11,13,15,17,19,25,

28 
  30,32,33,34,35,36,37,38,39

Diepte (cm‐mv)      35 ‐ 120         0 ‐ 50       
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum    10‐10‐2012  17‐10‐2012 
Droge stof  (%)    83,8    69,2 
Lutumgehalte  (% ds)    *  3.5    *  2.7 
Org. stofgehalte  (% ds)    *  1.4    *  10.8 
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    < 20      < 20   
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    < 0,35      < 0,35   
Kobalt [Co]  mg/kg ds    < 3,0      < 3,0   
Koper [Cu]  mg/kg ds    < 10,0      < 10,0   
Kwik [Hg]  mg/kg ds    < 0,10      < 0,10   
Lood [Pb]  mg/kg ds    < 13      16   
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    < 1,5      < 1,5   
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    < 5,0      < 5,0   
Zink [Zn]  mg/kg ds    < 20      < 20   
       
PAK       
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    0,07      0,10   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    < 20      < 20   
       
PCB`S       
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0049  /    0,0049   
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Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 
 

  <  :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens  *  :  gemeten in het laboratorium 
  +  :  concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  #  :  geschatte waarde door middelen van lagen 
  ++  :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  @ :  geschatte waarde uit laagbeschrijving 
  +++  :  concentratie groter dan de interventiewaarde  &  :  handmatig ingevoerd 
  /  :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  $  :  standaard bodem 
  °  :  geen achtergrond‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof 
  D<=I  :  detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
  D>AW  :  detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
  GAG  :  groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
        Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
  blad 4 van 5   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    MM6 (bg)    MM7 (bg) 
Boringnummer      41,42,43,44,45,46,47,48,49   50,51,52,53,54,55,56,57,58,

59 
Diepte (cm‐mv)      0 ‐ 50          0 ‐ 50       
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum    17‐10‐2012  17‐10‐2012 
Droge stof  (%)    76,3    69,6 
Lutumgehalte  (% ds)    *  2.7    *  1.3 
Org. stofgehalte  (% ds)    *  7.1    *  10.6 
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    21      31   
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    < 0,35      < 0,35   
Kobalt [Co]  mg/kg ds    < 3,0      < 3,0   
Koper [Cu]  mg/kg ds    < 10,0      < 10,0   
Kwik [Hg]  mg/kg ds    < 0,10      < 0,10   
Lood [Pb]  mg/kg ds    17      29   
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    < 1,5      < 1,5   
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    < 5,0      < 5,0   
Zink [Zn]  mg/kg ds    < 20      21   
       
PAK       
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    0,15      0,19   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    < 20      20   
       
PCB`S       
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0049      0,0049   
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Bijlage 2:  Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden 
 

  <  :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens  *  :  gemeten in het laboratorium 
  +  :  concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde  #  :  geschatte waarde door middelen van lagen 
  ++  :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde  @ :  geschatte waarde uit laagbeschrijving 
  +++  :  concentratie groter dan de interventiewaarde  &  :  handmatig ingevoerd 
  /  :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde  $  :  standaard bodem 
  °  :  geen achtergrond‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof 
  D<=I  :  detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
  D>AW  :  detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde 
  GAG  :  groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger) 
        Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde 
 
  blad 5 van 5   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    MM8 (og)    MM9 (og) 
Boringnummer      30,35,38,42,45,49,54,57    38,57 
Diepte (cm‐mv)      35 ‐ 130         90 ‐ 140      
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum    17‐10‐2012  17‐10‐2012 
Droge stof  (%)    84,6    85,6 
Lutumgehalte  (% ds)    *  3.5    *  11 
Org. stofgehalte  (% ds)    *  0.9    *  0.5 
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    < 20      38   
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    < 0,35      < 0,35   
Kobalt [Co]  mg/kg ds    < 3,0      3,1   
Koper [Cu]  mg/kg ds    < 10,0      < 10,0   
Kwik [Hg]  mg/kg ds    < 0,10      < 0,10   
Lood [Pb]  mg/kg ds    < 13      < 13   
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    < 1,5      < 1,5   
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    < 5,0      8,7   
Zink [Zn]  mg/kg ds    < 20      < 20   
       
PAK       
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    0,07      0,07   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    < 20      < 20   
       
PCB`S       
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0049  /    0,0049  / 

 
 

 
 



 

 

 

Bijlage 3:   Analyseresultaten grondwatermonsters met  
overschrijding normwaarden 
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Bijlage 3:  Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 

 

  < :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens   
  + :  concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde   
  ++ :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde   
  +++ :  concentratie groter dan de interventiewaarde   
  / :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde   
  ° :  geen streef‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof   
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
 
  blad 1 van 4   Bodem 

       
Monsternummer  Eenheid    1‐1‐1    15‐1‐2 
Diepte (cm‐mv)       ‐     148 ‐ 248 
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum      25‐10‐2012    25‐10‐2012 
GWS  (cm ‐ mv)    20    38 
pH      5.32    6.55 
EC  (µS/cm)    670    380 
       
METALEN       
Barium [Ba]  µg/l    50      45   
Cadmium [Cd]  µg/l    < 0,8      < 0,8   
Kobalt [Co]  µg/l    10,0      < 5,0   
Koper [Cu]  µg/l    < 15      < 15   
Kwik [Hg]  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Lood [Pb]  µg/l    < 15      < 15   
Molybdeen [Mo]  µg/l    < 3,6      < 3,6   
Nikkel [Ni]  µg/l    < 15      < 15   
Zink [Zn]  µg/l    < 60      < 60   
       
AROMATISCHE VERBINDINGEN       
Benzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Tolueen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Ethylbenzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
ortho‐Xyleen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
meta‐/para‐Xyleen (som)  µg/l    < 0,2   °     < 0,2   °  
Xylenen (som, 0.7 factor)  µg/l    0,21      0,21   
Naftaleen (BTEXN)  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN       
1,1‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,2‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,3‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    0,53      0,53   

Dichloormethaan  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
Tetrachloormethaan (Tetra)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Trichlooretheen (Tri)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,2‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1,1‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1,2‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1      < 0,1   
cis‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
trans‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
1.2‐Dichloorethenen (som, 0.7 facto  µg/l    0,14      0,14   
Vinylchloride  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tribroommethaan (bromoform)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  µg/l    < 100      < 100   
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Bijlage 3:  Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 

 

  < :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens   
  + :  concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde   
  ++ :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde   
  +++ :  concentratie groter dan de interventiewaarde   
  / :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde   
  ° :  geen streef‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof   
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
 
  blad 2 van 4   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    25‐1‐2    30‐1‐2 
Diepte (cm‐mv)      138 ‐ 238    145 ‐ 245 
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum      25‐10‐2012    25‐10‐2012 
GWS  (cm ‐ mv)    8    19 
pH      5.94    6.32 
EC  (µS/cm)    430    250 
       
METALEN       
Barium [Ba]  µg/l    75  +    60  + 
Cadmium [Cd]  µg/l    < 0,8      < 0,8   
Kobalt [Co]  µg/l    12      < 5,0   
Koper [Cu]  µg/l    < 15      < 15   
Kwik [Hg]  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Lood [Pb]  µg/l    < 15      < 15   
Molybdeen [Mo]  µg/l    < 3,6      < 3,6   
Nikkel [Ni]  µg/l    < 15      < 15   
Zink [Zn]  µg/l    < 60      < 60   
       
AROMATISCHE VERBINDINGEN       
Benzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Tolueen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Ethylbenzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
ortho‐Xyleen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
meta‐/para‐Xyleen (som)  µg/l    < 0,2   °     < 0,2   °  
Xylenen (som, 0.7 factor)  µg/l    0,21      0,21   
Naftaleen (BTEXN)  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN       
1,1‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,2‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,3‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    0,53      0,53   

Dichloormethaan  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
Tetrachloormethaan (Tetra)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Trichlooretheen (Tri)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,2‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1,1‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1,2‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1      < 0,1   
cis‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
trans‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
1.2‐Dichloorethenen (som, 0.7 facto  µg/l    0,14      0,14   
Vinylchloride  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tribroommethaan (bromoform)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  µg/l    < 100      < 100   
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Bijlage 3:  Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 

 

  < :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens   
  + :  concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde   
  ++ :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde   
  +++ :  concentratie groter dan de interventiewaarde   
  / :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde   
  ° :  geen streef‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof   
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
 
  blad 3 van 4   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    38‐1‐2    45‐1‐2 
Diepte (cm‐mv)      145 ‐ 245    95 ‐ 195 
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum      25‐10‐2012    25‐10‐2012 
GWS  (cm ‐ mv)    1    ‐2 
pH      6.55    6.65 
EC  (µS/cm)    430    420 
       
METALEN       
Barium [Ba]  µg/l    < 45      45   
Cadmium [Cd]  µg/l    < 0,8      < 0,8   
Kobalt [Co]  µg/l    < 5,0      < 5,0   
Koper [Cu]  µg/l    < 15      < 15   
Kwik [Hg]  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Lood [Pb]  µg/l    < 15      < 15   
Molybdeen [Mo]  µg/l    < 3,6      < 3,6   
Nikkel [Ni]  µg/l    < 15      < 15   
Zink [Zn]  µg/l    < 60      < 60   
       
AROMATISCHE VERBINDINGEN       
Benzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Tolueen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Ethylbenzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
ortho‐Xyleen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
meta‐/para‐Xyleen (som)  µg/l    < 0,2   °     < 0,2   °  
Xylenen (som, 0.7 factor)  µg/l    0,21      0,21   
Naftaleen (BTEXN)  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN       
1,1‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,2‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,3‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    0,53      0,53   

Dichloormethaan  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
Tetrachloormethaan (Tetra)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Trichlooretheen (Tri)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,2‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1,1‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1,2‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1      < 0,1   
cis‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
trans‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
1.2‐Dichloorethenen (som, 0.7 facto  µg/l    0,14      0,14   
Vinylchloride  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tribroommethaan (bromoform)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  µg/l    < 100      < 100   
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Bijlage 3:  Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden 

 

  < :  concentratie kleiner dan de rapportagegrens   
  + :  concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde   
  ++ :  concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde   
  +++ :  concentratie groter dan de interventiewaarde   
  / :  detectielimiet groter dan de toetsingswaarde   
  ° :  geen streef‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof   
     Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
 
  blad 4 van 4   Bodem 

 
       
Monsternummer  Eenheid    57‐1‐1    8‐1‐1 
Diepte (cm‐mv)      95 ‐ 195     ‐  
       
       
ALGEMEEN       
Analysedatum      25‐10‐2012    25‐10‐2012 
GWS  (cm ‐ mv)    7    42 
pH      7.27    6.33 
EC  (µS/cm)    310    460 
       
METALEN       
Barium [Ba]  µg/l    180  +    50   
Cadmium [Cd]  µg/l    < 0,8      < 0,8   
Kobalt [Co]  µg/l    < 5,0      < 5,0   
Koper [Cu]  µg/l    < 15      < 15   
Kwik [Hg]  µg/l    < 0,05      < 0,05   
Lood [Pb]  µg/l    < 15      < 15   
Molybdeen [Mo]  µg/l    < 3,6      < 3,6   
Nikkel [Ni]  µg/l    < 15      < 15   
Zink [Zn]  µg/l    120  +    < 60   
       
AROMATISCHE VERBINDINGEN       
Benzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Tolueen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Ethylbenzeen  µg/l    < 0,2      < 0,2   
ortho‐Xyleen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
meta‐/para‐Xyleen (som)  µg/l    < 0,2   °     < 0,2   °  
Xylenen (som, 0.7 factor)  µg/l    0,21      0,21   
Naftaleen (BTEXN)  µg/l    < 0,05      < 0,40   
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN       
1,1‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,2‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
1,3‐Dichloorpropaan  µg/l    < 0,25   °     < 0,25   °  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l    0,53      0,53   

Dichloormethaan  µg/l    < 0,2      < 0,2   
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
Tetrachloormethaan (Tetra)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Trichlooretheen (Tri)  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,2‐Dichloorethaan  µg/l    < 0,6      < 0,6   
1,1,1‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1,2‐Trichloorethaan  µg/l    < 0,1      < 0,1   
1,1‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1      < 0,1   
cis‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
trans‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    < 0,1   °     < 0,1   °  
1.2‐Dichloorethenen (som, 0.7 facto  µg/l    0,14      0,14   
Vinylchloride  µg/l    < 0,1      < 0,1   
Tribroommethaan (bromoform)  µg/l    < 0,2      < 0,2   
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie (totaal)  µg/l    < 100      < 100   

 
 

 
 



 

 

 

Bijlage 4:   Normwaarden grond en grondwater 
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  Bijlage 4a:  Achtergrond‐, tussen‐ en interventiewaarden grondmonsters 

 

  A :  Achtergrondwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen achtergrondwaarde en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 1 van 5   Bodem 

       
Lutumgehalte  (% ds)       1.3       11 
Org. stofgehalte  (% ds)       10.6       0.5 
           
       A    T    I      A    T    I  
       
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    49  143  237    104  304  505 
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    0,49  5,5  11    0,40  4,5  8,6 
Kobalt [Co]  mg/kg ds    4,3  29  54    8,5  58  107 
Koper [Cu]  mg/kg ds    25  72  119    25  73  120 
Kwik [Hg]  mg/kg ds    0,11  14  27    0,12  14  29 
Lood [Pb]  mg/kg ds    37  214  390    37  215  393 
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    1,5  96  190    1,5  96  190 
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    12  23  34    21  41  60 
Zink [Zn]  mg/kg ds    72  221  370    86  264  442 
       
PAK       
Naftaleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fenanthreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Chryseen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(k)fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Indeno‐(1,2,3‐c,d)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    1,6  22  42    1,5  21  40 
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie C10 ‐ C12  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    201  2751  5300    38  519  1000 
       
OVERIG       
Artefacten  g    °  °  °    °  °  ° 
       
PCB`S       
PCB 28  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 52  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 101  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 118  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 138  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 153  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 180  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,021  0,54  1,1    0,0040  0,10  0,20

 



  projectnr. 257025        
  oktober 2012, revisie 00  Eelde      
        
 

   
  Bijlage 4a:  Achtergrond‐, tussen‐ en interventiewaarden grondmonsters 

 

  A :  Achtergrondwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen achtergrondwaarde en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 2 van 5   Bodem 

 
       
Lutumgehalte  (% ds)       2.7       2.7 
Org. stofgehalte  (% ds)       10.8       7.1 
           
       A    T    I      A    T    I  
       
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    53  156  258    53  156  258 
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    0,49  5,6  11    0,43  4,9  9,4 
Kobalt [Co]  mg/kg ds    4,6  31  58    4,6  31  58 
Koper [Cu]  mg/kg ds    26  74  122    23  67  110 
Kwik [Hg]  mg/kg ds    0,11  14  27    0,11  13  26 
Lood [Pb]  mg/kg ds    37  217  396    35  204  373 
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    1,5  96  190    1,5  96  190 
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    13  25  36    13  25  36 
Zink [Zn]  mg/kg ds    74  228  382    69  211  354 
       
PAK       
Naftaleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fenanthreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Chryseen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(k)fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Indeno‐(1,2,3‐c,d)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    1,6  22  43    1,5  21  40 
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie C10 ‐ C12  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    205  2803  5400    135  1842  3550 
       
OVERIG       
Artefacten  g    °  °  °    °  °  ° 
       
PCB`S       
PCB 28  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 52  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 101  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 118  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 138  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 153  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 180  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,022  0,55  1,1    0,014  0,36  0,71

 



  projectnr. 257025        
  oktober 2012, revisie 00  Eelde      
        
 

   
  Bijlage 4a:  Achtergrond‐, tussen‐ en interventiewaarden grondmonsters 

 

  A :  Achtergrondwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen achtergrondwaarde en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 3 van 5   Bodem 

 
       
Lutumgehalte  (% ds)       3.1       3.5 
Org. stofgehalte  (% ds)       9       0.9 
           
       A    T    I      A    T    I  
       
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    56  163  270    58  170  282 
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    0,47  5,3  10    0,36  4,0  7,7 
Kobalt [Co]  mg/kg ds    4,8  33  61    5,0  34  63 
Koper [Cu]  mg/kg ds    25  71  117    20  59  97 
Kwik [Hg]  mg/kg ds    0,11  14  27    0,11  13  26 
Lood [Pb]  mg/kg ds    37  212  387    33  189  346 
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    1,5  96  190    1,5  96  190 
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    13  25  37    14  26  39 
Zink [Zn]  mg/kg ds    73  224  374    64  195  327 
       
PAK       
Naftaleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fenanthreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Chryseen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(k)fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Indeno‐(1,2,3‐c,d)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    1,5  21  40    1,5  21  40 
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie C10 ‐ C12  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    171  2336  4500    38  519  1000 
       
OVERIG       
Artefacten  g    °  °  °    °  °  ° 
       
PCB`S       
PCB 28  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 52  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 101  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 118  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 138  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 153  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 180  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,018  0,46  0,90    0,0040  0,10  0,20

 



  projectnr. 257025        
  oktober 2012, revisie 00  Eelde      
        
 

   
  Bijlage 4a:  Achtergrond‐, tussen‐ en interventiewaarden grondmonsters 

 

  A :  Achtergrondwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen achtergrondwaarde en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 4 van 5   Bodem 

 
       
Lutumgehalte  (% ds)       3.5       5 
Org. stofgehalte  (% ds)       1.4       7.6 
           
       A    T    I      A    T    I  
       
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    58  170  282    67  197  326 
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    0,36  4,0  7,7    0,45  5,2  9,9 
Kobalt [Co]  mg/kg ds    5,0  34  63    5,7  39  72 
Koper [Cu]  mg/kg ds    20  59  97    25  72  119 
Kwik [Hg]  mg/kg ds    0,11  13  26    0,11  14  27 
Lood [Pb]  mg/kg ds    33  189  346    37  214  390 
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    1,5  96  190    1,5  96  190 
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    14  26  39    15  29  43 
Zink [Zn]  mg/kg ds    64  195  327    76  235  393 
       
PAK       
Naftaleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fenanthreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Chryseen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(k)fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Indeno‐(1,2,3‐c,d)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    1,5  21  40    1,5  21  40 
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie C10 ‐ C12  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    38  519  1000    144  1972  3800 
       
OVERIG       
Artefacten  g    °  °  °    °  °  ° 
       
PCB`S       
PCB 28  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 52  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 101  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 118  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 138  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 153  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 180  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0040  0,10  0,20    0,015  0,39  0,76

 



  projectnr. 257025        
  oktober 2012, revisie 00  Eelde      
        
 

   
  Bijlage 4a:  Achtergrond‐, tussen‐ en interventiewaarden grondmonsters 

 

  A :  Achtergrondwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen achtergrondwaarde en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 5 van 5   Bodem 

 
       
Lutumgehalte  (% ds)       6       7.9 
Org. stofgehalte  (% ds)       0.8       8.8 
           
       A    T    I      A    T    I  
       
       
METALEN       
Barium [Ba]  mg/kg ds    74  215  356    85  249  413 
Cadmium [Cd]  mg/kg ds    0,37  4,2  8,0    0,49  5,5  11 
Kobalt [Co]  mg/kg ds    6,1  42  78    7,0  48  89 
Koper [Cu]  mg/kg ds    22  63  105    28  80  132 
Kwik [Hg]  mg/kg ds    0,11  13  27    0,12  15  29 
Lood [Pb]  mg/kg ds    34  198  362    39  228  416 
Molybdeen [Mo]  mg/kg ds    1,5  96  190    1,5  96  190 
Nikkel [Ni]  mg/kg ds    16  31  46    18  35  51 
Zink [Zn]  mg/kg ds    71  218  365    87  267  447 
       
PAK       
Naftaleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fenanthreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)anthraceen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Chryseen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(k)fluorantheen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(a)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Benzo(g,h,i)peryleen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Indeno‐(1,2,3‐c,d)pyreen  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Pak‐totaal (10 van VROM) (0.7 facto  mg/kg ds    1,5  21  40    1,5  21  40 
       
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN       
Minerale olie C10 ‐ C12  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  mg/kg ds    38  519  1000    167  2284  4400 
       
OVERIG       
Artefacten  g    °  °  °    °  °  ° 
       
PCB`S       
PCB 28  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 52  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 101  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 118  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 138  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 153  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB 180  mg/kg ds    °  °  °    °  °  ° 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  mg/kg ds    0,0040  0,10  0,20    0,018  0,45  0,88

 
 

 
 



  projectnr. 257025        
  november 2012, revisie 00  Eelde      
        
 

   
  Bijlage 4b:  Streef‐, tussen‐ en interventiewaarden grondwatermonsters 

 

  S :  Streefwaarde (AW2000), Regeling Bodemkwaliteit van 21 december 2008   
  T :  Tussenwaarde   
  I :  Interventiewaarde , Circulaire Bodemsanering 2009   
  ° :  geen streef‐ en interventiewaarde bekend voor deze stof   

 
  blad 1 van 1   Bodem 

     
Richtwaarde  Eenheid     S    T    I  
     
     
METALEN     
Barium [Ba]  µg/l    50  338  625 
Cadmium [Cd]  µg/l    0,40  3,2  6,0 
Kobalt [Co]  µg/l    20  60  100 
Koper [Cu]  µg/l    15  45  75 
Kwik [Hg]  µg/l    0,050  0,18  0,30 
Lood [Pb]  µg/l    15  45  75 
Molybdeen [Mo]  µg/l    5,0  153  300 
Nikkel [Ni]  µg/l    15  45  75 
Zink [Zn]  µg/l    65  433  800 
     
AROMATISCHE VERBINDINGEN     
Benzeen  µg/l    0,20  15  30 
Tolueen  µg/l    7,0  504  1000 
Ethylbenzeen  µg/l    4,0  77  150 
ortho‐Xyleen  µg/l    °  °  ° 
meta‐/para‐Xyleen (som)  µg/l    °  °  ° 
Xylenen (som, 0.7 factor)  µg/l    0,20  35  70 
Naftaleen (BTEXN)  µg/l    0,010  35  70 
Styreen (Vinylbenzeen)  µg/l    6,0  153  300 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN     
1,1‐Dichloorpropaan  µg/l    °  °  ° 
1,2‐Dichloorpropaan  µg/l    °  °  ° 
1,3‐Dichloorpropaan  µg/l    °  °  ° 
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+  µg/l    0,80  40  80 
Dichloormethaan  µg/l    0,010  500  1000 
Trichloormethaan (Chloroform)  µg/l    6,0  203  400 
Tetrachloormethaan (Tetra)  µg/l    0,010  5,0  10,0 
Tetrachlooretheen (Per)  µg/l    0,010  20  40 
Trichlooretheen (Tri)  µg/l    24  262  500 
1,1‐Dichloorethaan  µg/l    7,0  454  900 
1,2‐Dichloorethaan  µg/l    7,0  204  400 
1,1,1‐Trichloorethaan  µg/l    0,010  150  300 
1,1,2‐Trichloorethaan  µg/l    0,010  65  130 
1,1‐Dichlooretheen  µg/l    0,010  5,0  10,0 
cis‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    °  °  ° 
trans‐1,2‐Dichlooretheen  µg/l    °  °  ° 
1.2‐Dichloorethenen (som, 0.7 facto  µg/l    0,010  10,0  20 
Vinylchloride  µg/l    0,010  2,5  5,0 
Tribroommethaan (bromoform)  µg/l    °  °  630 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN     
Minerale olie C10 ‐ C12  µg/l    °  °  ° 
Minerale olie C12 ‐ C22  µg/l    °  °  ° 
Minerale olie C22 ‐ C30  µg/l    °  °  ° 
Minerale olie C30 ‐ C40  µg/l    °  °  ° 
Minerale olie (totaal)  µg/l    50  325  600 

 

 
 
 



 

 

 

Bijlage 5:   Toelichting op normwaarden grond en grondwater 



 

 

 

Toelichting op normwaarden grond en grondwater 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond‐, streef‐, tussen‐ en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de 
bodem van natuur‐ en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is 
van een aantoonbare verontreiniging.  
 
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 bodem‐verontreiniging, 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 spoedeisendheid 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, voor respectievelijk grond en grondwater, die 
ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie‐ en achtergrondwaarde (T‐waarde = (AW2000+I)/2) 
voor grond en de interventie‐ en streefwaarde (T‐waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond‐ 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 achtergrond‐ en interventiewaarden berekend aan de hand 
van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 
 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 ligt mag er 
voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrond‐ of streefwaarde. 
Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de 
voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten gehalte 
(zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden 
getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende 
somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende 
monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. 
 
Barium 
In de Circulaire bodemsanering 2009 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is 
namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium 
van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de 
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  



 

 

 

Bijlage 6:   Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
F.Jansma
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Eelde
Uw projectnummer : 257025
ALcontrol rapportnummer : 11824386, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 15A6TDCN

Rotterdam, 11-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 257025.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 (bg) 01 (0-40) 03 (0-35) 04 (0-50) 06 (0-35) 07 (0-35) 09 (0-50) 10 (0-40) 12 (0-40) 13 (0-35) 14 (0-35)

MM3 (og) 01 (120-170) 07 (110-150) 12 (100-130) 16 (100-150) 28 (120-170)

MM2 (bg) 15 (0-40) 17 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-40) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-30) 26 (0-30) 28 (0-40)

MM4 (og) 01 (50-100) 04 (50-100) 08 (50-90) 11 (40-90) 13 (35-85) 15 (70-120) 17 (40-90) 19 (55-100) 25
(55-100) 28 (65-115)
29-1(dam) 29 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 74.4  85.8  74.2  83.8  78.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS  8.8  0.8  9.0  1.4  7.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.9  6.0  3.1  3.5  5.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  24  21  <20  28  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 13  <13  <13  <13  15  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S <5  6.4  <5  <5  <5  

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  24  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.02  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.02  <0.01  0.06  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  <0.01  0.04  

chryseen mg/kgds S 0.02 1) <0.01  <0.01  <0.01  0.03  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.03  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  0.01  <0.01  0.03  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.02  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  0.03  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.14 2) 0.07 2) 0.10 2) 0.07 2) 0.27 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 (bg) 01 (0-40) 03 (0-35) 04 (0-50) 06 (0-35) 07 (0-35) 09 (0-50) 10 (0-40) 12 (0-40) 13 (0-35) 14 (0-35)

MM3 (og) 01 (120-170) 07 (110-150) 12 (100-130) 16 (100-150) 28 (120-170)

MM2 (bg) 15 (0-40) 17 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-40) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-30) 26 (0-30) 28 (0-40)

MM4 (og) 01 (50-100) 04 (50-100) 08 (50-90) 11 (40-90) 13 (35-85) 15 (70-120) 17 (40-90) 19 (55-100) 25
(55-100) 28 (65-115)
29-1(dam) 29 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  1.0  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  1.1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 5.6 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4)

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4) <5 3) 4)

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5 3) 4) <5 3) 4) 8 3) 4) <5 3) 4) 12 3) 4)

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5 3) 4) <5 3) 4) 13 3) 4) <5 3) 4) 10 3) 4)

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 3) 4) <20 3) 4) 20 3) 4) <20 3) 4) 20 3) 4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
4 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3838024 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3838026 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3838029 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3838035 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3838037 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3859695 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3859846 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3859855 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3859859 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
001 Y3859868 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
002 Y3497802 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
002 Y3837647 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
002 Y3838027 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
002 Y3838034 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
002 Y3859853 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3497790 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3497804 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3497808 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3497814 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3497816 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3837636 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3837641 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3837642 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3837646 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
003 Y3837649 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3497813 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3497827 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3837634 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3837640 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3837645 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3838023 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3838028 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3859861 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3859865 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
004 Y3859871 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
005 Y3837651 27-09-2012 26-09-2012 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2 (bg)15 (0-40) 17 (0-40) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-40) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-30) 26
(0-30) 28 (0-40)

003
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

29-1(dam)29 (0-50)
005
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
F.Jansma
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Eelde
Uw projectnummer : 257025
ALcontrol rapportnummer : 11827138, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : P1CTDKHC

Rotterdam, 18-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 257025.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin



Oranjewoud Heerenveen

Eelde
257025
11827138

10-10-2012

F.Jansma

10-10-2012

18-10-2012

Blad 2 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM5 (bg) MM5 (bg)

MM6 (bg) MM6 (bg)

MM7 (bg) MM7 (bg)

MM8 (og) MM8 (og)

MM9 (og) MM9 (og)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 69.2  76.3  69.6  84.6  85.6  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 10.8  7.1  10.6  0.9  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  2.7  1.3  3.5  11  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  21  31  <20  38  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S <3  <3  <3  <3  3.1  

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 16  17  29  <13  <13  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S <5  <5  <5  <5  8.7  

zink mg/kgds S <20  <20  21  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  0.03  0.04  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  0.03  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.10 1) 0.15 1) 0.19 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



Oranjewoud Heerenveen

Eelde
257025
11827138

10-10-2012

F.Jansma

10-10-2012

18-10-2012

Blad 3 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM5 (bg) MM5 (bg)

MM6 (bg) MM6 (bg)

MM7 (bg) MM7 (bg)

MM8 (og) MM8 (og)

MM9 (og) MM9 (og)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  6  12  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  8  10  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3497184 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497186 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497190 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497194 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497196 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497201 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497205 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
001 Y3497207 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3497211 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496628 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496641 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496679 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496699 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496700 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496705 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496706 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3496708 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
002 Y3497210 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496340 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496362 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496363 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496364 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496685 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496694 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496695 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496696 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3496702 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
003 Y3497226 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3496366 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3496709 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3496713 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3497170 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3497191 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3497197 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3497203 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
004 Y3497213 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
005 Y3496360 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
005 Y3497169 09-10-2012 09-10-2012 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM6 (bg)MM6 (bg)
002
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM7 (bg)MM7 (bg)
003
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
G. van der Laan
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Eelde
Uw projectnummer : 257025
ALcontrol rapportnummer : 11829880, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 46H11NLD

Rotterdam, 24-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 257025.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1-1-1

8-1-1 8-1-1

15-1-2 15-1-2

25-1-2 25-1-2

30-1-2 30-1-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 50  50  45  75  60  

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  <0.8  

kobalt µg/l S 10  <5  <5  12  <5  

koper µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  <3.6  

nikkel µg/l S <15  <15  <15  <15  <15  

zink µg/l S <60  <60  <60  <60  <60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.05  <0.40 1) <0.05  <0.05  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53  0.53  0.53  

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

1-1-1 1-1-1

8-1-1 8-1-1

15-1-2 15-1-2

25-1-2 25-1-2

30-1-2 30-1-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  <0.6  

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  <100  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

38-1-2 38-1-2

45-1-2 45-1-2

57-1-1 57-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

METALEN
barium µg/l S <45  45  180      

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8      

kobalt µg/l S <5  <5  <5      

koper µg/l S <15  <15  <15      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S <15  <15  <15      

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6      

nikkel µg/l S <15  <15  <15      

zink µg/l S <60  <60  120      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.21      

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

naftaleen µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14  0.14  0.14      

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53      

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6  <0.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

38-1-2 38-1-2

45-1-2 45-1-2

57-1-1 57-1-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6      

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1074308 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
001 G8390476 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
001 G8390501 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
002 B1101755 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
002 G8390457 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
002 G8390495 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
003 B1101760 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
003 G8265919 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8390483 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
004 B1101754 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
004 G8265920 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
004 G8390500 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
005 B1101753 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
005 G8390458 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
005 G8390459 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
006 B1101759 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
006 G8265918 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
006 G8390470 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
007 B1074309 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
007 G8390471 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
007 G8390489 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
008 B1101761 17-10-2012 17-10-2012 ALC204  
008 G8390465 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
008 G8390477 17-10-2012 17-10-2012 ALC236  
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet 
verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien 
van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
   
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische 
informatie. 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN‐ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB‐proces‐certificaat voor 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB‐
procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend 
rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen 
het veldwerk hebben uitgevoerd.  
 
De naleving van de kwaliteitseisen en ‐procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe 
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door een door 
de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en 
vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de 
analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. 
 
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 mogelijk niet. Afhankelijk van de 
omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van 
de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met 
bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit 
bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt 
van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem 
asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. 
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 zijn uitgevoerd.  
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Als onderdeel van een totaalplan voor waterkwaliteitsverbetering in de kern Eelde Paterwolde wil de
gemeente Tynaarlo ten noordwesten van Eelde een helofytenveld aanleggen. Doel hiervan is om water
afkomstig uit de riooloverstort van het woongebied Spierveen te zuiveren voordat het geloosd wordt op
het Eelderdiep. Doel hiervan is te voldoen aan de eisen van het Waterkwaliteitsspoor. Voor het
Eelderdiep geldt een verhoogd kwaliteitsdoel in verband met de natuurfunctie van deze beek.

Riooloverstorten lozen overtollig rioolwater naar het oppervlaktewater bij extreme buien of tijdens
calamiteiten. Daardoor komt ongezuiverd in het Eelderdiep terecht. Met de aanleg van het
helofytenveld wordt piekbelasting met vervuilende stoffen in het Eelderdiep voorkomen.

Het zoekgebied voor het helofytenveld is gelegen aan de westzijde van Eelde, nabij manege de Marsch
(zie figuur 1).

Figuur 1: zoekgebied voor het helofytenveld.

1.2 Wettelijk kader

Vanuit de natuurwetgeving is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn
van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied, zodat hiermee rekening
kan worden gehouden.

Binnen de wetgeving wordt onderscheid gemaakt in bescherming van soorten en bescherming van
gebieden. De soortbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is overal in Nederland
van toepassing.

De planlocatie is gedeeltelijk onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit
betekent dat de voorgenomen plannen getoetst moeten worden aan het beleid voor de EHS.
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1.2.1 Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet wordt de bescherming van een groot aantal inheemse plant- en diersoorten
geregeld. Deze wet is overal in Nederland van toepassing.

De voorgenomen ingrepen vallen onder het begrip 'ruimtelijke ontwikkeling' uit de Flora- en faunawet.
Hiervoor geldt een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet voor
algemene beschermde soorten (zogenaamde tabel 1 soorten; voor toelichting zie bijlage 1). Als er
andere strenger beschermde soorten (zogenaamde tabel 2 of 3 soorten of broedvogels) voorkomen is
het noodzakelijk om te bepalen of deze schade ondervinden door de voorgenomen ingrepen. Indien dit
het geval is, kan het noodzakelijk zijn om voor de betreffende soorten een ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen.

Daarnaast geldt voor alle soorten, ook de niet beschermde soorten, de algemene zorgplicht. Deze
zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer redelijkerwijs maatregelen neemt, dan wel redelijkerwijs
handelingen met negatieve effecten achterwege laat, om schade aan plant- en diersoorten zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken.

1.2.2 Ecologische Hoofdstructuur

Het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gericht op behoud en ontwikkeling van de
wezenlijke kenmerken en waarden. Behoud van biodiversiteit geldt daarbij als een belangrijk doel
(Provincie Drenthe, 2010). Naast de bij een gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit, vallen ook
geomorfologische en aardkundige waarden en processen, waterhuishouding, de kwaliteit van bodem,
water en lucht, rust, stilte, duisternis en openheid, de landschapsstructuur en belevingswaarde tot de
wezenlijke kenmerken en waarden. Daarbij gelden niet alleen de actuele waarden, maar moeten ook de
potentiële waarden mee gewogen worden.

Voor Drenthe zijn de doelen voor de EHS vastgelegd in de vorm van natuurdoeltypen. Tevens is een
kaart beschikbaar waarop de gewenste toekomstige situatie (ambitie) is weergegeven. Deze kaarten
hebben een vegetatiekundige basis, maar zijn gericht op complete levensgemeenschappen.

Deze kaarten geven aan voor welke natuurdoelen subsidie kan worden verkregen. Invulling van de
doelen voor de EHS gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Beschermingskader EHS
Het beschermingskader van de EHS is vastgelegd in de Nota Ruimte en werkt volgens het "nee, tenzij-
regime". Indien aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden optreedt, kan een ingreep alleen
onder specifieke voorwaarden plaatsvinden:

• de ingreep is ‘van groot openbaar belang’ en
• er zijn geen alternatieven mogelijk.

Alleen dan kan de ingreep doorgaan, maar niet zonder meer. De initiatiefnemer moet zorgen dat de
nadelige effecten op de natuur worden verzacht (ook wel ‘mitigatie’ genoemd). Als mitigatie niet
mogelijk of niet voldoende is, dan moet de initiatiefnemer gaan compenseren, dat wil zeggen de
verloren gegane natuur op een andere plek vervangen door nieuwe natuur.

Voor kleinschalige ingrepen in de EHS, die niet voldoen aan het criterium van 'groot openbaar belang',
staat eventueel het instrument van 'herbegrenzing om andere dan ecologische redenen' ter beschikking.
Het gaat hierbij om kleine aanpassingen in de EHS-begrenzing. Daarbij gelden de volgende twee
voorwaarden:

• de schade aan de natuur is beperkt;
• de grenzen van de EHS worden zo aangepast dat dit leidt tot een versterking van de EHS.

Het beschermingskader is daarbij beperkt tot de EHS. Dit wil zeggen dat activiteiten buiten de EHS niet
getoetst hoeven te worden op hun invloed op de EHS.
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1.3 Doel van deze toetsing

Het doel van de voorliggende natuurtoets is:

 het opsporen van eventuele strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de huidige Flora-

en faunawet;

 te bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van de delen behorende tot de EHS

aangetast worden.

1.4 Werkwijze

Om aan bovengenoemde doelstelling te voldoen zijn de volgende stappen doorlopen.

Stap 1. Bureaustudie
Op basis van literatuuronderzoek en verspreidingsatlassen is nagegaan welke wettelijk beschermde
planten- of diersoorten in of nabij de planlocatie voorkomen. Informatie is verzameld over de
gebiedsdelen behorende tot de EHS.

Stap 2. Veldbezoek
Na het bureauonderzoek is op 21 oktober 2012 (een dag met zacht weer voor de tijd van het jaar, met
veel zon) een verkennend veldbezoek gebracht aan de planlocatie en de directe omgeving. Hierbij is,
met betrekking tot de verzamelde gegevens van de bureaustudie, beoordeeld welke soorten,
natuurdoeltypen en overige EHS-waarden daadwerkelijk in of nabij de planlocatie voor (kunnen) komen.
Op 27 november 2012 is met de provincie Drenthe overlegd gevoerd in verband met de (deelse) ligging
in de EHS.

Stap 3. Effectenonderzoek
Op basis van de beschrijving van de voorgenomen ingreep en de verzamelde gegevens van stap 1 en 2
zijn de (mogelijke) effecten (vernietiging, verstoring, versnippering biotoop) op de verwachte
beschermde soorten, natuurdoeltypen en overige EHS-waarden beschreven. Voor de verwachte
negatieve effecten op de beschermde soorten, natuurdoeltypen en EHS-waarden worden mitigerende
maatregelen voorgesteld.

Stap 4. Conclusies en advies met betrekking tot de ontheffingsaanvraag
Op basis van stap 1 tot en met 3 zijn conclusies getrokken met betrekking tot eventuele overtredingen
van verbodsbepalingen zoals genoemd in de Flora- en faunawet art. 75,het beleidskader voor de
Ecologische hoofdstructuur en eventueel te nemen vervolgstappen.

1.5 Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk behandeld de aanleiding, het wettelijk kader, het doel en de werkwijze van deze
natuurtoets. In het tweede hoofdstuk wordt een beschrijving van het plangebied gegeven en wordt
aangegeven welke beschermde soorten te verwachten zijn. Ook worden de relevante waarden van de
betreffende delen van de EHS beschreven. In het derde hoofdstuk worden de effecten van de
voorgenomen ontwikkeling op de beschermde soorten en de EHS beschreven. Op basis hiervan worden
in het vierde en laatste hoofdstuk conclusies getrokken en worden de te nemen vervolgstappen
aangegeven. In de bijlage is een samenvatting van de Nederlandse natuurwetgeving te vinden.
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2 Beschrijving en natuurwaarden planlocatie

2.1 Planlocatie

De planlocatie ligt op de flank van het beekdal van het Eelderdiep, op korte afstand van de
bebouwingsgrens. Het landschap kan worden gekarakteriseerd als een typisch beekdal, waarbij het
grondgebruik voornamelijk bestaat uit vochtige graslanden. Op de flanken van het beekdal worden deze
afgewisseld met houtsingels en houtopstanden. Delen van het beekdal worden beheerd door
Natuurmonumenten: de percelen langs de beek worden begraasd door Schotse Hooglanders.

Het zoekgebied voor aanleg van een helofytenveld betreft uitsluitend percelen onder agrarisch gebruik,
met een klein restant van een houtsingel. De bebouwing nabij het zoekgebied betreft een manege.
Verder liggen er enkele sportvelden ten oosten van de planlocatie.

Het zoekgebied zelf bestaat uit enkele vochtige, agrarisch graslandpercelen, een maïsperceel en het
restant van een houtsingel. Een deel van de graslandpercelen betreft deels percelen die gebruikt
worden als paardenweide. Rondom de percelen liggen enkele sloten. De foto's 1 t/m 6 geven een
impressie van de planlocatie. Deze percelen, evenals de omringende percelen, worden intensief
agrarisch beheerd.

De vegetatie op de graslandpercelen bestaat vrijwel uitsluitend uit Engels raaigras, met in geringe mate
enkele algemene plantensoorten van voedselrijke omstandigheden, zoals Vogelmuur en Kruipende
boterbloem. Deze percelen zijn zeer nat, met soms plasvorming op het maaiveld. Het maïsperceel was
tijdens het veldbezoek reeds geoogst. Natuurlijke vegetatie was nauwelijks aanwezig op dit perceel.

Deze voerden tijdens het veldbezoek tot enkele decimeters water. Het vlies op het water duidt op de
toestroom van kwelwater. Waterplanten zijn tijdens het veldbezoek nauwelijks waargenomen, doordat
de meeste sloten recent nog geschoond waren. Enkel de sloot langs het maïsperceel was niet
geschoond. Op basis van de beperkte waarnemingen lijken de waterplanten beperkt te zijn tot
algemene soorten, zoals Sterrekroos en Eendekroos. In de sloot langs de maïsakker komt Grote egelskop
veelvuldig voor. Onderdeel van deze sloot is een soort van poeltje, met een dik kroosdek, Liesgras en
Grote egelskop.

De taluds van deze sloten zijn stijl (tot bijna loodrecht), en worden meestal mee beheerd met de
aangrenzende graslandpercelen. Enkel langs de maïsakker was er tijdens het veldbezoek sprake van een
hogere begroeiing. Deze bestaat uit soorten van voedselrijke omstandigheden. In deze sloot groeit
Grote egelskop.

Het restant van de houtsingel bestaat uit enkele volwassen eiken, enkele stuks meidoornstruweel, een
els, met een ondergroei van Braam, Hulst en Vlier. Langs de houtsingel ligt een ondiepe greppel. Tijdens
het veldbezoek voerde deze geen water.
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Foto 1: Bebouwingsgrens van Eelde, ter hoogte van de
planlocatie.

Foto 2: Kenmerkende sloot voor de planlocatie

Foto 3: Boomsingel, midden in het plangebied. Foto 4: Maïslandperceel.

Foto 5: Poel, onderdeel van de sloot langs het maïsperceel. Foto 6: Deel van de spontane begroeiing langs de slootrand.
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2.2 Beschermde soorten Flora- en faunawet

2.2.1 Vogels

Op de agrarische graslandpercelen kunnen diverse soorten weidevogels gaan broeden, zoals Scholekster
of Kievit. Door de hoge grondwaterstanden zijn de percelen waarschijnlijk ook geschikt voor kritische
weidevogels als Watersnip en Grutto. Uit waarneming.nl blijkt echter dat deze soorten nauwelijks
waargenomen worden in deze omgeving. De gedane waarnemingen van deze soorten betreffen vooral
de periode na het voortplantingsseizoen.

De boomsingel biedt in beperkte mate broedgelegenheid voor enkele soorten zangvogels, zoals Merel,
Heggemus of Winterkoning.

Jaarrond beschermde nesten, zoals van roofvogels of Roeken, zijn niet waargenomen tijdens het
veldbezoek.

2.2.2 Grondgebonden Zoogdieren

In het agrarische grasland, houtsingels en slootkanten van beide planlocaties wordt een aantal
algemene beschermde kleine zoogdiersoorten verwacht zoals diverse (spits)muizen, Egel, Mol en kleine
marterachtigen zoals de Wezel.

In Eelde en omgeving komt de minder algemene Steenmarter (tabel 2-soort Flora- en faunawet) voor.
Het plangebied is voor deze soort niet meer dan een matig geschikt foerageergebied.

2.2.3 Vleermuizen

In de omgeving van Eelde zijn diverse soorten vleermuizen waargenomen, zoals Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en Rosse vleermuis (bron:
www.telmee.nl). Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd. Bomenrijen en houtopstanden vormen
potentiële vliegroute voor deze vleermuissoorten.

Voor het kilometerhok waarin het zoekgebied gelegen is, zijn geen vleermuizen bekend. Gezien de zeer
beperkte omvang van de houtsingel in het plangebied, die geïsoleerd in het landschap ligt, is het
plangebied niet aantrekkelijk voor vleermuizen. De boomgroepen en singelstructuren langs de manege
en het sportpark worden waarschijnlijk wel gebruikt door vleermuizen.als foerageergebied en
migratieroute

Vaste rust- en verblijfplaatsen zijn op of nabij de planlocatie niet aanwezig.

2.2.4 Vissen

In de omgeving van Eelde komt de Bittervoorn voor (bron: www.telmee.nl). Dit is een strikt beschermde
soort (tabel 3 Flora- en faunawet) voor. De sloten ter hoogte van het zoekgebied zijn geen onderdeel
van het leefgebied van deze soort. Bij het veldbezoek zijn de sloten steeksproefsgewijs bemonsterd met
een schepnet. Daarbij zijn alleen Stekelbaarsjes gevangen.

Andere beschermde vissoorten zijn niet bekend uit de omgeving van de planlocatie.

2.2.5 Amfibieën en reptielen

De sloten in en nabij het zoekgebied vormen slechts een matig geschikt voortplantingsbiotoop voor
amfibieën. Gezien het intensieve agrarische gebruik van de percelen zullen enkel algemeen
voorkomende soorten als Gewone pad, Bruine kikker en Kleine watersalamander zich voortplanten. De
dichtheid van deze soorten is laag gezien de het intensieve agrarische gebruik van de percelen en de
beperkte aanwezigheid van overwinteringsbiotoop in de nabijheid. Geschikt overwinteringsbiotoop
vormen de houtsingels nabij de manege en langs het sportpark.
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Het planlocatie vormt geen geschikt leefgebied voor de meeste reptielen, met uitzondering van de
Ringslang. Voor deze soort geldt dat deze niet bekend is uit de omgeving van de planlocatie (Van
Ugchelen, 2010).

2.2.6 Ongewervelden

De planlocatie is geen onderdeel van het leefgebied van beschermde soorten dagvlinders, libellen,
sprinkhanen of weekdieren. De waardplanten van deze soorten ontbreken in of nabij het plangebied.

2.2.7 Planten

Op de planlocaties zijn uitsluitend algemeen voorkomende plantensoorten aanwezig. Beschermde
plantensoorten zijn niet waargenomen, en op basis van het terreingebruik ook niet te verwachten.

2.3 Doelstellingen EHS

Natuurdoelen
Als doelstelling vanuit de EHS geldt voor vrijwel het gehele gebied ten westen van Eelde als doelstelling
'agrarisch beheertype Botanisch waardevol grasland (A02.01). Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling
van een vegetatie die kenmerkend is voor minder voedselrijke situaties. Dergelijke vegetaties hebben in
zijn algemeenheid een hoog aandeel kruiden in de vegetatie. Als belangrijk uitgangspunt hierbij geldt
dat de betreffende percelen niet bemest worden.

In de huidige situatie wordt geen beheer gevoerd dat gericht is op de ontwikkeling van botanisch
waardevol grasland. De vegetatie op de agrarische grasland percelen bestaat bijna uitsluitend uit Engels
raaigras. Op de maïsakker ontbreekt vegetatie vrijwel geheel.

Overige kenmerken en waarden
Voor het beekdal ten westen van Eelde geldt dat het een bijzondere verkavelingsstructuur heeft. Voor
het zoekgebied en directe omgeving geldt dat het verkavelingspatroon zoals op de kaart uit 1903
aangegeven, nog vrijwel geheel intact is (figuur 2). Dit verkavelingspatroon is grotendeels ook al op de
Militaire kaart (veldminuten) uit 1852 zichtbaar (bron: www.watwaswaar.nl).

Op enkele plaatsen is sinds 1903 het landgebruik gewijzigd. Een aantal bospercelen is omgezet naar
agrarisch grasland. Langs de rand van Eelde zijn juist enkele bouwland percelen juist omgezet naar bos.
Op de kaart van 1903 is het huidige maïslandperceel aangegeven als een perceel met boomgroepen.

In de vroegere situatie zijn in de hogere delen van het beekdal boomsingels aanwezig langs de
perceelsranden. In de huidige situatie zijn deze verdwenen, waardoor er nu sprake is van een open
beekdal.

Pingoruïne
Op de hoogtekaart is ter hoogte van het zoekgebied een cirkelvormige hoogtestructuur zichtbaar (figuur
3). Dergelijke ronde structuren kunnen door verschillende mechanismen ontstaan, zoals door
windwerking (uitblaaskom) of als restant uit de ijstijd (pingoruïne).

Een pingoruïne is ontstaan door opdrukking van de aarde door een ondergrondse ijslens. Hierdoor
ontstaat een ringvormige heuvel, rondom een krater met het smeltwater. In dergelijke meertjes vormde
zich in warme tijden dikke pakketten veen.

In het kader van archeologisch onderzoek is in het zoekgebied een zeventigtal boringen verricht, waarbij
de diepste boringen tot meer dan 2 meter reikten (Kaptein, 2012). In een tweetal boringen die nabij de
ringvormige structuur verricht zijn is ook veen aangetroffen. Het betreft echter slechts dunne lagen, van
enkele decimeters dikte. In de overige boringen in en nabij deze ringvormige structuur is in het geheel
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geen veen aangetroffen. Deze bevindingen duiden er op dat de ringvormige structuur op de hoogtekaart
geen pingoruïne betreft.

Figuur 2: Boven: Verkavelingspatroon Topografische militaire kaart 1903 (Bonneblad – kleur; bron:
www.watwaswaar.nl); Onder: Huidige verkavelingspatroon (bron: google-maps.nl)
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Dobbe structuur / hoogtekaart

Figuur 3: Hoogtekaart (bron: www.AHN.nl). De pijl wijst naar de ronde structuur.
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3 Effectbeschrijving

3.1 Ingreep

De gemeente Tynaarlo is voornemens om het bestemmingsplan aan te passen, zodat de planologische
ruimte gecreëerd wordt om de aanleg van het helofytenveld mogelijk te maken.

Daarbij worden uitsluitend een aantal randvoorwaarden en kaders opgenomen waaraan het
helofytenveld moet voldoen. Er is geen concreet ontwerp of project opgesteld. Beoogd wordt om na
aanpassing van het bestemmingsplan een aantal marktpartijen te benaderen om het helofytenveld te
ontwerpen en aan te leggen.

Over de feitelijk ingreep is dan ook nog geen informatie beschikbaar. Verwacht mag worden dat
grootschalig grondverzet noodzakelijk is om een functioneel helofytenveld aan te leggen.

In het kader van de bestemmingsplan geldt dat hierin geen onderdelen opgenomen mogen worden
waarvan op voorhand duidelijk is dat deze niet uitgevoerd kunnen worden in verband met strijdigheden
met de Flora- en faunawet of het beleid voor de EHS.

3.2 Effecten op minder algemene en strikt beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten)

Broedvogels
Vanuit de Flora- en faunawet is het verboden om de nesten van broedende vogels te verstoren.
Hiervoor kan in principe ook geen ontheffing worden verkregen, omdat dit eenvoudig kan worden
voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.

Voor de planlocatie geldt dat hier rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van
weidevogels en mogelijk enkele soorten zangvogels die in het restant van de houtsingel kunnen gaan
broeden. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen kan verstoring van broedende
vogels of vernieling van nesten worden voorkomen.

Voor de weidevogels kan de periode tussen half maart en half juni worden aangehouden als
broedseizoen; voor kleine zangvogels kan deze periode wat langer doorlopen, tot ca. half augustus. De
broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de Flora- en faunawet wordt
voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval wordt
verstoord, ongeacht de datum.

Steenmarter
Het plangebied is mogelijk een (kwalitatief matig) onderdeel van het foerageergebied van de
Steenmarter. Deze soort is zeer flexibel in zijn terreingebruik, waarbij uiteenlopende biotopen worden
benut. Het toekomstige helofytenveld zal waarschijnlijk ook door deze soort gebruikt worden. De aanleg
van een helofytenveld heeft geen negatieve effecten op deze soort.

Vleermuizen
Negatieve effecten op vleermuizen treden niet op. Het plangebied is in de huidige situatie niet
aantrekkelijk voor vleermuizen.

3.3 Algemene zorgplicht / Effecten op algemeen beschermde soorten (Tabel 1 soorten)

Door de aanleg van een helofytenveld verandert de huidige agrarische percelen over een oppervlakte
van enkele hectaren blijvend van karakter. Daarmee verdwijnt het leefgebied van enkele algemeen
beschermde soorten die gebonden zijn aan agrarische graslandpercelen. Het betreft met name de
Veldmuis en Haas.
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Bik eventuele werkzaamheden aan de sloten worden voortplantingslocaties van de aanwezige
amfibieën beschadigd en het leefgebied van de aanwezige vissen (Stekelbaarsjes) aangetast. Bij
dempen van de sloten worden deze mogelijk gedood. Door gerichte mitigerende maatregelen (bijv.
wegvangen, bij dempen sloten werken in de richting van aansluitende wateren) kan dit deels
voorkomen worden.

Ten gevolge van de voorgenomen ingreep wordt slechts een beperkt deel van het aanwezige biotoop
van deze soorten aangetast. Op het niveau van de populatie zijn dan ook geen effecten aan de orde; de
lokale instandhouding van deze soorten komt dan ook niet in gevaar.

De aanleg van en helofytenveld betekent zeer waarschijnlijk dat een geschikt biotoop gecreëerd wordt
voor een aantal soorten van vochtige tot natte, hoog opgaande vegetaties, zoals enkele soorten
spitsmuizen, amfibieën, libellen en zangvogels.

3.4 Effecten op EHS

Natuurdoelen
Ter plaatse van het zoekgebied voor het helofytenveld zijn momenteel geen agrarisch botanisch
waardevol graslanden aanwezig, zodat er ook geen sprake is van aantasting.

Als ambitie voor de toekomst geldt eveneens de doelstelling van agrarisch botanisch waardevol
grasland. Ter plaatse van het helofytenveld zal dit agrarisch beheertype niet gerealiseerd kunnen
worden. In plaats daarvan zullen andere natuurwaarden ontstaan (zie paragraaf 3.3). Deze passen,
afhankelijk van aanleg en beheer, beter onder de noemer van de natuurbeheertypen Moeras (N05.01),
Gemaaid rietland (N05.02) of Ruigteveld (N12.06).

De voorgenomen ontwikkeling houdt dan ook in dat de natuurdoelen behorend bij agrarisch botanisch
waardevol grasland, die mogelijk in de toekomst hier gerealiseerd zouden gaan worden, vervangen
worden door andere natuurwaarden. Er is geen afname van het oppervlakte waarop natuurwaarden
zich kunnen ontwikkelen.

Landschapswaarden
Het zoekgebied voor het helofytenveld ligt in een beekdal met een vrijwel gaaf verkavelingspatroon.
Door bij het ontwerp voor het helofytenveld hier rekening mee te houden, wordt aantasting van het
verkavelingspatroon voorkomen. In het bestemmingsplan moet hiertoe het huidige verkavelingspatroon
als bijzonder element worden opgenomen, met als bindende voorwaarde dat dit patroon ook niet
aangetast mag worden.
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4 Conclusies

Flora- en faunawet
De huidige natuurwaarden van het zoekgebied voor de realisatie van het helofytenveld zijn zeer
beperkt. Beschermde soorten zijn nauwelijks aanwezig. Vanuit de Flora- en faunawet zijn er geen
belemmeringen om het bestemmingsplan voor het zoekgebied te wijzigen naar helofytenveld.

Ecologische Hoofdstructuur
Het zoekgebied ligt grotendeels binnen de EHS, met als doelstelling het agrarisch beheertype botanisch
waardevol grasland. Dit beheertype is nu niet aanwezig. Met de wijziging van het bestemmingsplan naar
helofytenveld wordt realisatie van andere natuurwaarden mogelijk, die passen bij andere
natuurdoeltypen. In overleg met de provincie is bepaald dat aanpassing van de natuurdoelen door de
provincie mogelijk is.

Voor het EHS gebied geldt dat dit een vrijwel gaaf verkavelingspatroon heeft. Door dit in het
bestemmingsplan dit vast te leggen en te beschermen wordt aantasting hiervan voorkomen. De
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS worden niet beïnvloed.
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Bijlage 1: Wettelijk Kader
Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door betreffende
onderdelen van de wetgeving.

De Nederlandse natuurwetgeving

De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De
gebiedsbescherming is onderverdeeld in de Natuurbeschermingsweg '98 en de Ecologische
Hoofdstructuur. De Natuurbeschermingswet '98 omvat de Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000-
gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de
Habitatrichtlijn-gebied (voorheen Speciale Beschermings-Zones (SBZ's) opgenomen.

Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de waarden
waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedspecifiek, maar kent voor de Natura
2000-gebieden wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten het
beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied.

De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de bescherming van
Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden welke zijn vermeld in bijlage IV.
Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming
kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden
binnen de grenzen van het projectgebied.

Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van
mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied.
Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet (zie paragraaf 2.2 van het voorgaande rapport).

Natuurbeschermingswet 1998

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een
Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische
basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald
in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen
instandhoudingsdoelen (kortweg IHD) bepaald. Dit kunnen behoud- of uitbreidings- /
verbeteringsdoelen zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor
deze instandhoudingsdoelen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een
verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied (art. 19d Nbwet).
Bij vaststelling van plannen, zoals een bestemmingsplan, moet het bevoegd gezag rekening houden met
de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 19j, Nbwet).

Voor Natura 2000 is een afwegingenkader opgesteld om handelingen en projecten te toetsen die schade
kunnen doen aan de soorten die in de aangewezen N2000-gebieden beschermd moeten worden (zie
figuur 1.1). Dit afwegingenkader is bekend als de Habitattoets. Het afwegingenkader gaat uit van het
voorzorgprincipe, het zogenaamde nee-tenzij beginsel.

De Habitattoets vergt van initiatiefnemers dat zij zich vooraf verzekeren dat projecten of handelingen
geen significante schade kunnen toebrengen aan de instandhoudingsdoelstellingen van N2000. Dit geldt
zowel voor plannen en projecten binnen de grenzen van N2000-gebieden als daarbuiten. De
richtlijnbepalingen kennen dus externe werking.

In de oriëntatiefase/vooroverleg moet beoordeeld worden of van een project negatieve effecten te
verwachten zijn. Als met zekerheid is vast te stellen dat geen negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen op zullen treden, is voor de uitvoering van de plannen geen vergunning
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nodig. Indien die zekerheid op voorhand niet verkregen kan worden, zal een verslechteringstoets of
passende beoordeling uitgevoerd moeten worden om de omvang van de negatieve effecten te bepalen.
Zoals gezegd kent het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 vier onderdelen:

1. Oriëntatiefase of vooroverleg
2. verslechteringstoets

3. passende beoordeling

4. toets op ADC-criteria (alternatieventoets + dwingende redenen van groot openbaar belang+

compensatie)

Figuur B-1 geeft een schematische weergave van de stappen.

In het vooroverleg staat de volgende vraag centraal: 'is er kans op een (significant) negatief effect a.g.v.
de voorgenomen ingreep?'. Beantwoording hiervan geschiedt aan de hand van een zogenaamde
Voortoets.

Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan een verslechteringstoets of passende beoordeling
noodzakelijk zijn. Indien een significant effect als gevolg van een ontwikkeling niet zonder meer kan
worden uitgesloten is conform het schema het doorlopen van een passende beoordeling noodzakelijk.

In een passende beoordeling dient beoordeeld te worden of het project (afzonderlijk of in combinatie
met andere projecten en handelingen) significant gevolgen kan hebben voor het Natura 2000 gebied.
Het uitvoeren van onderzoek naar het bepalen van de kans op een significant effect en de passende
beoordeling zijn vormvrij: er zijn geen formats voor het uitvoeren van het onderzoek, noch voor het
beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek (Broekmeyer et al, 2008), richtlijnen voor een
effectenstudie of significantietoets zijn eveneens niet opgelegd vanuit het bevoegd gezag (Broekmeyer,
2006).

Als het plan in het licht van de instandhoudingsdoelen (significant) negatieve gevolgen kan hebben voor
een Natura 2000-gebied, moet een Passende beoordeling gemaakt worden. Hierin wordt onderzocht of
het plan of project leidt tot aantasting van natuurlijke kenmerken. Als er sprake is van aantasting, kan
het plan of project geen doorgang vinden, tenzij de zogenaamde ADC-toets succesvol wordt doorlopen.
In deze toets wordt achtereenvolgens bepaald:

1. of er Alternatieven zijn voor het plan of project (die geen of minder gevolgen hebben);

2. of er Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn voor het plan of project, denk

bijvoorbeeld aan de openbare veiligheid;

3. of er voldoende Compensatie voor de schade aan de natuur getroffen kan worden.

Significantie van effecten
Centraal in een effectbeoordeling staat steeds de vraag in hoeverre plannen en handelingen tot
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen leiden. Om te bepalen of een
effect significant is in het licht van de doelstelling van de Vogel en Habitatrichtlijn, moet gebruik
gemaakt worden van het principe van de gunstige staat van instandhouding van een soort, conform
Artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG 2000). Om een soort of habitat in gunstige staat van instandhouding
te houden gelden de volgende criteria. De toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.
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Figuur 1: Toetsingsschema en vergunningtraject Natuurbeschermingswet (steunpunt Natura 2000).
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Gunstige staat van instandhouding
In kader 2 is weergeven wat wordt verstaan onder gunstige staat van instandhouding conform de
Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (ministerie van LNV 2005).

Kader 2. Tekst en uitleg over het begrip “gunstige staat van instandhouding” uit Algemene
Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (ministerie van LNV 2005).

De ‘staat van instandhouding’ van een natuurlijke habitat wordt als ‘gunstig’
beschouwd wanneer:

 het natuurlijke verspreidingsgebied van het habitat en de oppervlakte ervan binnen dat

gebied stabiel zijn of toenemen, en

 de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de

afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en

 de staat van instandhouding van de voor dat habitat typische soorten gunstig is.

De ‘staat van instandhouding’ voor een soort wordt als ‘gunstig’ beschouwd
wanneer:

 uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een

levensvatbare component is van het natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat

vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare

tijd lijkt te zullen worden, en

 er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de

populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.

Dit houdt samengevat in dat plannen of activiteiten die bijdragen aan een aantasting van de draagkracht
van het gebied voor het voortbestaan van natuurlijke habitats en habitats van soorten, beschouwd
moeten worden als een significante aantasting.

Significantie
Over het begrip ‘significantie’ is de wet- en regelgeving minder duidelijk (zie kader 3).

Kader 3. Tekst en uitleg over het begrip “significantie” uit het document Beheer van Natura 2000-
gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG, 2000).

Wat als een „significant” gevolg moet worden aangemerkt, is geen kwestie van willekeur. Ten
eerste wordt de term in de richtlijn als een objectief begrip gehanteerd (d.w.z. dat de term niet op
zodanige wijze wordt gekwalificeerd dat hij op een arbitraire wijze kan worden geïnterpreteerd.
Ten tweede is een consequente interpretatie van „significant” noodzakelijk om te garanderen dat
„Natura 2000” als een coherent netwerk functioneert.

Aan het begrip „significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de
significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden en
milieukenmerken van het beschermde gebied waarop een plan of project betrekking heeft,
waarbij met name rekening moet worden gehouden met de instandhoudingdoelstellingen voor
het gebied.

Het bovenstaande impliceert dat aan het begrip significantie door de toetser op projectniveau invulling
moet worden gegeven.

Meer duidelijkheid over het begrip 'significante' gevolgen komt voort uit het Kokkelvisserijarrest. Het
Europese Hof van Justitie heeft in dit arrest vastgesteld dat er sprake is van significante gevolgen 'als
een plan of project de instandhoudingsdoelstelling van een gebied in gevaar dreigt te brengen'. Het
Kokkelvisserij-arrest geeft aan dat 'significante gevolgen' zeer nauw verbonden zijn met de
'instandhoudingsdoelen' uit het ontwerpbesluit.
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Naar de geest van de wet én de interpretatie van het Kokkelvisserijarrest kan de volgende definitie voor
significant effect gedefinieerd worden; "Er is sprake van een significant effect als de activiteit afbreuk
doet aan de instandhoudingdoelen van een Natura 2000- gebied".

De bovenbeschreven criteria zijn op de volgende wijze toegepast om te beoordelen of en in welke mate
effecten significant zijn en of dit strijdig is met de instandhoudingsdoelen.

De significantie wordt beoordeeld op basis van expert-judgement aan de hand van een aantal
kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria.

 Om een indruk te krijgen van de omvang van een effect is gekeken naar het (relatieve)

voorkomen van de kwalificerende soorten in de omgeving van het plangebied.

 Om een indruk te krijgen van de ernst van een effect wordt gekeken naar de trend van de

kwalificerende waarden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de staat van instandhouding van de

soort. Bij een dalende populatietrend en een ongunstige landelijke staat van instandhouding

wordt een effect eerder als ernstiger beoordeeld.

 Ten slotte wordt bepaald in hoeverre de ontwikkeling afbreuk doet aan het instandhoudingsdoel

per soort en in welke mate de algemene doelen voor behoud en herstel van het Natura 2000-

gebied Veluwe worden beïnvloed.

Cumulatieve effecten
Bij het bepalen of de activiteit (significante) gevolgen kan hebben, moet ook rekening worden gehouden
met zogenaamde cumulatieve effecten. Hiervan is sprake als naast het project of andere handeling in of
rondom een Natura 2000-gebied andere projecten en handelingen plaatsvinden die in combinatie
mogelijk schadelijk zijn voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Onderscheid dient gemaakt te
worden tussen de verschillende uitvoeringsstadia van projecten en andere handelingen, waarmee ook
tijdens de beoordeling op verschillende wijze rekening dient te worden gehouden (LNV, 2005, zie kader
4).

Kader 4. Plannen waarmee rekening moet worden gehouden bij de cumulatieve effecten conform
de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (Ministerie van LNV 2005)

 Voltooide plannen en projecten: hoewel reeds voltooide plannen en projecten niet direct

hoeven te worden meegenomen, zijn er gevallen voorstelbaar waarbij dat wel moet, met

name indien zij blijvende gevolgen voor het gebied hebben en er aanwijzingen bestaan

voor een patroon van geleidelijke teloorgang van de natuurlijke kenmerken van het

beschermde gebied.

 Goedgekeurde maar nog niet voltooide plannen en projecten: als deze zijn goedgekeurd,

maar nog niet voltooid moeten deze volledig in de beoordeling worden meegenomen.

 Voorbereidingshandelingen: in principe behoren ook voorbereidingshandelingen voor een

plan of project in de beoordeling te worden meegenomen. Hiervan kan worden afgeweken

indien er alleen nog maar sprake is van voorbereidingshandelingen, waarbij de realisatie

van het betrokken plan of project een toekomstige onzekere gebeurtenis is. Daarvan is

bijvoorbeeld sprake als in een plan de mogelijkheid tot de ontwikkeling van de activiteit

wordt geboden, maar dat nog niet de zekerheid bestaat dat op de vastgestelde locatie

daadwerkelijk het project wordt gerealiseerd en er nog een toetsmoment volgt waarop de

activiteit (inclusief cumulatie) wordt beoordeeld.

Bij het omgaan met cumulatie zijn er diverse onzekerheden wat betreft de vraag welke activiteiten
meetellen bij cumulatie en hoe deze cumulatieve effecten bijdragen aan het bepalen van de kans op een
significant effect. Wetenschappelijk is het optellen van niet of nauwelijks kwantificeerbare effecten van
een reeks heel verschillende ingrepen vaak niet mogelijk (Broekmeyer et al, 2008).

Voor de formulering van de Natura 2000 doelen op gebiedsniveau is een aantal standaardformuleringen
gebruikt. Doelen zijn bijvoorbeeld geformuleerd in termen van behoud oppervlakte en behoud kwaliteit
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(voor de habitattypen) of uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van tenminste # paren. In de weergegeven tabellen zal per habitattype
en doelsoort de staat van instandhouding, de relatieve bijdrage en de doelstelling met betrekking tot
oppervlakte en kwaliteit worden weergegeven.

Ecologische Hoofdstructuur

In het Natuurbeleidsplan van 1990 is voor het eerst het streven van de rijksoverheid beschreven om een
nationale ecologische hoofdstructuur te maken. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande
en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De verbindingszones maken onderdeel
uit van de EHS.

Na vertraging in de verwerving van gebieden en het bereiken van doelen is kort geleden besloten om de
totstandkoming te baseren op vrijwillige deelname van andere partijen terwijl de overheden zich
concentreren op het aanleggen van robuuste verbindingen.

De bescherming van de EHS is niet in wetgeving vastgelegd, maar vindt plaats via het bestemmingsplan.
Het beleid is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en
waarden, rekening houdend met de medebelangen die in het gebied aanwezig zijn.

In 1995 heeft de rijksoverheid met een planologische kernbeslissing het Structuurschema voor de
Groene Ruimte aangenomen. Hierin is een toetsingskader opgenomen, dat lijkt op het nee-tenzij dat
geldt voor de Habitattoets. In de Nota Ruimte, die het beleidskader vormt voor de duurzame
ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), is dit toetsingskader wederom opgenomen.

Binnen EHS-gebieden zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de
wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Als er echter geen reële
alternatieven aanwezig zijn én er is sprake van groot openbaar belang kan het project doorgaan als de
schade zo veel mogelijk wordt verzacht en de resterende schade wordt gecompenseerd.

Belangrijk verschil met de Habitattoets is dat van het nee-tenzij kan worden afgeweken om reden van
zwaarwegend openbaar belang, indien alternatieven niet voorhanden zijn. Compensatie voor de schade
aan de natuur kan ook financieel plaats vinden.

Flora- en faunawet

Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. Alle inheemse
zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën en reptielen zijn beschermd.
Tevens heeft een aantal soorten planten, vissen, insecten en ongewervelden een beschermde status.
Voor de in het wild voorkomende planten en dieren geldt de algemene zorgplicht (art. 2).

Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden verwond,
gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen
mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord.

Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield.
De verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand kader.
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De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen
gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming.

In artikel 75 van de Flora- en faunawet
1

worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. Op 23
februari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora- en faunwet in
werking ge¬treden. Mid¬dels deze AMvB wordt onder bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling
geregeld van de ontheffingsplicht van de Flora- en faunawet. Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting, bestendig gebruik en bestendig beheer en onderhoud en voor bepaalde
(algemeen voorkomende) soorten. Welke voor¬waar¬den verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af
het de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plan¬gebied. In de AMvB worden hiertoe
verschillende be¬schermingsregimes onderscheiden.

• Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB:
Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor
deze soorten is derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten aanzien van deze soorten de zorgplicht,
die eveneens van de Flora- en faunawet uitgaat.
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene
muizen- en spitsmuizen, de Egel, Konijn en Mol, Ree en Vos, algemene amfibieënsoorten, waaronder de
Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander en plantensoorten als Grasklokje en Gewone
dotterbloem.

• Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB:
Voor soorten van tabel 2 van de AMvB is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling mogelijk van de
ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van LNV goedgekeurde
gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing aangevraagd te worden, welke wordt
getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort’(lichte toets). Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 2 de algemene zorgplicht.

• Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 van de AMvB –
zwaarste beschermingsregime AMvB.
Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke ontwikkelingen
geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een gedragscode. Voor deze soorten
dient een ontheffing aangevraagd te worden, welke aan vier criteria wordt getoetst (zware toets): de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is
sprake van een in of bij wet genoemd belang, er is geen alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de
gunstige staat van instandhouding van de soort’. Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de
algemene zorgplicht.

1
Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met

wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen.

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten:
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of om een

andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren:
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het oog op

bovenstaande doelen opsporen van dieren.
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van dieren
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, holen of

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren.
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van dieren
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Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle belangen
genoemd in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In de praktijk komen bij Bijlage
1- soorten onderstaande vier belangen het meeste voor bij een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep:

1. Bescherming van flora en fauna (b);
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d);
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);
4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling (j)

Voor Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt voor een ruimtelijke ingreep alleen
ontheffing wordt verleend op grond van een belang uit de Habitatrichtlijn:

1. Bescherming flora en fauna (b)
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d);
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);
• Vogels
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. T.a.v. vogels
geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of
waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord verboden zijn.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde
gedragscode. Ontbreekt zo’n gedragscode dan dient formeel een ontheffing te worden aangevraagd.
Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat
broedvogels niet verstoord mogen worden tijdens het kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader
van de algemene zorgplicht die ook voor vogels geldt.

Bescherming van vogelnesten
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Hiervoor is geen
standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun
verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten
bewoont het nest permanent of keer elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in
categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV,
2009). Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels
kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dit
zijn:

 Bescherming van flora en fauna (b);

 Veiligheid van het luchtverkeer (c);

 Volksgezondheid of openbare veiligheid (d).

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken.
Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen beschermd. Voor deze
soorten* is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of
maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen
tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of
verwijderd.

* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond
beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op
deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond
beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.


