Gemeente Tynaarlo
Bestemmingsplan
Schelfhorst Natuurwonen

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Rho Adviseurs B.V.
Status: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. / Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Bijlagen toelichting
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12

Ambitiedocument Schelfhorst 24 mei 2016
Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsschets Schelfhorst
Aanmeldingsnotitie MER beoordeling
Besluit hogere grenswaarde
Bodemonderzoek
Quickscan Wet natuurbescherming
Aanvullend ecologisch onderzoek
Watertoets Schelfhorst
Waterhuishoudingsplan
Onderzoek wegverkeerslawaai
Inspraaknota
Zienswijzennota

BIJLAGE 1

2017/3609

Ambities transformatie Schelfhorst
24 mei 2016

inleiding
De Schelfhorst is een klein gehucht in het buitengebied, noordelijk van Paterswolde. Hier ter plekke van een oude
zandopduiking, het uiteinde van de rug van Tynaario, lag camping de Schelfhorst te midden van belangrijke lager gelegen
natuurgebieden. De Elsburgeronlanden liggen pal ten noorden van de locatie en de Eerder- en Peizermaden liggen ten westen.
Beide gebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur ( nu Nationaal Natuurnetwerk Nederland). Ten oosten van de
voormalige camping liggen open velden, die als buffer functioneren voor deze kwetsbare natuurgebieden.
In 2002 werd de camping ontmanteld om plaats te maken voor een recreatiepark. Gebaseerd op de bebouwingsvoorschriften
uit het toen geldende bestemmingsplan 'buitengebied 1996' waren 84 recreatiewoningen met kaveloppervlaktes van 300 m^
mogelijk. Credo planontwikkeling heeft in opdracht van Tadema Vastgoed een plan gemaakt voor 75 recreatiewoningen. Het
plan voorzag in een reeks van singels, die de recreatiewoningen van de nodige privacy moet voorzien. Het geheel werd
ontsloten door een centrale as, die voorzien is van een brede watergang. In de praktijk is een deel van de beplanting
aangebracht en zijn slechts 2 modelwoningen gerealiseerd, waarna de ontwikkeling volledige stokte. In 2009 werden de
verkopen definitief gestaakt.
Nu, 14 jaar na de aanvankelijk herontwikkelingsinitatieven wordt de gemeente Tynaario o.a. benaderd door de architect Cor
Kalfsbeek. De heer Kalfsbeek, in combinatie met een investeerder en een ontwikkelaar, hebben het idee geopperd om het plan
ten behoeve van de 75 recreatiewoningen volledig te verlaten, de 2 bestaande modelwoningen te slopen en het gebied te
transformeren naar een landschappelijke woonomgeving. Om dit voor elkaar te krijgen wordt verzocht om de bouwmogelijkheid
van circa 9 woningen. De partij heeft met de eigenaar een exclusief recht vastgelegd, waardoor zij tot eind juni 2016 de tijd
hebben om het realiteitsgehalte van hun initiatief te toetsen.
Na overleg met de verantwoordelijk wethouder is contact gezocht met de provincie Drenthe. Immers het initiatief speelt zich af
in het buitengebied, waardoor de bouw van woningen een mede beslissingsbevoegdheid van de provincie Drenthe vergt. In een
eerste overleg is door de provincie het idee niet categorisch afgewezen, maar gevraagd om de ambities c.q. de kansen concreter
te maken. Ambities, die bij voorkeur ook door de initiatiefnemer worden onderschreven.
Zoals aangegeven spelen de ambities primair op een ruimtelijk en ecologisch vlak. Tot deze ambities beperkt zich dit schrijven.
Dit schrijven maakt immers deel uit van een verkennende fase. De feitelijke besluitvorming en kaderstelling, meer vanuit een
integrale optiek, zal door het college gesteld worden. Uiteraard zijn alle verkennende werkzaamheden behoudens de
goedkeuring van het college en gemeenteraad.
Ruimtelijke en ecologische ambities
Voor het definiëren van de ambities wordt vooral primair ingezet op 'landschappelijk wanen', een ontwerpbenadering, waarbij
een nauwe interactie plaatsvindt tussen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Deze ontwerpbenadering
verdiept zich grondig in de karakteristieken en kwaliteiten van de plek en haar omgeving en zoekt naar een uiterst zorgvuldige
oplossing voor uitwerking van de nieuwe landschappelijke woonomgeving. Een oplossing, die de kwaliteit van de locatie moet
overstijgen. De kern van de ontwerpopgave is daarbij de landschappelijke- en ecologische betekenis van de plek en de wijze,
waarop de ontwikkeling hieraan deelneemt. Hoewel het nadrukkelijk gaat om een integrale ontwerp benadering wordt per
discipline een aantal aspecten over het ambitieniveau uitgediept.
Landschap
•
Landschappelijk zal een transformatie aan de orde zijn van het bestaande terrein. Hierbij zal een spannend beeld
ontstaan tussen de openheid geïnspireerd op van het oorspronkelijke landschap enerzijds en het van oorsprong
beboste beeld van dit eindpunt van de rug van Tynaario anderzijds. Horst uit Schelfhorst betekent overigens "een met
bomen begroeide hoogte in een relatief vlak landschap";
•

Het nieuwe landschap inclusief de tuinen van de woningen, zal onderdeel zijn van een ruimtelijk ecologische buffer ten
behoeve van het Elsburgeronlanden. In ruimtelijke maar ook ecologische zin is denkbaar dat de hoeveelheid
privéterrein beperkt wordt, zodat het wonen optimaal verweven is met het landschap. Hierdoor kan de voetafdruk van
het wonen zo klein mogelijk zijn, dit zal in de uitwerkingsfase verder onderzocht kunnen worden;

•

Qua sfeer zal een landschap ontstaan, waarbij de woningen te gast zijn. De inpassing van de privacy van de woningen
en de inrichting van de tuinen speelt een belangrijke rol;

•

De ontwikkeling als geheel is natuurlijk een integrale benadering. Gezien de ecologische belangen zal het ontwerp in
nauwe samenwerking met deskundigen Stichting Natuurmonumenten tot stand komen. Stichting Natuurmonumenten
is eigenaar en beheerder van de omringende natuurgebieden.

Ambities transformatie Schelfhorst
24 mei 2016
•

Op het terrein is veel opgaande beplanting aanwezig, het is een opgave om vooral de oudere beplanting in de nieuwe
inrichting in te passen.

Stedenbouw
•

Stedenbouwkundig moet een gebied ontstaan, dat op een logische manier onderdeel gaat uit maken van het gehucht
de Schelfhorst. Het gebied heeft ook een fysieke samenhang met haar omgeving als het gaat om toegankelijkheid. Een
gated community is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het streven is om het gebied uit te werken als een close of
pastorale ruimte;
Een pastorale ruimte wordt omschreven als 'ruimten die weliswaar openbaar toegankelijk zijn, maar
duidelijk de ruimte vormen van een bepaalde groep' ( Haijer en Reijendorp). Wie er als vreemde
binnenwandelt voelt zich vaak een ongewenste gast. Bij een Begijnhofje is dit bijvoorbeeld aan de
orde. Ook bij oude dorpen is dit fenomeen merkbaar. De oude dorpen functioneerden als een
collectief en de ruimte tussen de gebouwen was geen openbare ruimte maar een collectieve ruimte.

Architectuur
•
In het verlengde van het agrarische beeld voorgesteld om in te zetten op de typologie van de schuurwoning. Een
woningtype, dat op een ingetogen en tegelijktijdig eigentijdse manier in een agrarisch landschap opgaat. Qua
maatvoering wordt aansluiting gezocht op de systematiek van het buitengebied;
•
Herhaling van dezelfde basiswoning met marginale verschillen is niet de bedoeling. Het heeft de voorkeur om met
verschillende architecten te werken in het gebied;
•
De bebouwing in het plangebied Schelfhorst is minimaal nergieneutraal;
At—
•
•

De bebouwing heeft een beperkte invloed op de ecologische omgeving;
Kansen voor het optimaal faciliteren van "Het nieuwe werken" worden verder onderzocht. Het gebied wordt minimaal
voorzien van een glasvezelnetwerk.

Beeldkwaliteitsplan
•

De bovenstaande ambities worden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan dat als toetsingskader gaat dienen
bij de vergunningsaanvragen.

Referenties
•

De schuurwoning van de Cor en Sibylle Kalfsbeek, Hooiweg 230 te Paterswolde, is een goed voorbeeld van de beoogde
ambitie. Zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig als op architectonisch vlak sluit de woning aan op de ambities. In
2009 werd de woning door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) uitgeroepen tot mooiste gebouw van Noord
Nederland.

•

In 2015 werd het Brouwhuis in Oisterwijk, van Bedaux de Brouwer Architecten, door de BNA uitgeroepen tot mooiste
gebouw van Nederland. Dit gebouw, gelegen in een natuurreservaat beheerd door Natuurmonumenten, is een goed
tweede referentieproject. Ook deze woning voldoet in extreme mate aan de gestelde ambities.

Rob Schreibers
24 mei 2016
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drone-beeld van het terrein

Inleiding
De Schelfhorst is een klein gehucht in het buitengebied, noordelijk van Paterswolde. Ter plekke van een zandopduiking aan het
uiteinde van de rug van Tynaarlo, lag camping de Schelfhorst te
midden van belangrijke lager geleden natuurgebieden.
Oorspronkelijk bood de camping plaats aan 260 stacaravans. In
2002 is de camping ontmanteld om plaats te maken voor een
recreatiepark. Gebaseerd op het geldende bestemmingsplan
mochten 75 recreatiewoningen worden gebouwd. In 2005 is
een bouwaanvraag ingediend voor de eerste 4 woningen, bij
succesvolle verkoop zouden weer afzonderlijke bouwaanvragen
volgen. Er zijn echter slechts 2 modelwoningen gerealiseerd,
waarna de ontwikkeling volledig stokte.
In 2016, ruim veertien jaar na het plan voor 75 recreatiewoningen, heeft onder anderen de architect Cor Kalfsbeek de
gemeente benaderd om het plan voor een recreatiepark te
verlaten, de 2 bestaande model-woningen te slopen en het
gebied te transformeren naar een landschappelijke woonomgeving voor tien schuurwoningen met respect voor de belendende
kwetsbare natuurgebieden.

de omliggende natuurgebieden aanzienlijk wordt verbeterd.
Op verzoek van de provincie heeft de gemeente een ambitiedocument opgesteld dat is omarmd door de provincie. De
uitgangspunten van het ambitiedocument zijn verwerkt in een
ontwerp voor het gebied en uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.
Juridisch kader
Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de Welstand
van bouwplannen. Het wordt vastgesteld als onderdeel van
de gemeentelijke Welstandsnota. Alle afbeeldingen in dit beeldkwaliteitsplan zijn richtinggevend of bedoeld als voorbeeld, er
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Naast dit beeldkwaliteitsplan gelden nog andere toetsingskaders. Dit zijn onder
andere het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de koopovereenkomst bij de aankoop van een kavel.

Naar een hoogwaardig landschappelijk woongebied
Op 25 november 2016 hebben B&W van de gemeente Tynaarlo
bij de initiatiefnemers aangegeven dat zij in eerste aanleg positief staan tegenover een mogelijke herontwikkeling van de voormalige camping Schelfhorst in Paterswolde tot een hoogwaardig
landschappelijk woongebied ten behoeve van 9 à 10 woningen.
Nadrukkelijk is gesteld dat de herontwikkeling een bijdrage moet
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en dat vooral ook ecologische winst behaald moet worden.
Met dit plan wordt afscheid genomen van de mogelijke realisatie
van 75 recreatiewoningen en dus met alle daarbij horende
‘recreatieve druk’ en wordt ingezet op de realisatie van slechts
10 schuurwoningen met een specifiek op ecologie ingericht
landschap, waarmee de uitgangspositie van dit het terrein met
landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018
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houtwal oostelijk van het terrein

Ambities
Ambitiedocument
De brief van B&W van Tynaarlo verwijst naar de notitie
“Ambities transformatie Schelfhorst” d.d. 24 mei 2016. In dit
ambitiedocument zijn de voorwaarden voor de herontwikkeling aangegeven. Ook de Provincie Drenthe en de initiatiefnemers hebben zich achter deze ambities geschaard.
In hoofdlijnen zijn de volgende ambities benoemd:
- Inzetten op landschappelijk wonen met een nauwe interactie tussen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur
- Oproepen van een spannend beeld tussen de openheid
van het omringende landschap en de van oorsprong
beboste rug
- Het maken van een ruimtelijk ecologische buffer naar de
Elsburger Onlanden, waarbij het wonen optimaal verweven wordt in natuur en landschap. Het maken van een
landschap waarin de woningen te gast zijn.
- Inpassen van de oudere aanwezige beplanting
- Het gebied moet op een logische manier onderdeel uitmaken van het gehucht Schelfhorst, dat kan door het uit
te werken als close of pastorale ruimte. Het mag met
nadruk geen “gated community” zijn.
- Keuze voor een ingetogen en tegelijk eigentijdse architectuur die opgaat in het landschap.
- De woningen zijn uniek, herhaling van woningen is niet
de bedoeling.
- De woningen zijn energie neutraal en optimaal geschikt
voor Het Nieuwe Werken, ze hebben een beperkte
invloed op de ecologische omgeving.
In de bijlage op blz. 36 is een volledige versie van het
ambitiedocument opgenomen.

Wensen van de eigenaren
De nieuwe eigenaren van de voormalige camping hebben
zich achter het ambitiedocument geschaard, ze hebben
grote ambities met betrekking tot de inpassing van de
nieuwe woningen. Het is hun bedoeling hier 10 kavels te
verkopen waarop door de kopers goed in het landschap
ingepaste woningen gebouwd worden. Juist de ligging in het
landschap en de hoogwaardigheid van de architectuur moet
de reden zijn om hier een kavel te kopen, waarbij zoveel
mogelijk “natuur” blijft. De beoogde hoogwaardigheid wordt
niet alleen in het bestemmingsplan vastgelegd, maar ook
privaatrechtelijk geregeld, door hiervoor dwingende bepalingen in het koopcontract op te nemen.
Vanuit een integrale benadering vragen de initiatiefnemers
aandacht voor de exploitatie- en beheerkosten. Uit overwegingen van exploitatie zal het gemeenschappelijk terrein
beperkt worden. Er is daarnaast nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de privacy van de woningen, het uitzicht en
de bezonning. Tot slot wordt de lengte van de ontsluitingsweg
beperkt vanwege de beoogde natuurwaarden en het in de
hand houden van aanleg- en beheerkosten.
Natuurmonumenten
Van de omringende landerijen is een groot deel in handen
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
de vereniging is dus een belangrijke belanghebbende. De
hoofdlijnen van het plan zijn met haar besproken en zij staat
positief tegenover deze nieuwe ontwikkeling. Met Natuurmonumenten is afgesproken dat zij bij de uitwerking van de
plannen nauw wordt betrokken en dat met haar de verdere
uitwerking en het latere beheer worden afgestemd.

landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018
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hoogtekaart (bron AHN)

Situatie
Het terrein van de voormalige camping Schelfhorst is ca
5,9 ha groot. Het ligt ten noorden van Paterswolde op het
uiteinde van de Rug van Tynaarlo, een dekzandrug met
daaromheen de lager gelegen natuurgebieden de Peizer
Maden en natuurreservaat Het Elsburger Onland. Het gaat
om hoogteverschillen van ca 1,10 m op het hoogste punt van
het terrein tot -0,40 m direct ten noorden van het terrein (zie
kaart AHN hiernaast),
Ook in de ondergrond is de overgang te zien: de rug
bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond, vooral veldpodzolgronden, eromheen liggen moerige gronden, eerdgronden en
veen. De grondwatertrappen volgens de bodemkaart zijn
voornamelijk wat aan de droge kant: Gwt V. Dat komt niet
geheel overeen met de verwachtingen en waarneming in het
terrein. Er zit keileem in de ondergrond, er staat in de winter
plaatselijk water in het terrein en de elzenopslag duidt op
nattere omstandigheden.

9

bodemkaart
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Franse kaart 1812 schaal 1:10.000
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topografische kaart 1912
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topografische kaart 2011 schaal 1:10.000

Het is goed zichtbaar dat er veel geroerde grond is. Het
terrein is rond 2006 bouwrijp gemaakt met de intentie om
er 75 recreatiewoningen te bouwen. Zo werd een zwemplas
in de noord-oost hoek gedempt en een nieuwe waterloop
gegraven midden in het plangebied. De verkoop van het
recreatiecomplex is echter mislukt.
Bij het bouwrijp maken zijn de omringende houtwallen en
deels ook bestaande bomen en houtwallen in het gebied
zelf zorgvuldig gespaard. Deze beplantingsstructuur stamt
nog uit de tijd van vóór de camping. Op de topografische
kaart uit 1912 (zie voorgaande bladzijden) is de agrarische
verkaveling met houtwallen op de kavelgrenzen goed te zien
en ook op de Franse kaart van 1812 zien we dat patroon
terug.

13

Schelfhorst zal als hoogte in een omringend laagland al een
lange bewoningsgeschiedenis hebben, waarschijnlijk teruggaand tot in de middeleeuwen en daarvoor.
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opslag van na 2006

entree-zone

doorgeschoten beukenhaag in zuidwesthoek

Elsburger Onland vlakbij het plangebied

Het bouwrijp gemaakte terrein heeft ca. 10 jaar braak gelegen en er is nu een alom aanwezige dichte begroeiing,
opslag van els en wilg, inmiddels ca. 8 meter hoog en
plaatselijk veel bramen. De oudere beplanting, de houtwallen, verspreid staande losse bomen en een opvallende doorgeschoten beukenhaag steken hier bovenuit.
De entree is gekoppeld aan de bocht in de weg en geasfalteerd, als ontsluiting van de twee modelwoningen en een
eenvoudiger versie daarvan als derde, nabij de entree. Voor
het overige is het gebied slechts te doorkruisen over struinpaden.

15

De nieuwe eigenaren hebben het plan opgevat hier een
tiental woningen te bouwen en zo een einde te maken aan
de bestaande halfslachtige onaangename situatie.

luchtfoto google 2005
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referentiebeeld half-open natuurlandschap

Kansen voor de natuur
Het terrein is doordat het camping was al heel lang niet in
agrarisch gebruik. Door het relatief “schone” gebruik zonder
bemesting en bestrijdingsmiddelen is een goede uitgangssituatie voor natuurontwikkeling ontstaan.
Om beter grip te krijgen op de huidige waarden en ontwikkelingskansen voor natuur hebben we in februari 2017 samen
met de ecoloog Sjef Jansen een oriëntatie-bezoek aan het
terrein gebracht.
Citaat uit het verslag van dat bezoek (notitie van Planecologie - Sjef Jansen 23-2-2017):
Het bezoek vond op 16 februari ‘17 plaats, dus over flora
en fauna valt weinig waar te nemen, maar eerste inschatting
en raadpleging van www.waarneming.nl geeft voor het terrein
geen hoge ecologische verwachtingen. Onder de vogels
zullen nog wel een aantal struweelbroeders aanwezig zijn
met fitis en roodborst voorop. Er zal gefoerageerd worden
door roofvogels, omdat de muizenstand hoog kan zijn in een
dergelijk braakliggend terrein. Waarneming.nl meldt buizerds,
haviken en kiekendieven (blauwe en steppen-) in kleine aantallen voor de wat wijdere omgeving. Waarschijnlijk broedt
de havik ergens in de buurt. Deze soorten zullen ook wel
in de bosschages foerageren. Verder gebruiken reeën het
gebied als schuilbos (veel reeënsporen) en ook de vos is
waargenomen. In de enkele oude bomen zullen vleermuizen
en holenbroeders een plek vinden, maar de aantallen zullen
niet erg hoog zijn, omdat alleen de bomen uit de campingperiode die gehandhaafd zijn er voor in aanmerking komen.
Indien de houtopslag wordt gerooid en het terrein teruggebracht wordt naar de situatie van ruim vijf jaar geleden dan
kan dat gezien de geringe ontwikkelingstijd niet tot onoverkomelijke ecologische bezwaren leiden. Een en ander zal

moeten worden gecheckt in een quick scan faunatoets, maar
mits de oudste en gaafste bomen worden gehandhaafd en
er buiten het broedseizoen (half februari-augustus) wordt
gewerkt verwacht ik geen onoverkomelijke problemen in het
kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming (vroeger Floraen Faunawet). Ook het eventueel dempen van de gracht
zal naar alle waarschijnlijkheid niet op natuurwettelijke veto’s
stuiten. Daarvoor is de gracht nog te recentelijk ontwikkeld
en door de isolatie zullen zeldzame vissen er niet in voorkomen. De steile oevers zijn verre van optimaal voor een
goede ontwikkeling van oeverbegroeiing. Waarschijnlijk wordt
de gracht wel gebruikt als voortplantingsplaats voor amfibieën en mogelijk zal een ringslang er gebruik van maken.
Ook strijken er ongetwijfeld soms wat watervogels op neer,
en is het een aantrekkelijke plek voor libellen en waterjuffers,
maar diezelfde kwaliteit kan vrij snel weer worden teruggewonnen bij het maken van nieuw water, elders in het terrein. Zeker als er dan wel met flauwe oevers gewerkt wordt.

Conclusie van het bezoek is dat er twee denkbare richtingen
zijn voor het ontwikkelen van ecologische waarden:
- Naar een gesloten landschap van vochtig bos, nat bos,
oude bomen in bos en open water in bos.
- Naar een open-halfopen landschap met afhankelijk van
het beheer bloemrijk hooiland of weide, akkerkruidenland,
solitaire bomen, hagen, struwelen en open water.
Omdat uitzicht en zon belangrijk zijn ligt het zeer voor de
hand om voor deze laatste ontwikkelingsrichting te kiezen.
Daar komt bij dat het (half)open landschap op korte termijn
ecologisch diverser is en beter bij te sturen. Naast de al
genoemde bloemrijke hooilanden, solitaire bomen, hagen en
water zouden volgens het ecologisch advies ook boomgaarden onderdeel kunnen zijn van het te ontwikkelen half-open
natuur-landschap.
landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018
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stedenbouwkundig en landschappelijk
ontwerp 31 mei 2017

Toelichting bij het ontwerp
De opgave is een integraal plan te maken voor het gebied,
het gaat hierbij om 10 woningen van hoge architectonische
kwaliteit in een landschappelijke setting met veel natuur. De
bebouwing zal deel uitmaken van het gehucht Schelfhorst en
een eenheid vormen met deze historische nederzetting.
De verkaveling, de ontsluiting, de situering van de woningen
en tuinen en ook de omringende natuurterreinen worden in
samenhang ontwikkeld.
Afgekaderde bouwvlakken in de natuur
Ten behoeve van de verwevenheid met het landschap wordt
de maat van het privéterrein waarbinnen mag worden
gebouwd beperkt tot een maximum van 1.400 m2 op de
kleinere percelen en 1.600 m2 op de vier grote percelen.
Het perceel in de zuid-westhoek heeft een ruimer bouwvlak
vanwege het onhandige formaat.

19

De ruimte rond en tussen deze bouwvlakken is natuur
van het half-open type zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. In het bestemmingsplan wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze bouwvlakken en het omringende gebied. Op de bouwvlakken heeft de eigenaar alle
vrijheden die behoren bij een erfbestemming. De woning,
de bijgebouwen, erf en tuin, de parkeerplaatsen, e.d. liggen
erop. Het eigen terrein buiten de het bouwvlak wordt
bestemd tot natuur. De grens tussen deze twee onderdelen
is scherp, in die zin dat erf en tuin niet in het natuurterrein
mogen doorlopen maar omgekeerd kan dat wel.
Toekomstige eigenaren kunnen de keuze maken een tuin
weg te laten en hun huis direct in het natuurterrein te situeren.

landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018

referentiebeelden terreintypen

De richtingen van het landschap als basis voor de
hoofdstructuur
In het ontwerp is het nieuwe patroon van de percelen, bouwvlakken en de ontsluiting hecht verankerd in het omringend
landschap. Het historisch kavelpatroon met de bestaande
houtwallen geeft hiervoor de richting. De uit te geven percelen, de vlakken voor het bouwen en de tuin, de oriëntatie
van de woningen en de ontsluiting volgen de richting van
bestaande houtwallen en greppels. Ook de waardevolle zeer
oude elzen langs de randen en in het gebied zijn opgenomen.
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De 6 kleinere percelen liggen het dichtst bij de bestaande
bebouwing van het gehucht Schelfhorst, de 4 grootste liggen
achteraan. Zodat er achteraan meer relatief ruimte ontstaat,
en meer natuur is. De bouwvlakken zijn zo gepositioneerd
dat daar te bouwen woningen uitzicht hebben naar het
omringende landschap.
Bloemrijk hooiland, bos en struwelen
Rond de bouwvlakken ligt een hoogwaardig half-open
natuurlandschap. De zone naar de randen van het terrein
bestaat voornamelijk uit bloemrijk hooiland met solitaire
bomen, struwelen en eventueel als de eigenaren dat aantrekkelijk vinden een enkele hoogstam fruitboom en natuurlijk open water.
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referentiebeeld transparant bos in de middenzone

principeprofiel over het terrein met de ontsluiting in het midden

Ontsluiting van de percelen en privacy
De percelen worden vanaf het midden via een eenvoudige,
smalle insteekweg ontsloten. De bouwvlakken zijn via een
oprit verbonden met deze weg. De weg is 5,20 meter breed,
waarvan 3,60 meter gebakken klinkers, aan beide zijden
ligt een strook met halfopen verharding (grasbetonstenen),
respectievelijk 0,40 m breed en 1,20 meter breed. In de 1,20
m brede berm kunnen bezoekers parkeren en hier liggen
ook de kabels en leidingen.
De middenzone is begroeid met een inheems berkenbos en
hier en daar wat elzen en struweel (meidoorn sleedoorn,
krent ed.). Het is bewust een vrij transparant bostype
zodat de relatie tussen de woningen onderling en met de
bestaande bebouwing van Schelfhorst ervaarbaar is.
De boszone loopt plaatselijk door op de uit te geven percelen. Het zorgt voor de ook noodzakelijke privacy tussen
de percelen. De middenzone wordt halverwege doorsneden
door de aanwezige historische houtwal die enige ruimte
heeft gekregen. Zo ontstaan in feite twee bosjes. Deze boszone worden aangelegd. Het ligt voor de hand om het terreinbeheer gezamenlijk te organiseren. Dit past bij de ambitie van hoogwaardige natuur. Door middel van goed beheer
en onderhoud wordt het transparante karakter van het terrein
behouden. Over het beheer worden contractuele afspraken
gemaakt met de gemeente Tynaarlo.
Bij de entree vanaf de doorgaande weg is een kleine brink
gemaakt, dat maakt het mogelijk “naar binnen” te kijken, een
uitnodigend gebaar.
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uitsnede uit het principeprofiel t.p.v. de ontsluitingsweg
schaal 1:200
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woning ven Esch Oisterwijk

woning Cor en Sibylle Kalfsbeek, Paterswolde

De uitstraling van de woningen
De woningen voegen zich goed in dit half-open natuurlandschap, ze zijn terughoudend van kleur hebben een langgerekte vorm en allen dezelfde noordoost-zuidwest-oriëntatie,
haaks op het terrein. Hierdoor volgen de huizen de lijnen van
het landschap en worden zij door de omgeving duidelijk kleiner beleefd dan wanneer zij parallel aan de buitengrens van
het terrein zouden liggen; vooral wanneer zij in de donkere
dagen verlicht zijn en de natuur nauwelijks camouflage
biedt. Uitgangspunt voor de typologie van de woningen zijn
agrarisch geïnspireerde langgerekte volumes met een minimale breedte lengte verhouding van 1 op 2,5. De woning
kan bestaan uit één volume met in de woning geïntegreerde
of vrijstaande garage of uit twee volumes met parallelle
nokrichtingen die al dan niet samen met de garage een
ensemble vormen. Kleine bijgebouwen bedoeld voor onderhoud van het terrein zijn hier niet in mee genomen. Bij deze
randvoorwaarden past de typologie van een schuurwoning
het beste.
Er wordt ruimte geboden voor het Nieuwe Werken (wonen en
werken aan huis) en Wonen en Zorg (wonen en zorg aan
huis) door op de zeer ruime kavels grote schuurwoningen
te bouwen.
De voorgeschreven materialen moeten verfijnd worden toegepast met zorgvuldige detaillering.

geoptimaliseerd. Dit heeft prioriteit boven de inzet van installatietechnische middelen. Gedacht moet worden aan hoogwaardige thermische isolatie, drievoudige beglazing en aandacht voor detaillering met het oog op luchtdicht bouwen.
De aandacht voor het energiegebruik is naast de beperking
van de energielast voor de bewoners gericht op de vermindering van de CO2-footprint. De inzet van energieopwekking door zonnecellen is hierbij een belangrijke optie. Verder
wordt onderzocht of het gebruik van aardwarmte middels
een warmtepomp mogelijk is.
Bij de providers KPN en Ziggo zal een aanvraag worden
ingediend voor de aanleg van een datanetwerk (glasvezel)
op het terrein met de mogelijkheid van aansluiting op het
‘openbare’ datanetwerk wanneer dat wordt aangelegd aan
de Schelfhorst.
Ontwerp het ensemble
Vanwege de gewenste samenhang tussen de woningen, het
erf en de tuin en het omringen de natuurgebied moet voor
ieder perceel een samenhangend ontwerp voor het hele
ensemble worden gemaakt. Niet alleen de woning wordt
ontworpen, ook is een bijpassend terreinontwerp vereist. In
het volgende hoofdstuk zijn de beeldkwaliteitseisen voor dit
ontwerp verwoord.

Energie
In overeenstemming met het ambitiedocument van de
gemeente Tynaarlo wordt onderzocht op welke wijze het
ontwerp van de woningen energieneutraal kan zijn. De verschillende opties worden bestudeerd waaronder gasloos in
combinatie met zonnepanelen.
Een uitgangspunt ten aanzien van energiezuinigheid is dat
met name de bouwkundige kwaliteit van de woningen wordt
landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018
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beeldkwaliteitseisen

Beeldkwaliteit
Inleiding
Landschappelijk wonen Schelfhorst betreft een uitzonderlijk
hoog ambitieniveau. Herhaling van dezelfde basiswoningen
met marginale verschillen is niet de bedoeling. Er wordt met
verschillende architecten gewerkt.
Alle gebouwen, zijn uitgewerkt in een samenhangend
geheel. Een ensemble dat als geheel aangetoond moet
worden inclusief het tuinontwerp. De architectuur van de
huizen en de materialisering van gebouwen, paden e.d.
spelen een belangrijke rol bij het creëren van een samenhangende sfeer en bij een goede inpassing in het omringende natuurlijke landschap. Uitgangspunt voor de typologie
van de gebouwen zijn agrarisch geïnspireerde langgerekte
volumes. De woning, bijgebouwen, de tuin en het erf op het
bouwvlak worden als één samenhangend ensemble ontworpen.
Het ontwerp gaat in op:
- de hoogwaardige architectuur van de woningen
- de sterke samenhang tussen de inrichting van het bouwvlak met het omringende natuurlijk deel van het perceel
en met het verdere omringende landschap.
- de sterke samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen.
- de heldere entree tot het perceel en de logische routing
naar de voordeur.
- het op een logische manier buiten beeld houden van het
parkeren. Garage en parkeren ligt dicht bij de toegangsweg.
- de bij de natuurlijke sfeer passende organisatie van de
privacy en de hoogteligging van het perceel.
Voor het ontwerp gelden de beeldkwaliteitscriteria zoals
hierna vastgelegd.

Situering
- De bebouwing staat evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrenzen en volgt de richting van de verkavelingsopzet.
- Het hoofdgebouw vormt samen met het bijgebouw en
eventuele andere bouwwerken (schuurtjes, tuinwanden,
pergola’s, houtstek, etc.) een duidelijk ensemble, waarbij
de entree, het parkeren en de route naar de voordeur
wordt opgelost.
- Alle bebouwing en bijbehorende bouwwerken bevinden
zich binnen de contouren van het deel van de kavel dat
als erf is aangemerkt.
- De inritten zijn maximaal 3,5 m breed.
- Binnen de contouren van het erf wordt ruimte geboden
aan minimaal 4 parkeerplaatsen.
Massaopbouw
Hoofdgebouw
- De basis voor het hoofdgebouw wordt gevormd door een
langgerekt, schuurvormig volume met een rechthoekige
hoofdvorm.
De lengte-breedte verhouding is minimaal 2,5 : 1
- De kap heeft de vorm van een zadeldak (zonder wolfseinden) met de nok evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrenzen.
- Er bestaat een mogelijkheid het hoofdgebouw te laten
bestaan uit 2 van bovengenoemde schuurvolumes. De
langsgevels worden in dat geval aan elkaar gebouwd óf
er wordt gebruik gemaakt van een plat tussenlid met een
breedte van maximaal 2,0 m en een hoogte van maximaal
3,0 m. Voor beide volumes geldt een verhouding van
minimaal 2,5 : 1.
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Bijgebouw
- Het bijgebouw heeft een rechthoekige hoofdvorm.
- De kap heeft de vorm van een zadeldak (zonder wolfseinden). De kapvorm en de dakhelling vertonen verwantschap met die van het hoofdgebouw.

-

Overige, ondergeschikte bouwwerken die onder de vergunningsvrije regeling vallen hebben bij voorkeur een platte
afdekking.
Gevelaanzichten
- De gevels kenmerken zich door rust en eenvoud. Dat
kan worden gecreëerd door het beperken van het aantal
ingrepen (vensters, veranda’s, etc.) per gevelaanzicht of
door de herhaling van hetzelfde venster waardoor een
zeker ritme ontstaat.
- Eventuele dakopbouwen liggen in het vlak van de gevel
en hebben een verticaal karakter.
- De gootlijn loopt over de gehele lengte van het bouwvolume op dezelfde hoogte door, slechts onderbroken door
mogelijke dakopbouwen.
- Balkons komen niet voor. Eventuele loggia’s bevinden
zich uitsluitend t.p.v. de kopgevels.
Detaillering
- Het ontwerp kenmerkt zich door een sobere, doelmatige
detaillering, passend bij agrarische volumes. De toepassing van ornamenten past hier niet bij.
Materialisering
- De gevels zijn van verticale houten delen, metselwerk of
een combinatie van beide
- Hout: naturel (houtkleurig, mogelijk verwerend) of zwart
gebeitst

-

-

-

- Metselwerk: handvorm of Wasserstrich gebakken steen
in een paarsgrijs genuanceerde kleur, waarbij roodbruine tinten mogen voorkomen
- Voeg: grijs tot antraciet, maximaal 7 mm dik
De daken zijn van gebakken pannen, zink, koper, hout of
golfplaten
- Gebakken pannen: donkergrijs
- Zink: naturel
- Koper: naturel
- Hout: naturel (houtkleurig, mogelijk verwerend) of zwart
gebeitst
- Golfplaat: donkergrijs
De kozijnen zijn van hout, aluminium of staal
- Hout: naturel (houtkleurig, mogelijk verwerend), zwart
of geschilderd in een terughoudende kleur
- Aluminium: donkergekleurd
- Staal: donkergekleurd
Andere materialen die voor kunnen komen: naturel beton
en verzinkt staal.
Het kleurgebruik is terughoudend. Glimmende materialen
en felle kleuren komen niet voor.
Zonnepanelen worden uitgevoerd in aaneengesloten vlakken, passend binnen het architectonische ontwerp. Ze
hebben een grijze tot zwarte kleur, afgestemd op de
kleur van het dakvlak en hebben geen contrasterende
omlijsting. Indien de zonnepanelen slechts een deel van
het dakvlak bestrijken, bevinden ze zich niet op het dak,
maar in hetzelfde vlak als de dakbedekking.
De materialisering van het bijgebouw en de overige bouwwerken is afgestemd op de materialisering van het hoofdgebouw.
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dak en dakkapel zink

golfplaten loggia

houten gevel, golfplaten dak, luiken, dakkapellen

dakpannen en zinken dakkapel

baksteen en voegen

Inrichting buitenruimte
- De erfinrichting is onderdeel van het bouwplan. Het tuinontwerp is een integraal onderdeel van het ensemble en
wordt ook als zodanig gepresenteerd,
- Alle gecultiveerde buitenruimte (terrassen, verharding,
borders, moestuinen, bloementuinen, hekken, hagen,
etc.) bevindt zich binnen de contouren van het erf op het
bouwvlak.
- Als erfverharding kan worden gedacht aan houten vlonders, gebakken steen, betontegels of split (in een terughoudende kleur, afgestemd op de bebouwing of naturel).
- Gezien vanaf de straat worden de auto’s op het erf enigszins aan het zicht onttrokken (bijvoorbeeld door middel
van hagen).
- De begrenzing van het erf naar de omringende natuur
op het perceel kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd:
1. Er is geen begrenzing. De natuur loopt dan door tot
aan de gevel.
2. Het erf ligt 30 - 50 cm hoger dan het aangrenzende
maaiveld. De rand wordt uitgevoerd als talud of stapelmuurtje.
3. Het erf wordt omzoomd met een lage haag (eventueel
met een laag hekwerk daarin ondergebracht).
- Hekken worden zoveel mogelijk vermeden en zijn alleen
toegestaan om delen van het op het erf/bouwvlak af
te scheiden. Ze worden bij voorkeur opgenomen in een
haag. Op het als natuur bestemde deel van het perceel
zijn hekken uitgesloten.
- De afscheiding van het totale perceel bestaat uit bosschages, struweel en/of houtwallen en maakt onderdeel
uit van de natuurlijke omgeving.
- Verlichting van erf en weg moet voldoen aan de wettelijke
normen, binnen dit wettelijk kader wordt gezocht naar

een minimale verlichting, noodzakelijk voor oriëntatie en
veiligheid, bijvoorbeeld door gebruik van bewegingsdetectie.
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bouwvlak iets verhoogd

woning direkt in de natuur
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Kwaliteitsborging
De ambities om dit een hoogwaardig project te maken
vragen om een uitgekiend systeem van kwaliteitsborging.
De eigenaren/ontwikkelaars van het terrein, de overheden en
hun welstandsteam spelen daarin allen een belangrijke rol.
Middelen voor de kwaliteitsborging die worden gebruikt:
- door inzet van dit beeldkwaliteitsplan als aanvulling op de
welstandsnota en toetsing door welstand
- via regels in het bestemmingsplan
- via afspraken in de koopcontracten over inrichting en
beheer
- door de in het koopcontract vastgelegde voorselectie van
architecten; bewoners kunnen in overleg wel voor een
eigen architect kiezen
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BIJLAGE
Ambities transformatie Schelfhorst
Gemeente Tynaarlo, d.d. 24 mei 2016
Inleiding
De Schelfhorst is een klein gehucht in het buitengebied, noordelijk van Paterswolde. Hier ter plekke van een oude zandopduiking, het uiteinde van de rug van
Tynaarlo, lag camping de Schelfhorst te midden van belangrijke lager gelegen
natuurgebieden. De Elsburgeronlanden liggen pal ten noorden van de locatie en
de Eerder- en Peizermaden liggen ten westen. Beide gebieden maken deel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur ( nu Nationaal Natuurnetwerk Nederland).
Ten oosten van de voormalige camping liggen open velden, die als buffer
functioneren voor deze kwetsbare natuurgebieden.
In 2002 werd de camping ontmanteld om plaats te maken voor een recreatiepark. Gebaseerd op de bebouwingsvoorschriften uit het toen geldende bestemmingsplan ‘buitengebied 1996’ waren 84 recreatiewoningen met kaveloppervlaktes van 300 m² mogelijk. Credo planontwikkeling heeft in opdracht van Tadema
Vastgoed een plan gemaakt voor 75 recreatiewoningen. Het plan voorzag in
een reeks van singels, die de recreatiewoningen van de nodige privacy moet
voorzien. Het geheel werd ontsloten door een centrale as, die voorzien is van een
brede watergang. In de praktijk is een deel van de beplanting aangebracht en zijn
slechts 2 modelwoningen gerealiseerd, waarna de ontwikkeling volledige stokte.
In 2009 werden de verkopen definitief gestaakt.
Nu, 14 jaar na de aanvankelijk herontwikkelingsinitatieven wordt de gemeente
Tynaarlo o.a. benaderd door de architect Cor Kalfsbeek. De heer Kalfsbeek, in
combinatie met een investeerder en een ontwikkelaar, hebben het idee geopperd
om het plan ten behoeve van de 75 recreatiewoningen volledig te verlaten, de
2 bestaande modelwoningen te slopen en het gebied te transformeren naar een
landschappelijke woonomgeving. Om dit voor elkaar te krijgen wordt verzocht om
de bouwmogelijkheid van circa 9 woningen. De partij heeft met de eigenaar een
exclusief recht vastgelegd, waardoor zij tot eind juni 2016 de tijd hebben om het
realiteitsgehalte van hun initiatief te toetsen.
Na overleg met de verantwoordelijk wethouder is contact gezocht met de provincie Drenthe. Immers het initiatief speelt zich af in het buitengebied, waardoor
de bouw van woningen een mede beslissingsbevoegdheid van de provincie
Drenthe vergt. In een eerste overleg is door de provincie het idee niet categorisch
afgewezen, maar gevraagd om de ambities c.q. de kansen concreter te maken.

Ambities, die bij voorkeur ook door de initiatiefnemer worden onderschreven.
Zoals aangegeven spelen de ambities primair op een ruimtelijk en ecologisch
vlak. Tot deze ambities beperkt zich dit schrijven. Dit schrijven maakt immers deel
uit van een verkennende fase. De feitelijke besluitvorming en kaderstelling, meer
vanuit een integrale optiek, zal door het college gesteld worden. Uiteraard zijn
alle verkennende werkzaamheden behoudens de goedkeuring van het college
en gemeenteraad.
Ruimtelijke en ecologische ambities
Voor het definiëren van de ambities wordt vooral primair ingezet op ‘landschappelijk wonen’, een ontwerpbenadering, waarbij een nauwe interactie plaatsvindt
tussen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Deze ontwerpbenadering verdiept zich grondig in de karakteristieken en kwaliteiten van de plek en
haar omgeving en zoekt naar een uiterst zorgvuldige oplossing voor uitwerking
van de nieuwe landschappelijke woonomgeving. Een oplossing, die de kwaliteit
van de locatie moet overstijgen. De kern van de ontwerpopgave is daarbij de
landschappelijke- en ecologische betekenis van de plek en de wijze, waarop de
ontwikkeling hieraan deelneemt. Hoewel het nadrukkelijk gaat om een integrale
ontwerp benadering wordt per discipline een aantal aspecten over het ambitieniveau uitgediept.
Landschap
- Landschappelijk zal een transformatie aan de orde zijn van het bestaande
terrein. Hierbij zal een spannend beeld ontstaan tussen de openheid geïnspireerd op van het oorspronkelijke landschap enerzijds en het van oorsprong
beboste beeld van dit eindpunt van de rug van Tynaarlo anderzijds. Horst
uit Schelfhorst betekent overigens “een met bomen begroeide hoogte in een
relatief vlak landschap”;
- Het nieuwe landschap inclusief de tuinen van de woningen, zal onderdeel zijn
van een ruimtelijk ecologische buffer ten behoeve van het Elsburgeronlanden.
In ruimtelijke maar ook ecologische zin is denkbaar dat de hoeveelheid
privéterrein beperkt wordt, zodat het wonen optimaal verweven is met het
landschap. Hierdoor kan de voetafdruk van het wonen zo klein mogelijk zijn,
dit zal in de uitwerkingsfase verder onderzocht kunnen worden;
- Qua sfeer zal een landschap ontstaan, waarbij de woningen te gast zijn. De

-

inpassing van de privacy van de woningen en de inrichting van de tuinen
speelt een belangrijke rol;
De ontwikkeling als geheel is natuurlijk een integrale benadering. Gezien de
ecologische belangen zal het ontwerp in nauwe samenwerking met deskundigen Stichting Natuurmonumenten tot stand komen. Stichting Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van de omringende natuurgebieden. Op het
terrein is veel opgaande beplanting aanwezig, het is een opgave om vooral de
oudere beplanting in de nieuwe inrichting in te passen.

Stedenbouw
- Stedenbouwkundig moet een gebied ontstaan, dat op een logische manier
onderdeel gaat uit maken van het gehucht de Schelfhorst. Het gebied heeft
ook een fysieke samenhang met haar omgeving als het gaat om toegankelijkheid. Een gated community is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het streven is
om het gebied uit te werken als een close of pastorale ruimte;
Een pastorale ruimte wordt omschreven als ´ruimten die weliswaar openbaar toegankelijk zijn, maar duidelijk de ruimte vormen van een bepaalde
groep’ ( Haijer en Reijendorp). Wie er als vreemde binnenwandelt voelt
zich vaak een ongewenste gast. Bij een Begijnhofje is dit bijvoorbeeld
aan de orde. Ook bij oude dorpen is dit fenomeen merkbaar. De oude
dorpen functioneerden als een collectief en de ruimte tussen de gebouwen was geen openbare ruimte maar een collectieve ruimte.

Beeldkwaliteitsplan
- De bovenstaande ambities worden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan dat
als toetsingskader gaat dienen bij de vergunningsaanvragen.
Referenties
- De schuurwoning van de Cor en Sibylle Kalfsbeek, Hooiweg 230 te Paterswolde, is een goed voorbeeld van de beoogde ambitie. Zowel op landschappelijk, stedenbouwkundig als op architectonisch vlak sluit de woning aan
op de ambities. In 2009 werd de woning door de BNA (Bond Nederlandse
Architecten) uitgeroepen tot mooiste gebouw van Noord Nederland.
- In 2015 werd het Brouwhuis in Oisterwijk, van Bedaux de Brouwer Architecten, door de BNA uitgeroepen tot mooiste gebouw van Nederland. Dit
gebouw, gelegen in een natuurreservaat beheerd door Natuurmonumenten,
is een goed tweede referentieproject. Ook deze woning voldoet in extreme
mate aan de gestelde ambities.

Architectuur
- In het verlengde van het agrarische beeld voorgesteld om in te zetten op de
typologie van de schuurwoning. Een woningtype, dat op een ingetogen en
tegelijktijdig eigentijdse manier in een agrarisch landschap opgaat. Qua maatvoering wordt aansluiting gezocht op de systematiek van het buitengebied;
- Herhaling van dezelfde basiswoning met marginale verschillen is niet de
bedoeling. Het heeft de voorkeur om met verschillende architecten te werken
in het gebied;
- De bebouwing in het plangebied Schelfhorst is minimaal nergieneutraal;
- De bebouwing heeft een beperkte invloed op de ecologische omgeving;
- Kansen voor het optimaal faciliteren van “Het nieuwe werken” worden verder
onderzocht. Het gebied wordt minimaal voorzien van een glasvezelnetwerk.
landschappelijk wonen Schelfhorst 25 september 2018
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Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen.
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Referentie:

H.M. Smit BSc

Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens om 10 woningen te realiseren als herontwikkeling van het voormalige campingterrein
'Schelfhorst' in Paterswolde. De ambitie is neergelegd om een hoogwaardig woonmilieu te realiseren, passend in de
natuurlijke omgeving. Het plangebied ligt ten noorden van Paterswolde op het uiteinde van de Rug van Tynaarlo, een
dekzandrug met daaromheen de lager gelegen natuurgebieden de Peizer Maden en natuurreservaat Het Elsburger
Onland. Op 25 november 2016 hebben B&W van de gemeente Tynaarlo aangegeven dat zij in eerste aanleg positief
staan tegenover een mogelijke herontwikkeling van het voormalige campingterrein. De brief van B&W van Tynaarlo
verwijst naar het notitie 'Ambities transformatie Schelfhorst' d.d. 24 mei 2016. In dit ambitiedocument zijn de kaders
voor een mogelijke herontwikkeling aangegeven. Ook de Provincie Drenthe heeft zich hier achter geschaard.
Nadrukkelijk is gesteld dat de herontwikkeling een bijdrage moet leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en dat vooral ook
ecologische winst behaald moet worden. Om de gewenste ontwikkeling juridisch-planologisch goed te kunnen regelen,
is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Ten behoeve van deze ruimtelijke procedure is eveneens
een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. De betreffende planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.

Figuur 1. Locatie plangebied
Vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen
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Toetsingskader
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan
planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit
m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden moet het bevoegd
gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zie
aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij moet worden gelet op de omstandigheden
als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:
- de kenmerken van de projecten;
- de plaats van de projecten;
- de kenmerken van de potentiële effecten.
In de bijlage van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het de ruimtelijke onderbouwing
planm.e.r.-plichtig (onderdelen C en D), projectm.e.r.-plichtig (onderdeel C) of m.e.r.-beoordelingsplichtig (onderdeel
D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. In de bijlage van het Besluit m.e.r.
is in categorie (D11.2) de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. De
drempelwaarde voor een formele m.e.r.-beoordeling in het Besluit m.e.r. ligt op:
- een oppervlakte van 100 hectare of meer;
- een aaneengesloten gebied met 2000 of meer woningen;
- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
In de ruimtelijke procedure worden 10 vrijstaande woningen gerealiseerd. De ruimtelijke ontwikkeling ligt daarmee
ruimschoots onder de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. en is daarmee niet rechtstreeks planm.e.r.-, projectm.e.r.
of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook voor projecten
die zijn opgenomen in bijlage onderdeel D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit moet worden
genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – ondanks dat het ruim onder de
drempelwaarde blijft - mogelijk toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde
omstandigheden. Dit is een “vormvrije” m.e.r.-beoordeling.
Systematiek
Deze notitie is opgesteld om, vooruitlopend op het ruimtelijke plan, een besluit te nemen over de noodzaak voor het
opstellen en procedureel doorlopen van een milieueffectrapportage. Op basis van de omvang van de ontwikkeling, de
ligging van het plangebied en de reeds uitgevoerde sectorale onderzoeken voor de ruimtelijke procedure wordt in deze
notitie een beoordeling gegeven van de kenmerken, de plaats en de potentiële effecten van de ontwikkeling.
Beoordeling
Kenmerken van het project
Het voornemen is om in de toekomstige situatie de voormalige camping om te vormen tot 10 vrijstaande woningen. In
2006 is het gebied bouwrijp gemaakt voor 75 recreatie woningen. De destijds benodigde watercompensatie is
aangelegd in de vorm van open water die nu wordt ingevuld als ontsluitingsweg voor de 10 woningen. Een aantal oude
bomen en de kenmerkende houtwallen zijn bij het bouwrijp maken gespaard gebleven. Ook met de toekomstige
ontwikkeling blijven deze kenmerken behouden. Het totale project beslaat een oppervlakte van circa 60.000 m2. De
toename van het verhard oppervlak betreft maximaal 8.700 m2. De omvang van het project is relatief klein, zowel in
relatie tot de drempelwaarden in het Besluit m.e.r. als in relatie tot het buitengebied Schelfhorst waar de ontwikkeling
plaatsvindt.
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Figuur 2. Beoogde situatie
Plaats van het project
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk
Drenthe. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het Leekstermeer 3,6 kilometer. Het dichtstbijzijnde NNN –gebied,
Vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen
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Elsburger Onland is gelegen ten noordoosten van het plangebied (figuur 3). Er zijn in de nabije omgeving verder geen
beschermde gebieden aanwezig waarop de ontwikkeling een nadelig effect kan hebben.

Figuur 3. Uitsnede Natuurnetwerk Drenthe, Bron: Provincie Drenthe (Rode cirkel globale ligging plangebied)
Kenmerken potentiële effecten
Onderstaand worden de belangrijkste milieueffecten van de herontwikkeling beschreven. De effectbeoordeling in deze
paragraaf is gebaseerd op de sectorale onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van het ruimtelijke plan.
Verkeer
De ontsluiting van het plangebied verloopt via de weg Schelfhorst. Dit is een rustige weg die 500 meter verderop aansluit
op de gebiedsontsluitingsweg de Groningerweg. De voorgenomen nieuwe woonhuizen brengen een bepaalde
verkeersaantrekkende werking met zich mee. Het is niet te verwachten dat 10 extra woningen een dermate
verkeersaantrekkende werking heeft dat dit problemen oplevert voor de omgeving. Parkeren vindt in plaats op het
eigen erf. Bij de woonhuizen wordt op de erven voorzien in voldoende ruimte voor parkeren.
Externe veiligheid
In de omgeving van het plangebied vindt geen vervoer plaats via de weg, water, spoor of buisleiding. Ook zijn volgens
de risicokaart geen risicovolle inrichtingen aanwezig die van invloed zijn op de veiligheidssituatie ter plaatse. Met de
beoogde ontwikkeling worden geen inrichtingen toegestaan die een nadelig effect kunnen hebben op de externe
veiligheidssituatie ter plaatse.
Wegverkeerslawaai
De beoogde ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van de erftoegangsweg Schelfhorst (60 km/u). Met
uitzondering van één kavel voldoen alle kavels aan de voorkeursgrenswaarde. Voor het meest zuidoosten gelegen
perceel wordt een hogere grenswaarde aangevraagd. Het 'concept ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder' wordt op het moment van schrijven opgesteld. De uitbreiding vind plaats op een afstand van ruim 60
meter van de dichtstbijzijnde woning van derden. Aangezien er geen aanzienlijke toename plaatsvindt van het verkeer,
zal het project op het gebied van verkeerslawaai geen effecten hebben op de omgeving.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling: Bestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen

5

Luchtkwaliteit
De beoogde ontwikkeling (10 vrijstaande woningen) draagt ‘niet in betekenende mate’ bij de concentratie
luchtverontreinigende stoffen in de lucht. Ook blijkt uit de zogenoemde NSL-monitoringstool dat in 2016 de
jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs de A28 (als dichtstbijzijnde maatgevende weg)
ruimschoots onder de relevante grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide uit de milieuwetgeving vallen.
Natuur
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000.
Het plangebied maakt ook geen deel uit van het natuurnetwerk Nederland (NNN). Uit de kaart van het
Natuurbeheerplan blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied beschermde landschapselementen aanwezig
zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het Leekstermeer bedraagt circa 3,6 kilometer. Het
dichtstbijzijnde NNN -gebied de Elsenburger Onland grenst aan de noordzijde van het plangebied.
Natura 2000
Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen
hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het plangebied (stedelijke
omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Het Natura 2000gebied Leekstermeer is niet gevoelig voor stikstofdepositie. Significante negatieve effecten op beschermde gebieden
kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet Natuurbescherming en het beleid van de provincie Groningen staan de
uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. De ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden.
Natuurnetwerk Drenthe
Het onderzoeksgebied grenst ten noordoosten aan een gebied dat is opgenomen in het Natuurnetwerk Drenthe (NND).
Het gaat om gebied waarop de volgende beheertypen en ambities van de provincie liggen: N14.02 (hoog- en
laagveenbos), N16.01 (droog bos met productie), N10.01 (nat schraalland), N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland). Het
plangebied overlapt niet met terrein uit de NND, hierdoor is geen sprake van werkzaamheden die plaats vinden binnen
de NND. Er worden geen significant negatieve effecten op de naastgelegen NNN gebieden verwacht, mits er een buffer
tussen de bouwkavels en de NND gebieden wordt gehouden. Daarom wordt geadviseerd de houtwallen en
greppelstructuur niet aan te tasten.
Soortenbescherming
Op 22 mei 2017 is een Quick scan Wet Natuurbescherming uitgevoerd door Adviesbureau Ecoreest (bijlage 3 van het
bestemmingsplan). Uit het ecologisch onderzoek wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie
mogelijk sprake is van het voorkomen van een strikt beschermde soort, anders dan soorten waarvoor in onderhavig
geval een vrijstelling geldt. In de oudere bomen en de opslag kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle
vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd,
van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september.
Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden. De houtwallen en oudere bomen hebben
mogelijk een functie als verblijfplaats voor vleermuizen. De houtwallen vormen mogelijk een vliegroute naar
achterliggende gebied Elsburger Onlanden.
Verder kunnen effecten op broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (sperwer en / of de havik) niet worden
uitgesloten. Op basis van de Quickscan is besloten een vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar de jaarrond
beschermde soorten. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en loopt tot het najaar van 2018. Op het moment dat
het onderzoek is afgerond wordt het rapport als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen en worden de resultaten
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beschreven. Uit dit onderzoek zal blijken of een ontheffing Wet natuurbescherming is vereist of dat mitigerende
maatregelen noodzakelijk zijn.
Archeologie
Op basis van de Archeologische Verwachtingswaardenkaart van de gemeente Tynaarlo blijkt dat het plangebied is
aangeduid met de waarde 'verstoord of archeologisch onderzocht en vrijgegeven'. Archeologisch onderzoek wordt
hierdoor niet noodzakelijk geacht. De beoogde ontwikkeling heeft geen nadelig invloed op het aspect archeologie.
Cultuurhistorie
In het plangebied is geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing aanwezig. Historische landschappelijke patronen en
cultuurhistorische waardevolle beplanting blijven gehandhaafd in de herontwikkeling. De richtingen van het landschap
vormen de basis voor de hoofdstructuur van de ontwikkeling. In het ontwerp is het nieuwe patroon van de percelen,
bouwvlakken en de ontsluiting hecht verankerd in het omringend landschap. Het historisch kavelpatroon met de
bestaande houtwallen geeft hiervoor de richting. De percelen volgen de richting van bestaande houtwallen en greppels.
Ook de waardevolle zeer oude elzen langs de randen en in het gebied zijn opgenomen. Het plangebied is in een eerder
stadium bouwrijp gemaakt ten behoeve van een eerder voorziene ontwikkeling. Als gevolg van de voorziene
ontwikkeling worden geen cultuurhistorisch waardevolle elementen verstoord.
Bodem
Op basis van historische activiteiten is het plangebied aangemerkt voor het uitvoeren van bodemonderzoek.
Adviesbureau Bodemvisie heeft een bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij teven de waterbodem is meegenomen. Uit
het onderzoek blijkt dat zowel in de mengmonsters van de bovengrond als in de mengmonsters van de ondergrond van
de geanalyseerde parameters geen gehalten aangetoond boven de geldende achtergrondwaarden. Aangezien
maximaal licht verhoogde concentraties zijn gemeten en er geen sprake is van de aanwezigheid van asbest, wordt
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. Op basis van de onderzoeksresultaten worden geen belemmeringen
verwacht ten aanzien de geplande herontwikkeling. De beoogde ontwikkeling zelf heeft geen negatieve gevolgen voor
bodemkwaliteit. Belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van bodemkwaliteit kunnen dan ook worden
uitgesloten.
Water

Uit de uitgevoerde watertoets en het overleg met het waterschap blijkt het volgende:
- Waterkwantiteit: Het totale verhard oppervlak neemt toe met maximaal 8.700 m2. De wateropgave binnen het
plangebied betreft circa 870 m2. Binnen het plangebied wordt invulling gegeven aan de compensatie opgave.
- Afvalwater/ riolering: Het huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd via het
bestaande gemeentelijke rioolstelstel en aangeboden voor zuivering. Het hemelwater wordt afgevoerd op het
oppervlaktewater of via infiltratie waar mogelijk.
- Waterkwaliteit: Zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase worden geen uitlogende materialen gebruikt.
Energie en duurzaamheid
In de uitwerking van het nieuwbouwplan wordt rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. De
woningen zijn energieneutraal en optimaal geschikt voor Het Nieuwe Werken, ze hebben een beperkte invloed op de
ecologische omgeving.
Risico’s voor de menselijke gezondheid
Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer blijkt dat de
beoogde ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. Er wordt
voldaan aan de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
Randvoorwaarden en mitigerende maatregelen
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In de voorgaande sectorale analyses zijn verschillende randvoorwaarden benoemd die in acht dienen te worden
genomen met het oog op de mogelijke milieugevolgen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende maatregelen:
- Ecologie: Geadviseerd wordt voor de uitvoering een inventarisatie op jaarrond beschermde nesten uit te laten
voeren.
- Ecologie: Om effecten op algemeen voorkomende broedende vogels te voorkomen, moet beplanting buiten
het broedseizoen worden gekapt (dus buiten de periode maart - juli).
- Ecologie: Om een overtreding te voorkomen wordt geadviseerd om de opslag voor de start van het
broedseizoen te verwijderen. Het broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1 september.
- Ecologie: Onderzoek naar mogelijk verblijfplaats of vliegroute voor verschillende soorten vleermuizen ter
plaatse van de houtwallen.
- Ecologie: De houtwallen blijven gehandhaafd. Het is van belang dat de houtwallen niet extra verlicht worden
buiten de daglichturen.
- Waterkwantiteit: Het plan moet voldoen aan de compensatie verplichting ten aanzien van dempen open water
en het aanbrengen van verhard oppervlak.
- Afvalwater/ riolering: Het huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd via het
bestaande gemeentelijke rioolstelstel en aangeboden voor zuivering. Het hemelwater wordt afgevoerd op het
oppervlaktewater of via infiltratie waar mogelijk.
- Waterkwaliteit: Zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase worden geen uitlogende materialen gebruikt.
Cumulatie
In de omgeving van de beoogde woningbouw vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang met de
ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen leiden tot relevante cumulatie van milieugevolgen.
Conclusie
Het voornemen is om in de toekomstige situatie de voormalige camping om te vormen tot 10 vrijstaande woningen en
bijbehorende verkeer en parkeervoorziening. Het totale project beslaat een oppervlakte van circa 60.000 m 2. De
toename van het verhard oppervlak betreft maximaal 8.700 m 2. De omvang van het project is relatief klein, zowel in
relatie tot de drempelwaarden in het Besluit m.e.r. als in relatie tot het buitengebied Schelfhorst waar de ontwikkeling
plaatsvindt. De potentiële effecten zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit ecologie en waterhuishoudkundige
aspecten. Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de potentiële
effecten kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde kunnen zijn die het
doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure rechtvaardigen.
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ONTWERP

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Schelfhorst 26 Paterswolde
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo;
Overwegende het volgende:
Algemeen
Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer in het
kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder (nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit verzoek hangt
samen met het ontwerpbestemmingsplan “Schelfhorst Natuurwonen”. In dit bestemmingsplan wordt de
realisatie van maximaal 10 woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk
gebied in de zin van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale waarde is 53
dB. De woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de Schelfhorst. Daarom dient te worden
aangetoond dat de geluidbelasting op de woningen kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet
geluidhinder.

Verzochte hogere waarde
Uit geluidsberekeningen, zie bijlage, blijkt dat op 1 woning de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden
maar kan worden voldaan aan de maximale waarde. De hoogste gevelbelasting (incl. aftrek art. 110g
Wgh) op de gevel van de woning het dichtst op de weg bedraagt 52 dB.

Het toepassen van maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen, stuiten op bezwaren van fysieke,
landschappelijke en stedenbouwkundige aard (het vergroten van de afstand tot de weg is niet gewenst,
het plaatsen van schermen is niet gewenst en stiller asfalt voor slechts 1 woning is financieel niet
haalbaar).
De vast te stellen hogere waarde bedraagt Lden = 52 dB. Dit betreft de hogere waarde inclusief aftrek ex
artikel 110 Wgh. Voor deze locatie is nog niet eerder een hogere waarde verleend.

Conclusie
Voor de aanvraag van een hogere waarden heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken is
in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt niet
mogelijk te zijn. Daarom zijn wij voornemens een hogere waarde van 52 dB te verlenen voor 1 te bouwen
woning aan de Schelfhorst 26 te Paterswolde.
Zienswijzen
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken (waaronder het ontwerpbestemmingsplan “Schelfhorst Natuurwonen”) liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter
inzage gelegen bij de afdeling Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze
over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 5, 9480 AA Vries. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze
kenbaar te maken.
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ONTWERP

Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten burgemeester en wethouders:
De volgende hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vast
te stellen:
Voor 1 woning aan de Schelfhorst 26: 52 dB

Vries, 28 augustus 2018
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1

INLEIDING
In opdracht van de Friesch Groningsche Schelfhorst CV is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een
verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Schelfhorst 26 te
Paterswolde.
Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend (water)bodemonderzoek is de voorgenomen
herontwikkeling van het voormalige campingterrein “Schelfhorst” te Paterswolde. Doel van het
bodemonderzoek is het bepalen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
grondwater) en de waterbodem, teneinde een uitspraak te kunnen doen over de actuele bodemkwaliteit
en of deze al dan niet een belemmering vormt voor de beoogde herontwikkeling.

1.1

Voorwaarden en uitgangspunten
Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.
-

Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de
Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht;

-

Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind
Norm (NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”;

-

Het verkennend asbestonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind
Norm (NEN) 5707: “Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond;

-

Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5717 (Strategie voor
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, november 2009) en de
NEN 5720 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek ‐ Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, november 2009).

Bij de opzet van het asfaltonderzoek is de CROW210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’
gehanteerd.
Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend
adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de
eigenaar van de onderzoekslocatie.

1.2

Indeling rapportage
In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek.
Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod.
De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende
conclusies.
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2

VOORONDERZOEK

2.1

Algemeen
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie
ingewonnen uit de volgende bronnen:

2.2

-

informatie van de opdrachtgever;

-

informatie van de gemeente Tynaarlo;

-

informatie van de provincie Drenthe;

-

interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten;

-

interpretatie van tekeningen van de huidige situatie;

-

een locatie-inspectie.

Bekende gegevens
De locatie is gelegen aan de noordrand van het buurtschap Schelfhorst, direct ten zuiden van de stad
Groningen en nabij de provinciegrens. De Schelfhorst is een klein gehucht in het buitengebied, noordelijk
van Paterswolde. Ter plaatse van een oude zandopduiking, het uiteinde van de rug van Tynaarlo, is de
voormalige camping Schelfhorst gesitueerd. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 5,9 ha en is
momenteel braakliggend. De locatie staat kadastraal bekend als: gemeente Eelde, sectie B, nummers
745, 2107, 3386, 3387, 3388, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3489 en 3492.
In de huidige situatie blijkt de locatie veel geroerde grond te hebben. Het terrein is rond 2006 bouwrijp
gemaakt ten behoeve van woningbouw. Er is hierbij een zwemplas in de noordoosthoek gedempt en een
nieuwe waterloop gegraven (circa 300 m). Rondom de watergang is een puinpad aanwezig. Daarnaast
is een asfaltverharding aanwezig (ten behoeve van enkele modelwoningen op de locatie).
Uit informatie van www.bodemloket.nl blijkt dat er in het verleden een verkennend bodemonderzoek is
uitgevoerd. Op basis van de informatie van de opdrachtgever en het bodemloket betreft het een
verkennend bodemonderzoek van Camping Schelfhorst te Eelde-Paterswolde (Tukkersmilieuonderzoek,

projectnummer:

GOR/CD2002/1115/2247170,

d.d.

14

november

2002).

Het

onderzoeksgebied is destijds onderverdeeld in negen deellocaties (A t/m l). In tabel 2.1 op de volgende
pagina zijn de onderzoeksresultaten per deellocatie kort samengevat:
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Tabel 1: Onderzoeksresultaten per deellocatie
Locatie

Beschrijving

A

Campingplaatsen

Onderzoeksresultaten
Ter plaatse van de westzijde van de kantine is een vreemde geur in de
bodem aangetroffen. De herkomst van de geur is onbekend. Van de 28
mengmonsters is slechts één licht verhoogd nikkelgehalte in de grond
aangetroffen.

B

C

Asfaltverharding met onderliggende

Het

bodem

verontreinigd.

Halfverharde paden terrein

asfalt

blijkt

teerhoudend.

De

onderliggende

bodem

is

niet

De paden waren overwegend verhard met baksteen. De bodemlaag
onder het stabilisatiemateriaal is licht verontreinigd met nikkel.

D

Bestrijdingsmiddelen voor fruitteelt

In één van de drie mengmonsters was een licht verhoogd EOX gehalte
aangetoond.

E

Bestrijdingsmiddelen voor gewasteelt

In een tweetal boringen zijn in de bovengrond puinresten aangetroffen en
in één boring koolresten. Het geanalyseerde mengmonster was niet
verontreinigd

F

Overig terreindeel en bosperceel

In de mengmonsters waren maximaal lichte verontreinigingen met
onderzochte stoffen aangetoond.

G

Vijver

De geanalyseerde mengmonsters bleken niet verontreinigd te zijn.

H

Gedempte sloot

Zintuiglijk werd de voormalige slootbodem aangetroffen in de vorm van
een sliblaag. Er is geen bodemvreemd dempingsmateriaal aangetroffen.
Analytisch zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

I

Brandplaats

Het mengmonster van de grond bleek licht verontreinigd te zijn.

Tijdens het veldwerk zijn geen olie-waterreacties waargenomen. Op de locatie zijn geen
asbestverdachte materialen aangetroffen. In de onderzochte grond en het grondwater zijn maximaal licht
verhoogd gehalten/ concentraties met onderzochte stoffen aangetroffen. Op basis van de
onderzoeksresultaten was geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk, derhalve zijn voor het
verlenen van de bouwvergunning geen milieuhygiënische belemmeringen te verwachten.
Uit het voorgaand bodemonderzoek (2002) is een indicatief een PAK-analyse uitgevoerd, waarbij sprake
is van teerhoudend asfalt. Bij het vrijkomen van het asfalt dient conform de CROW210 een
asfaltonderzoek worden uitgevoerd. Daarnaast is geen verkennend asbestonderzoek uitgevoerd (NEN
5707) ter plaatse van de puinhoudende grond (pand, rondom de watergang) en/of puinlagen welke
asbestverdacht kunnen zijn.

2.3

Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren
van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een grootschalig
onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-GR-NL) gehanteerd.
Ter plaatse van het pad rondom de watergang is een onderzoek conform de NEN 5707+C1 ‘Inspectie en
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond uitgevoerd. De graafgaten (0,3 m1 x0,3 m1 x0,5
m-mv) zijn tot de ongeroerde ondergrond gegraven. Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de
onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld
gehanteerd
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Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5720 (Strategie voor het
uitvoeren van verkennend onderzoek -Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem
en baggerspecie, november 2009. De locatie is hierbij onderzocht volgens de onderzoeksinspanning
voor ‘overig water lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN)’. Dit houdt in, dat 1 vak wordt
onderscheiden, waarbij 10 slibsteken worden genomen. Hiervan wordt een mengmonster samengesteld,
dat op een standaardpakket NEN5720 wordt onderzocht.
NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie
(gebaseerd op de Nederlandse Norm (NEN) 5720, 5740 en 5707), welke is gericht op een indicatieve
beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een
zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is.
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3

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

3.1

Algemeen
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van
handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’., protocol 2002: ‘Het nemen van
grondwatermonsters’, protocol 2003: ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek’ en protocol
2018 'Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem’. Voor deze protocollen is Bodemvisie
Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een procescertificaat (certificaatnummer: VB-079), welke is
afgegeven door SGS Intron Certificatie BV. ‘
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA)
geaccrediteerde laboratorium Synlab te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1
opgesomd.
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma
Locatie

Bodemlaag

Te verrichten onderzoek

Boornummers

Analysepakket

Schelfhorst 26 te

Bovengrond

30 x graafgat tot 0,5 m-mv

A01 t/m A47

7 x standaardpakket grond

Paterswolde

Ondergrond

10 x boring tot 2,0 m-mv

(ca. 5,9 hectare)

Grondwater

7 x boring met peilbuis

Watergang

16 x graafgat 0,3*0,3*0,5 m

C01 t/m C16

Asfalt

3 x asfaltboring

D01 t/m D03

3 x constructieopbouw/PAK-marker

10 slibsteken tot in de B01 t/m B10

1 x standaardpakket voor regionale

vaste ondergrond

wateren

Waterbodem

(circa 300 m1)
Toelichting op tabel:
m -mv:
Standaardpakket grond:
Standaardpakket grondwater:
Standaardpakket regionale wateren:

3.2

7 x standaardpakket grondwater

Asbest

2 x asbest in grond NEN5898

meter minus maaiveld;
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK
(VROM 10), minerale olie, PCB’s;
metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18
verbindingen), minerale olie;
Organische stof, ‐ Lutumfractie (fractie < 2 μm), zware metalen (barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie (GC),
bestrijdingsmiddelen (PCB’s), Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK‐10).

Veldwerkzaamheden
Het veldwerk is uitgevoerd op 3 en 6 juli 2018 (plaatsen boringen, graafgaten en peilbuizen) door de
heer D.P. Pilat en de heer D. Reitsema (monsternemer in opleiding) en op 11 juli 2018 (bemonstering
grondwater en nemen van slibsteken) door de heer D.P. Pilat en H. Postma. De locaties van de
boringen, graafgaten, peilbuizen en slibsteken staan weergegeven op de situatietekening (bijlage 2).
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.
De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 3.
De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn beschreven in paragraaf 4.1.
Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-opwater-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de
mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit
iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een
grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid
bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd.
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3.3

Chemisch-analytisch onderzoek
De samenstelling van de analysepakketten is als volgt:
Standaardpakket grond:
-

zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;

-

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK);

-

PCB’s (Polychloorbifenyl);

-

minerale olie (GC).

Standaardpakket grondwater:

3.4

-

zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;

-

vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN);

-

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;

-

minerale olie (GC).

Toetsingskader verkennend bodemonderzoek
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het
toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede
interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor
grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. Een beschrijving van de
waarden is hieronder weergegeven:
Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond)
De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatiespecifieke bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde
gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft
plaatsgevonden.
Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater)
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De
streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in de
streefwaarden geïntegreerd.
Tussenwaarden (T)
De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en
interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen
waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden.
Interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven
sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume
van 25 m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.
Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden.
In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een
geval van ernstige verontreiniging.
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem.
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De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en
organische stof (humus) van de bodem.
Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in
de tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de
interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de
interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte.
Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie
van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een
somparameter beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7
vermenigvuldigd te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen
van de achtergrond- of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen,
genegeerd. Dergelijke toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend,
wanneer sprake is van significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen,
worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld.

3.5

Toetsingskader verkennend waterbodemonderzoek
Het Besluit bodemkwaliteit voor waterbodems is ingetreden per 1 januari 2008. In dit besluit zijn
toetsingscriteria opgenomen voor het toepassen en verspreiden van baggerspecie. Om de toepassing
van baggerspecie te stimuleren zijn in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) de mogelijkheden voor
toepassing verruimd.
Toepassen van baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit kent de volgende mogelijkheden:
• Verspreiden van baggerspecie in zoet of zout water of op het aangrenzende perceel.
• Tijdelijke opslag in oppervlaktewater of in een weilanddepot, in afwachting van nuttige toepassing.
• Direct toepassen op of in de (water)bodem.
• Toepassen na verwerking. Baggerspecie kan ook worden toegepast na bewerking (rijping,
zandscheiding, immobilisatie etc.). In het Bbk zijn regels voor het toepassen van baggerspecie als
bouwstof opgenomen.
Berging van baggerspecie in depots
Indien toepassen van baggerspecie niet mogelijk is, ligt het voor de hand om baggerspecie te bergen in
een depot. De voorwaarden voor storten in depots zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer.
Beoordeling en interpretatie analyseresultaten
De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en
baggerspecie zoals deze zijn opgenomen in de “Regeling bodemkwaliteit” (bijlage B, tabel 1). Op basis
van deze toetsing kan de toepasbaarheid van de baggerspecie (na eventuele rijping) worden beoordeeld
voor het toepassen op of in de bodem.
Voor het verspreiden van het slib (op aangrenzende) percelen wordt gebruik gemaakt van de toetsing
aan de meersoortig Potentieel Aangetaste Fractie (msPAF). Voor metalen wordt een msPAF‐waarde van
minder dan 50% geëist. Voor de organische parameters is dit minder dan 20%.
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Opmerkingen bij de toetsingen
Indien uit de analyseresultaten blijkt dat alle individuele waarden als onderdeel van de berekende
waarde het resultaat <vereiste aantoonbaarheidsgrens AS 3000 hebben, mag er ervan uitgegaan
worden dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewaarde voldoet
aan de van toepassing zijnde achtergrondwaarden of maximale waarden. In dat geval wordt de
achtergrondwaarde voor de toetsing gebruikt (Regeling bodemkwaliteit, bijlage G, onderdeel IV).
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4

RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK

4.1

Zintuiglijke waarnemingen
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel
4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is
aangetroffen. In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater
weergegeven.
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw
Diepte (m-mv.)

Samenstelling

0,0 - 0,5 à 2,0

Zand, matig fijn, zwak siltig, niet tot matig humeus

0,5 à 2,0 - 3,5*

Leem, zwak tot sterk zandig, lokaal matig fijn zand

*: maximale boordiepte

Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond ter plaatse van boring A41 (tot circa 0,5 m-mv) een
sterke bijmenging met puin en grind waargenomen. In het pad is ter plaatse van de boringen C01, C02,
C13, C14 en C15 een matige tot sterke bijmenging met puingranulaat waargenomen. Onder de
asfaltverharding is eveneens een laag menggranulaat aangetroffen (D01, D02 en D03). Het maaiveld en
de opgeboorde grond is visueel geïnspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht
materiaal. Dit is niet waargenomen.
In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven.
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater

7,0

Troebelheid
(NTU)
8,5

EC
(µS/cm)
650

1,25

7,2

7,5

687

1,10

7,1

9,3

705

2,5-3,5

1,50

7,4

12,2

520

A33

2,0-3,0

1,30

7,5

9,6

765

A38

1,5-2,5

1,47

6,9

5,5

450

A44

1,6-2,6

1,15

7,3

8,7

580

A05

Filterdiepte
(m-mv)
2,2-3,2

Grondwaterstand
(m-mv)
1,20

A18

2,0-3,0

A19

1,5-2,5

A28

Peilbuis nr.

pH-waarde ( -/-)

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurlijke
omstandigheden verwacht kunnen worden.
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4.2

Analyseresultaten boven- en ondergrond
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3
opgesomd.
Tabel 4.3: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

MM1 bg1
1
or

droge stof (gew.-%)
88.6
gewicht artefacten (g)
<1
aard van de artefacten
(-)
Geen

MM2 og2
2
or

br
---

87.2
<1

--

Geen

--

--

<0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
3.6
--

--

organische stof
(gloeiverlies) (% vd DS) 2.9

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.1
<20

---

45.2
0.226
3.14
6.67
0.0487
10.5
0.35
7.98
30.1

br
---

---

86.8
<1

--

Geen

--

--

2.5

12

--

--

28
<0.2
3.9
9.4
<0.05
<10
<0.5
9.8
22

48.2
0.209
6.55
14.5
0.0433
9.3
0.35
15.6
34.6

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
-pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)
0.184
0.184
0.07
0.07
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
factor) (µg/kgds)
4.9
16.9
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

48.3

MM3 bg3
3
or

4.9

24.5

<20

70

--

a

MM4 og4
4
or

br
---

br

---

88.4
<1

--

Geen

--

--

1.0

--

--

3.9

--

--

3.5

--

--

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

43.8
0.229
3.06
6.69
0.0486
10.5
0.35
5.29
29.9

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.2
<20

45.7
0.236
3.17
6.89
0.0491
10.7
0.35
8.3
30.9

<0.01

--

<0.01

--

0.807

0.807

0.07

0.07

4.9

19.6

4.9

24.5

<20

56

<20

70

--

---

----

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12828317-001 MM1 bg A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-20, A07: 0-50, A08: 0-20, A09: 0-50
2
12828317-002 MM2 og A01: 50-100, A05: 130-180, A06: 50-100
3
12828317-003 MM3 bg A10: 0-50, A11: 0-50, A13: 0-20, A14: 0-50, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 0-50, A18: 0-50, A19: 0-50
4
12828317-004 MM4 og A09: 50-100, A10: 50-100, A14: 50-100, A18: 50-100, A18: 100-150
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013,
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247.
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl)
en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

+

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default
waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1: lutum 3.6% humus 2.9%
2: lutum 12% humus 0.5%
3: lutum 3.9% humus 2.5%
4: lutum 3.5% humus 1%
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Vervolg tabel 4.3: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacten (g)
aard van de artefacten
(-)
organische stof
(gloeiverlies)
(% vd DS)

MM5 bg1
5
or
88.8
<1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
2.9
METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

br
---

---

84.9
<1

--

Geen

--

--

4.3

--

--

Geen

3.5

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
13
<0.5
3.4
29

MM6 bg2
6
or

48.8
0.223
3.36
6.69
0.049
19.6
0.35
9.22
63.5

br
---

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

40

br

---

90.7
<1

--

Geen

--

--

0.7

--

--

3.7

--

--

3.0

--

--

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
12
<0.5
<3
<20

44.7
0.213
3.11
6.36
0.0481
17.6
0.35
5.36
29

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

48.2
0.237
3.33
7
0.0495
10.8
0.35
5.65
31.6

<0.01

--

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
-pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 factor)
0.344
0.344
0.204
0.204
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
4.9
14

MM7 og3
7
or

--

---

----

0.07

0.07

4.9

11.4

4.9

24.5

<20

32.6

<20

70

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12832233-001 MM5 bg MM5 bg, A20: 0-50, A21: 0-50, A24: 0-50, A25: 0-50, A26: 0-50, A28: 0-50, A43: 0-50, A44: 0-50, A42: 0-50,
A45: 0-50
2
12832233-002 MM6 bg MM6 bg, A29: 0-50, A30: 0-50, A31: 0-50, A32: 0-30, A33: 0-30, A34: 0-30, A35: 0-50, A36: 0-50, A37: 0-30
3
12832233-003 MM7 og MM7 og, A21: 60-100, A24: 60-100, A28: 50-100, A44: 80-130, A33: 30-80, A37: 80-130, A38: 50-100, A41:
80-130
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013,
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247.
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl)
en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

+

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan
de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen
sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
5: lutum 2.9% humus 3.5%
6: lutum 3.7% humus 4.3%
7: lutum 3% humus 0.7%
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4.3

Analyseresultaten grondwater
De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten
getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 opgesomd.
Tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode

11

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

63
<0.20
<2
6.3
<0.05
<2.0
<2
<3
22

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

a

22

33

44

40
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
<10

49
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
17

52
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
15

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.02
<0.02
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
0.0002
0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2a
dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<50

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<50

a

-a
a

a
a
a
a

a

a

<0.02

<0.02

0.0002

0.0002

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.17
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<50

a

-*
a

a
a
a
a

a

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.19
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

*

a

a

-*
a

a
a
a
a

a

<50

Monstercode en monstertraject
1
12832239-001 1 A38-1: 150-250
2
12832239-002 2 A44-1: 160-260
3
12832239-003 3 A28-1: 250-350
4
12832239-004 4 A33-1: 200-300
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni
2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan
de streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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Vervolg tabel 4.4: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders
aangegeven)
Monstercode

51

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

80
<0.20
8.9
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
24

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

a

62

73

46
<0.20
5.1
<2.0
<0.05
2.9
<2
<3
15

98
<0.20
15
<2.0
<0.05
7.5
<2
3.2
35

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0,02
*
<0.02
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
0.000286
0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.68
*
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<50

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<50

*

a

<0.02
0.0002

a

-a
a

a
a
a
a

a

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
1.47
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
0.23
<0.2

a

-*
a

a
a
a
a

*

<50

Monstercode en monstertraject
1
12832239-005 5 A19-1: 150-250
2
12832239-006 6 A18-1: 200-300
3
12832239-007 7 A05-1: 220-320
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni
2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan
de streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
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4.5

Analyseresultaten asbest
Op het maaiveld en in de opgeboorde grond zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen
waargenomen. In verband met de aanwezigheid van puin in de bodem zijn aanvullend graafgaten
gemaakt (conform NEN5707). Van de graafgaten zijn mengmonsters samengesteld voor analyse op
asbest conform de NEN5898. Er blijkt geen asbest aanwezig in de aangeleverde grondmonsters. Voor
het analysecertificaat wordt verwezen naar bijlage 4.

4.6

Interpretatie onderzoeksresultaten
Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond ter plaatse van boring A41 (tot circa 0,5 m-mv) een
sterke bijmenging met puin en grind waargenomen. In het pad is ter plaatse van de boringen C01, C02,
C13, C14 en C15 een matige tot sterke bijmenging met puingranulaat waargenomen. Verder zijn geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op bodemverontreiniging. Op het maaiveld, in de opgeboorde
grond en tussen het aangetroffen puin is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
In de mengmonsters van de bovengrond (MM01bg, MM03bg, MM05bg en MM06bg) en in de
mengmonsters van de ondergrond (MM02og, MM04og en MM07og) zijn van de geanalyseerde
parameters geen gehalten aangetoond boven de geldende achtergrondwaarden.
In het samengestelde mengmonsters van de puinhoudende bovengrond is zintuiglijk en analytisch geen
asbest aangetoond.
In het grondwatermonsters, afkomstig uit de peilbuizen A05, A19, A28, A33 en A38, zijn lokaal de
concentraties aan barium, naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen en/of vinylchloride verhoogd aangetoond ten
opzichte van de streefwaarden. Aangezien barium niet in een significant verhoogd gehalte in de grond is
aangetroffen en er geen aanwijsbare bron bekend is, die de aanwezigheid van deze stof zou kunnen
verklaren, wordt aangenomen dat het verhoogde gehalte een natuurlijke oorsprong heeft. Ook zou
sprake kunnen zijn van een (nog) niet volledig hersteld chemisch bodemevenwicht, na plaatsing van de
peilbuizen. De oorzaak van de verhoogde concentraties met naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen en
vinylchloride is niet bekend. Aangezien slechts sprake is van een overschrijding van de streefwaarden,
wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht
In het grondwatermonsters, afkomstig uit de peilbuizen A18 en A44, zijn van de geanalyseerde
parameters geen concentraties aangetoond boven de geldende streefwaarden.

4.7

Toetsing hypothese
Op grond van de onderzoeksresultaten, die zijn voortgekomen uit het veldwerk en de chemische
analyses, kan worden geconcludeerd, dat de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie, dient te
worden verworpen. Dit in verband met de licht verhoogde concentraties met barium, naftaleen, cis-1,2dichlooretheen en vinylchloride in het grondwater. Aangezien er sprake is van licht verhoogde gehalten,
wordt een nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.
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4.8

Asfaltonderzoek
Volgens de CROW 210 is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd: 2 boringen per vak < 500 m2
aangevuld met 1 boring per extra 500 m². In het onderhavige geval zijn op deze wijze 3 kernboringen
verricht. De situering hiervan is op de tekeningen in bijlage 2 opgenomen.
Van de betreffende asfaltkernen zijn in het laboratorium een beschrijving van de laagopbouw gemaakt
(volgens Proef 152). Tevens zijn de kernen onderworpen aan een PAK-markeronderzoek.
In de tabel 4.5 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen opbouw van de asfaltconstructie.
Tevens is per te onderscheiden laag aangegeven, of de PAK-marker een verkleuring in het betreffende
traject aangeeft die op de aanwezigheid van teer wijst. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het
de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium van Synlab Laboratories te
Rotterdam.
Tabel 4.5: overzicht resultaten constructieopbouw, PAK-markeronderzoek en HPLC-analyses
Kern

D01

Totale
dikte
asfalt
(mm)
67

Soort asfaltbeton - dikte
(mm)

PAK-houdend
o.b.v. PAK-marker
(>250 mg/kg d.s.)

HPLC-onderzoek
PAK-gehalte tussen haakjes in
mg/kg d.s.

Conclusie

STAB 0-22

Nee

Niet geanalyseerd

indicatief niet

D02

74

STAB 0-22

Nee

Niet geanalyseerd

indicatief niet

D03

89

STAB 0-22

Nee

Niet geanalyseerd

indicatief niet

teerhoudend

teerhoudend

teerhoudend
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5

RESULTATEN VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK

5.1

Veldwaarnemingen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op zintuiglijke wijze geen afwijkingen waargenomen, die op een
mogelijke aanwezigheid van verontreiniging zouden kunnen duiden. De resultaten van de
veldwerkzaamheden zijn weergegeven in tabel 5.1.
Tabel 5.1: Veldresultaten waterbodemonderzoek
Locatie

Monster

Boorpunten

Zintuiglijke

Diepte

waarneming

waterkolom

Dikte slib (cm)

Samenstelling
vaste bodem

(cm)
Vak 1

5.2

Slib 1

B01 t/m B10

-

118 à 135

6 à 18

Leem

Resultaten toetsing analyseresultaten
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van de
toetsresultaten. De toetsing van de monsters is opgenomen in bijlage 4.
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten waterbodemonderzoek
Locatie

Vak 1

Monster

Slib 1

Verspreiden in

Verspreidbaar op

Toepassen

oppervlaktewater

aangrenzend

elders op

perceel

landbodem

Verspreidbaar

Altijd toepasbaar

Verspreidbaar
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Toepassen in oppervlaktewaterlichaam
Vrij toepasbaar

Klasse
A

B

Niet
toepasbaar

X
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6

CONCLUSIES EN ADVIES
Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond ter plaatse van boring A41 (tot circa 0,5 m-mv) een
sterke bijmenging met puin en grind waargenomen. In het pad is ter plaatse van de boringen C01, C02,
C13, C14 en C15 een matige tot sterke bijmenging met puingranulaat waargenomen. Onder de
asfaltverharding is eveneens een laag menggranulaat aangetroffen (D01, D02 en D03). Verder zijn geen
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op bodemverontreiniging. Op het maaiveld, in de opgeboorde
grond en tussen het aangetroffen puin is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
Grond en grondwater
Zowel in de mengmonsters van de bovengrond als in de mengmonsters van de ondergrond zijn van de
geanalyseerde parameters geen gehalten aangetoond boven de geldende achtergrondwaarden.
In het samengestelde mengmonsters van de puinhoudende bovengrond is zintuiglijk en analytisch geen
asbest aangetoond.
In het grondwater zijn lokaal licht verhoogde concentraties met barium, naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen
en/of vinylchloride aangetoond. Naar verwachting hebben de aangetoonde gehalten met barium een
natuurlijke oorsprong. De oorzaak van de aangetoonde gehalten met naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen
en vinylchloride is niet bekend
Asfaltonderzoek
Op basis van het asfaltonderzoek blijkt het asfalt, op indicatieve basis, als niet-teerhoudend kunnen
worden beschouwd.
Waterbodem
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan, die op verontreinigingen
zouden kunnen duiden. Uit de metingen blijkt dat ter plaatse van de watergang de waterdiepte varieert
van ca. 118 cm tot ca. 130 cm. De aangetroffen slibdikten variëren van circa 6 cm tot circa 18 cm. De
vaste bodem bestaat uit leem.
Afhankelijk van de wijze van toepassing, wordt de onderzochte waterbodem als volgt beoordeeld:
•

Verspreiden in zoet oppervlaktewater:

verspreidbaar;

•

Toepassing op aangrenzende percelen:

verspreidbaar;

•

Toepassing elders op landbodem:

altijd toepasbaar;

•

Toepassen in oppervlaktewaterlichaam:

vrij toepasbaar.

Aangezien maximaal licht verhoogde concentraties zijn gemeten en er geen sprake is van de
aanwezigheid van asbest, wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. Op basis van de
onderzoeksresultaten worden geen belemmeringen verwacht ten aanzien de geplande herontwikkeling.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden met het
gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk aanvullende analyses
noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie kan worden toegepast.
Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht kunnen worden.
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BIJLAGE 1:

REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE

Projectnaam
Projectnummer
Opdrachtgever

REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE
Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek Schelfhorst 26 te Paterswolde
180416
Friesch Groningsche Schelfhorst CV

BIJLAGE 2:

OVERZICHT LOCATIE EN SITUERING MONSTERNAMEPUNTEN

BIJLAGE 3:

PROFIELBESCHRIJVINGEN

0

A0 1

groenst rook, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, grijs, edelm an

2

leem , zwak zandig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

50

0

A0 2

groenst rook, m aaiveld
1

-50

50
2

100

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

100

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 4 2 .2 1
5 7 5 8 4 8 .1 5

3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, zwak wort els,
edelm an
zand, m at ig fijn, m at ig
silt ig, m at ig hum eus,
neut raal bruin, zwart ,
edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal grijs, bruin,
edelm an

0

-50

-100

150
4
200

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A0 3

groenst rook, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 4 .7 8
5 7 5 8 8 1 .7 5

A0 4
1

50

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 8 7 .5 4
5 7 5 8 7 1 .8 0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 va n 2 0

groenst rook, m aaiveld

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 7 7 .5 7
5 7 5 9 0 2 .7 7

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

0

1

0

A0 5

groenst rook, m aaiveld
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an

1

0

0

A0 6

groenst rook, m aaiveld
1
2

50

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an

2

0

-20

3

leem , st erk zandig, zwak
hum eus, neut raal bruin,
grijs, edelm an

100
3
120
150

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

leem , zwak zandig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

4

-90

leem , st erk zandig, licht
bruin, grijs, edelm an

100

-50

4

-130
150

170

5
200

200

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

220
250

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 1 2 .0 5
5 7 5 8 8 1 .1 4

300
320

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 4 0 .8 7
5 7 5 8 9 4 .6 3

A0 7

groenst rook, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A0 8
2

50

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 0 1 .9 7
5 7 5 9 1 0 .1 2

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
2 va n 2 0

groenst rook, m aaiveld
1

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 3 6 .8 3
5 7 5 9 1 9 .9 9

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, neut raal
grijs, bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, sporen
leem , edelm an

0

-20

0

A0 9

groenst rook, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, grijs, rest en leem ,
edelm an

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal grijs, bruin, zwak
leem , edelm an

50

0

3

4
200

-50

leem , zwak zandig, donker
grijs, edelm an

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak grindig, zwak
hum eus, neut raal bruin,
grijs, sporen leem , edelm an

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an

3

leem , zwak zandig, donker
grijs, bruin, edelm an

groenst rook, m aaiveld

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, sporen leem ,
edelm an

-50

-100

4
200

0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 1 2 .4 5
5 7 5 7 9 3 .5 5

0

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
3 va n 2 0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 8 5 .6 0
5 7 5 7 8 3 .2 3

A1 2

groenst rook, m aaiveld
1

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

0

150

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

A1 1

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

2

-110

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 3 .5 0
5 7 5 9 2 6 .7 1

1

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

groenst rook, m aaiveld

100

150

0

A1 0
1

100

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 3 5 .9 5
5 7 5 8 1 5 .4 1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, sporen
leem , edelm an

0

0

A1 3

groenst rook, m aaiveld
1
2

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, sporen leem ,
edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 1 5 .8 4
5 7 5 8 3 5 .6 2

0

0

A1 4

groenst rook, m aaiveld
1

-20

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

0

50
2
100
3
150
4

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
donker grijs, rest en leem ,
edelm an
leem , zwak zandig, donker
grijs, blauw, edelm an

-100

-150

200

t ype g r on d b or in g
dat um 0 3 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er D . P. Pila t

0

A1 5

gras, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A1 6
1

50

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 3 .5 5
5 7 5 8 0 7 .6 9

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
4 va n 2 0

gras, m aaiveld

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 7 .5 4
5 7 5 8 3 5 .8 3

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

0

0

A1 7

gras, m aaiveld
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, edelm an

1

1

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A1 8

gras, m aaiveld
1

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

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, neut raal
bruin, edelm an

50

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 8 4 .1 8
5 7 5 8 2 3 .0 8

100
3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

4

leem , zwak zandig, neut raal
grijs, edelm an

150

200

200

leem , st erk zandig, neut raal
bruin, grijs

0

-50

-100

-150

-200

250

300

300

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

1

0

A1 9

groenst rook, m aaiveld
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, edelm an

1

0

50
2

100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht grijs, bruin, edelm an

3
150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal grijs, edelm an

4

200

250

leem , st erk zandig, neut raal
bruin, grijs

-100

-150

-180

250

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

A2 0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 8 0 .3 8
5 7 5 8 2 2 .4 2

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

bosgrond, m aaiveld
1

50

150

0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 0 0 .9 8
5 7 5 8 4 6 .1 8

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
5 va n 2 0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 5 3 .4 8
5 7 5 7 6 2 .6 0

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

0

0

A2 1

bosgrond, m aaiveld
1

50
2
100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal crem e, edelm an

0

0

-50

50

-60

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

3

A2 2

bosgrond, m aaiveld
1

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

1

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

0

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 1 8 .0 4
5 7 5 7 6 1 .6 0

150
4
200

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 3 3 .5 8
5 7 5 7 7 2 .8 3

A2 3

bosgrond, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A2 4

bosgrond, m aaiveld

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 2 2 .0 9
5 7 5 7 4 3 .1 7

2
100
3
150
4
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t ype
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boorm eest er
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y
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onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina
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g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 1 7 .1 4
5 7 5 6 9 5 .0 3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal crem e, edelm an
leem , st erk zandig, neut raal
grijs, blauw, brokken leem ,
edelm an

0

-50

-60

-140

0

A2 5

bosgrond, m aaiveld
1

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

0

0

0

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

0

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 1 8 .7 7
5 7 5 7 1 9 .2 3

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

A2 7

bosgrond, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an
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0
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t ype
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boorm eest er
x
y

bosgrond, m aaiveld
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D . P. Pila t
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5 7 5 7 2 8 .4 7

A2 8

bosgrond, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, edelm an

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 5 3 .8 4
5 7 5 7 1 1 .6 7

-50

100
3

150

4

200

250

350

250

leem , zwak zandig, zwak
hum eus, licht bruin, grijs,
edelm an
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t ype
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boorm eest er
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y
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V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
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N EN 5 1 0 4
7 va n 2 0

zand, m at ig fijn, m at ig
silt ig, neut raal blauw, grijs,
sporen leem , edelm an

leem , st erk zandig, neut raal
blauw, grijs, edelm an
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onderzoek
project code
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0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 3 7 .6 7
5 7 5 7 0 0 .3 3

-130

-200

-250

0

A2 9

groenst rook, m aaiveld
1

50
2
100
3
150

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

leem , st erk zandig, zwak
hum eus, neut raal grijs,
bruin, edelm an

4

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal grijs, brokken
leem , edelm an

200

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

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

0

A3 0

bosgrond, m aaiveld
1

-50

-100

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 0 4 .4 9
5 7 5 7 4 4 .6 4

-160

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 2 9 .0 0
5 7 5 7 5 2 .1 5

A3 1

bosgrond, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

0

A3 2
2

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 7 9 .2 9
5 7 5 7 4 4 .6 4

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
8 va n 2 0

bosgrond, m aaiveld
1

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 9 8 .9 2
5 7 5 7 8 8 .6 4

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

-30

1

0

A3 3

groenst rook, m aaiveld
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, grijs, edelm an

1

50

100

100

150

150

200

200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal bruin, edelm an

2

0

4

5

leem , zwak zandig, zwak
hum eus, neut raal bruin,
grijs, edelm an

A3 4

bosgrond, m aaiveld
1

-30

2
50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

3

leem , st erk zandig, zwak
hum eus, neut raal bruin,
grijs, edelm an

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 6 4 .5 9
5 7 5 7 8 4 .1 2

0

-30

-130

-200

250

300

300

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 6 6 .1 6
5 7 5 8 0 7 .9 6

A3 5

groenst rook, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

A3 6
1

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 5 8 .1 8
5 7 5 8 7 0 .9 6

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
9 va n 2 0

groenst rook, m aaiveld

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 4 0 .6 5
5 7 5 8 4 9 .2 2

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

0

0

A3 7

groenst rook, m aaiveld
1

50

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

1

0

0

A3 8

gras, m aaiveld
1

-30

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal crem e, edelm an

0

50
2

100

3

150

4

neut raal bruin, grijs,
volledig keileem , edelm an

100

100

150

150

3

-130

4
200

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

200

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 3 9 .2 8
5 7 5 8 2 1 .8 2

250

A3 9

gras, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

250

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 5 3 .4 6
5 7 5 7 2 5 .4 0

A4 0
1

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 2 8 .9 6
5 7 5 7 1 4 .7 7

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 0 va n 2 0

gras, m aaiveld

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 7 2 .1 2
5 7 5 6 9 0 .7 2

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

0

0

A4 1

gras, m aaiveld
Am
4 1

50

100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, donker
bruin, st erk grind, st erk
puin, edelm an

1

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

2

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

0

0

A4 2

groenst rook, m aaiveld
1

-50

50

-80

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

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

0

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 5 6 .1 1
5 7 5 6 4 4 .8 9

3
150

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

in sp e ct ie g a t
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 8 3 .5 6
5 7 5 7 0 7 .1 0

A4 3

bosgrond, m aaiveld
1

50
2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, neut raal
bruin, edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, grijs, edelm an

1

0

0

A4 4

bosgrond, m aaiveld
1

-50

2

100

3

3
150

150
160

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 7 8 .3 0
5 7 5 6 8 5 .7 4

4

200

250
260

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 1 va n 2 0

0

50

100

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
zwak hum eus, edelm an

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 0 1 .8 2
5 7 5 6 6 4 .3 2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
neut raal grijs, crem e,
edelm an

-80

0

A4 5

bosgrond, m aaiveld
1

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

0

0

bosgrond, m aaiveld
zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
m at ig hum eus, donker
bruin, edelm an

0

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 5 0 .1 6
5 7 5 6 2 5 .6 8

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

A4 7

bosgrond, m aaiveld
1

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

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

A4 6
1

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

0

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 5 2 .2 6
5 7 5 6 5 8 .4 4

B0 1

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

50

g r on d b or in g
0 6 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 1 0 .2 2
5 7 5 6 4 1 .6 4

100

150

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 2 va n 2 0

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

-141

0

B0 2

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

0

50

50

100

100

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

0

B0 4

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

150
1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

0

50

100

100

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

0

B0 5

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

-155

0

-135

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

-135

50

150

B0 3

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 3 va n 2 0

150

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

-149

0

B0 6

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

50

B0 7

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

50

100

100
1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

0

0

B0 8

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen, m at ig
leem , zuigerboor
handm at ig

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

-118
1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

0

0

50

50

100

100

B0 9

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

1
150

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

-140

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 4 va n 2 0

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen, m at ig
leem , zuigerboor
handm at ig

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

-130

0

-125

0

B1 0

wat erspiegel, wat erspiegel
wat er

0

50

1

t ype slib
dat um 1 1 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er H a a ye Post m a

C0 2

slib, st erk zandig, neut raal
bruin, grijs, ow: geen,
zuigerboor handm at ig

gras, m aaiveld
1

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, zwak hum eus,
st erk m enggranulaat , schep

-119

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

C0 1

gras, m aaiveld
1

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, zwak hum eus,
st erk m enggranulaat , schep

1

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, zwak hum eus,
neut raal bruin, grijs,
edelm an

0

50

100

0

0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 1 7 .0 2
5 7 5 7 1 4 .3 8

C0 3

50

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 9 9 .7 5
5 7 5 7 3 2 .1 7

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 5 va n 2 0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 7 6 .7 8
5 7 5 7 5 0 .8 9

gras, m aaiveld

0

0

C0 4

gras, m aaiveld
1

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, licht bruin, grijs,
schep

0

0

C0 5

gras, m aaiveld
1

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, licht bruin, grijs,
schep

0

50

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 2 .0 7
5 7 5 7 6 7 .0 6

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

C0 6

gras, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

50

C0 7

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 6 va n 2 0

gras, m aaiveld
1

50

t ype g r on d b or in g
dat um 0 3 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er D . P. Pila t

onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 5 2 .8 1
5 7 5 7 8 4 .5 2

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 3 7 .5 4
5 7 5 8 0 2 .4 2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

0

C0 8

gras, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

C0 9

gras, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

50

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 2 6 .6 7
5 7 5 8 2 1 .1 6

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

C1 0

gras, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 1 6 .2 7
5 7 5 8 3 8 .3 3

C1 1

50

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 0 2 .6 8
5 7 5 8 6 1 .6 4

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 7 va n 2 0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 3 8 9 .5 8
5 7 5 8 8 1 .7 7

gras, m aaiveld

0

0

C1 2

gras, m aaiveld
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, edelm an

0

50

gras, m aaiveld

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

C1 4

gras, m aaiveld
1

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

C1 3
1

t ype in sp e ct ie g a t
dat um 0 3 -0 7 -2 0 1 8
boorm eest er D . P. Pila t

0

0

35x35cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, neut raal bruin,
grijs, st erk m enggranulaat ,
schep

0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 6 6 .5 2
5 7 5 7 3 6 .9 5

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 8 va n 2 0

0

in sp e ct ie g a t
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 0 4 .3 9
5 7 5 6 9 7 .9 7

C1 5

gras, m aaiveld
1
2

30x30cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, zwak hum eus,
neut raal bruin, grijs, schep

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

0

40x40cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, neut raal bruin,
grijs, st erk m enggranulaat ,
schep

in sp e ct ie g a t
1 1 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 2 4 .4 9
5 7 5 7 8 2 .3 9

zand, m at ig fijn, zwak silt ig,
licht bruin, beige, m at ig
m enggranulaat , schep

0

-20

0

C1 6

gras, m aaiveld
1

33x32cm , zand, m at ig fijn,
zwak silt ig, licht beige,
bruin, rest en leem , schep

0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

50

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

g r on d b or in g
1 1 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 4 1 3 .3 9
5 7 5 8 0 0 .4 8

D02

asfalt , m aaiveld
1

volledig asfalt , edelm an

0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 5 6 .0 5
5 7 5 6 6 5 .3 1

0

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

0

V O Sch e lf h or st t e Pa t e r sw old e
180416
1 3 -0 8 -2 0 1 8
N EN 5 1 0 4
1 9 va n 2 0

D01

asfalt , m aaiveld
1

volledig asfalt , edelm an

0

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 3 2 .1 9
5 7 5 6 9 9 .7 8

D03

asfalt , m aaiveld
1

g r on d b or in g
0 3 -0 7 -2 0 1 8
D . P. Pila t
2 3 2 5 7 1 .2 8
5 7 5 7 4 1 .6 5

volledig asfalt , bet onboor

0

PEILBUIS
num m er

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN SITEIT ( GI)

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

Leem , silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

Asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

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

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

Bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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

Wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

BIJLAGE 4:

ANALYSECERTIFICATEN

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu en Veiligheid B.V.
Douwe Jan Westra
Singel 60
9001 XP GROU

Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer

Blad 1 van 7

: VO Schelfhorst te Paterswolde
: 180416
: 12828317, versienummer: 1

Rotterdam, 18-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180416.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Bodemvisie
Douwe Jan Westra
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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Analyserapport
VO Schelfhorst te Paterswolde

Orderdatum
05-07-2018
Startdatum
05-07-2018
Rapportagedatum 18-07-2018

180416
- 1

12828317

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM1 bg A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-20, A07: 0-50, A08: 0-20, A09: 0-50
MM2 og A01: 50-100, A05: 130-180, A06: 50-100
MM3 bg A10: 0-50, A11: 0-50, A13: 0-20, A14: 0-50, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 0-50, A18: 0-50, A19: 0-50
MM4 og A09: 50-100, A10: 50-100, A14: 50-100, A18: 50-100, A18: 100-150

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

88.6
<1
geen

87.2
<1
geen

86.8
<1
geen

88.4
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.9

<0.5

2.5

1.0

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.6

12

3.9

3.5

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.1
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.2
<20

<0.01
0.07
0.03
0.22
0.13
0.10
0.06
0.09
0.05
0.05
0.807

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.04
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.02
chryseen
mg/kgds
S
0.02
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.02
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.02
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.02
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.184
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)

2)

2)

3)

3)

002

28
<0.2
3.9
9.4
<0.05
<10
<0.5
9.8
22

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)

3)

3)

003

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3)

3)

004

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3)

3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
VO Schelfhorst te Paterswolde

Orderdatum
05-07-2018
Startdatum
05-07-2018
Rapportagedatum 18-07-2018

180416
- 1

12828317

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MM1 bg A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-20, A07: 0-50, A08: 0-20, A09: 0-50
MM2 og A01: 50-100, A05: 130-180, A06: 50-100
MM3 bg A10: 0-50, A11: 0-50, A13: 0-20, A14: 0-50, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 0-50, A18: 0-50, A19: 0-50
MM4 og A09: 50-100, A10: 50-100, A14: 50-100, A18: 50-100, A18: 100-150

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001

<5
<5
<5
<5
<20

002

<5
<5
<5
<5
<20

003

<5
<5
5
<5
<20

004

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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180416
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- 1

Orderdatum
05-07-2018
Startdatum
05-07-2018
Rapportagedatum 18-07-2018

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.

Voetnoten
1
2
3

Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Orderdatum
05-07-2018
Startdatum
05-07-2018
Rapportagedatum 18-07-2018

180416
12828317

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y7121486
Y7121479

03-07-2018
03-07-2018

03-07-2018
03-07-2018

ALC201
ALC201
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Orderdatum
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Startdatum
05-07-2018
Rapportagedatum 18-07-2018

180416
12828317

- 1

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004

Y7121499
Y7121420
Y7121470
Y7121475
Y7121468
Y7121467
Y7121476
Y7121436
Y7121471
Y7121478
Y7121126
Y7121482
Y7121125
Y7121124
Y7121490
Y7121484
Y7121120
Y7121491
Y7121107
Y7121122
Y7121498
Y7121483
Y7121494

03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
06-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018

03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monsternummer:

003

Monster beschrijvingen

MM3 bgA10: 0-50, A11: 0-50, A13: 0-20, A14: 0-50, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 0-50, A18: 0-50,
A19: 0-50

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: VO Schelfhorst te Paterswolde
: 180416
: 12832233, versienummer: 1

Rotterdam, 24-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180416.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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180416
- 1

12832233

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

002

Grond (AS3000)

003

Grond (AS3000)

MM5 bg MM5 bg, A20: 0-50, A21: 0-50, A24: 0-50, A25: 0-50, A26: 0-50, A28: 0-50, A43: 0-50, A44: 0-50,
A42: 0-50, A45: 0-50
MM6 bg MM6 bg, A29: 0-50, A30: 0-50, A31: 0-50, A32: 0-30, A33: 0-30, A34: 0-30, A35: 0-50, A36: 0-50,
A37: 0-30
MM7 og MM7 og, A21: 60-100, A24: 60-100, A28: 50-100, A44: 80-130, A33: 30-80, A37: 80-130, A38:
50-100, A41: 80-130

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

88.8
<1
geen

84.9
<1
geen

90.7
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.5

4.3

0.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

2.9

3.7

3.0

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
13
<0.5
3.4
29

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
12
<0.5
<3
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.02
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.07
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.05
chryseen
mg/kgds
S
0.04
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.03
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.04
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.04
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.344
(0.7 factor)

<0.01
0.03
<0.01
0.06
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.204

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

003

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 24-07-2018

180416
- 1

12832233

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

002

Grond (AS3000)

003

Grond (AS3000)

MM5 bg MM5 bg, A20: 0-50, A21: 0-50, A24: 0-50, A25: 0-50, A26: 0-50, A28: 0-50, A43: 0-50, A44: 0-50,
A42: 0-50, A45: 0-50
MM6 bg MM6 bg, A29: 0-50, A30: 0-50, A31: 0-50, A32: 0-30, A33: 0-30, A34: 0-30, A35: 0-50, A36: 0-50,
A37: 0-30
MM7 og MM7 og, A21: 60-100, A24: 60-100, A28: 50-100, A44: 80-130, A33: 30-80, A37: 80-130, A38:
50-100, A41: 80-130

Analyse

Eenheid

Q

001

som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds

S

4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
<5
<5
<20

1)

002
4.9

<5
<5
10
7
<20

1)

003
4.9

1)

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 24-07-2018

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.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y7121194
Y7121191

06-07-2018
06-07-2018

06-07-2018
06-07-2018

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003

Y7121182
Y7121348
Y7121311
Y7121267
Y6944239
Y6944237
Y7121294
Y7121347
Y7121187
Y7121186
Y7121195
Y6944232
Y7121197
Y7121196
Y7121192
Y6943989
Y7121190
Y7121273
Y7120977
Y7121188
Y6944235
Y6943982
Y7121301
Y7121184
Y7121249

06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018

06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018
06-07-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 24-07-2018

Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM6 bgMM6 bg, A29: 0-50, A30: 0-50, A31: 0-50, A32: 0-30, A33: 0-30, A34: 0-30, A35: 0-50,
A36: 0-50, A37: 0-30

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

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

Paraaf :
SYNLAB Analytics & Services 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

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Analyserapport

Bodemvisie Milieu en Veiligheid B.V.
Douwe Jan Westra
Singel 60
9001 XP GROU

Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer

Blad 1 van 9

: VO Schelfhorst te Paterswolde
: 180416
: 12832239, versienummer: 1

Rotterdam, 17-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180416.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

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

1 A38-1: 150-250

002
003
004
005

Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

180416

2 A44-1: 160-260
3 A28-1: 250-350
4 A33-1: 200-300
5 A19-1: 150-250

Analyse

Eenheid

Q

001

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

63
<0.20
<2
6.3
<0.05
<2.0
<2
<3
22

40
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
<10

49
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
17

52
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
15

80
<0.20
8.9
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
24

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1

1)

1)

002

1)

003

1)

004

1)

005

<0.02

<0.02

<0.02

0.02

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14

<0.2
<0.2
<0.1
0.10
<0.1
0.17

<0.2
<0.2
<0.1
0.12
<0.1
0.19

<0.2
<0.2
<0.1
0.61
<0.1
0.68

<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1

1)

1)

<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1

1)

1)

<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

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

1 A38-1: 150-250

002
003
004
005

2 A44-1: 160-260
3 A28-1: 250-350
4 A33-1: 200-300
5 A19-1: 150-250

Analyse

Eenheid

Q

001

002

003

004

tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

6 A18-1: 200-300

007

Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

180416

7 A05-1: 220-320

Analyse

Eenheid

Q

006

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

46
<0.20
5.1
<2.0
<0.05
2.9
<2
<3
15

98
<0.20
15
<2.0
<0.05
7.5
<2
3.2
35

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2

007

1)

<0.02

1)

1)

<0.2
<0.2
<0.1
1.4
<0.1
1.47
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
0.23

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
SYNLAB Analytics & Services 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

Bodemvisie
Douwe Jan Westra
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 6 van 9

Analyserapport
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Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

180416
12832239

- 1

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

6 A18-1: 200-300

007

7 A05-1: 220-320

Analyse

Eenheid

Q

006

007

tribroommethaan

µg/l

S

<0.2

<0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S

<25
<25
<25
<25
<50

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
VO Schelfhorst te Paterswolde
180416
12832239

- 1

Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

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.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport
VO Schelfhorst te Paterswolde

Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

180416
12832239

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-ENISO 11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

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

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
002

G6377840
B1682810
G6377835
B1682829

11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018

11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018

ALC236
ALC204
ALC236
ALC204

Paraaf :
SYNLAB Analytics & Services 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

Bodemvisie
Douwe Jan Westra
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 9 van 9

Analyserapport
VO Schelfhorst te Paterswolde

Orderdatum
11-07-2018
Startdatum
11-07-2018
Rapportagedatum 17-07-2018

180416
12832239

- 1

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002
002
003
003
003
004
004
004
005
005
005
006
006
006
007
007
007

G6377845
G6377871
G6377842
G6377836
B1701440
G6377852
G6377841
B1682811
B1682805
G6377864
G6377865
G6377846
G6377847
B1682828
G6377853
G6377870
B1682804

11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018

11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
11-07-2018

ALC236
ALC236
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
ALC204
ALC236
ALC236
ALC236
ALC236
ALC204
ALC236
ALC236
ALC204
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Analyserapport

Bodemvisie
Douwe-Jan Westra
Singel 60
9001 XP GROU

Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer

Blad 1 van 5

: VO Schelfhorst te Paterswolde
: 180416
: 12834395, versienummer: 1

Rotterdam, 23-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180416.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Orderdatum
13-07-2018
Startdatum
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Rapportagedatum 23-07-2018

180416
- 1

12834395

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

MM asbest 1 - C01, C02, C10, C11, C12 (0,0-0,5 m-mv.)

002

Analyse

MM asbest 2 - C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 (0,0-0,5 m-mv.)

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

001

002

14.12
14.12

15.69
15.69

nee
12780

nee
14756

90.5

94.0

S

<2

<2

S

<2

<2

S

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

1.3
<2
<2

0.61
<2
<2

S
S
S

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Rapportagedatum 23-07-2018

180416
12834395

Analyse

- 1

Monstersoort

Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000

Mengmonster samengesteld

Asbestverdachte grond AS3000

totaal gewicht <20 mm na drogen

Asbestverdachte grond AS3000

droge stof

Asbestverdachte grond AS3000

gemeten totaal
asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
conform NEN 5707 (2003)
Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Idem
Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002

E1666300
E1666297

03-07-2018
04-07-2018

03-07-2018
03-07-2018

ALC291 Theoretische monsternamedatum
ALC291 Theoretische monsternamedatum
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: VO Schelfhorst te Paterswolde
: 180416
: 12828315, versienummer: 1

Rotterdam, 10-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180416.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Asfalt
Asfalt
Asfalt

1 D01
2 D02
3 D03

Analyse

Eenheid

Q

Laagdikte bepaling
Schade
PAK-Detector (Fluorescentie)

-

Q
Q
Q

001

zie bijlage
nee
nee

1)

002

zie bijlage
nee
nee

1)

003

zie bijlage
nee
nee

1)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten
1

Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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Analyse

- 1

Monstersoort

Relatie tot norm

Laagdikte bepaling

Asfalt

Schade

Asfalt

PAK-Detector (Fluorescentie)

Asfalt

Conform RAW2015, proef 77.1
Idem
Conform RAW 2015, proef 77.2

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003

E1656732
E1656734
E1656733

03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018

03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018

ALC291
ALC291
ALC291
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: Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
: 180411
: 12836448, versienummer: 1

Rotterdam, 27-07-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180411.
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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
180411
- 1

12836448

Orderdatum
18-07-2018
Startdatum
18-07-2018
Rapportagedatum 27-07-2018

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Waterbodem
(AS3000)

Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08:
140-155, 09: 125-137, 10: 119-130

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

76.5
0
geen

organische stof (gloeiverlies)
gloeirest

% vd DS
% vd DS

S

<2
98.2

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um
% vd DS

S

15

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

35
<0.2
5.0
8.3
<0.05
<10
<1.5
11
27

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.03
fenantreen
mg/kgds
S
<0.03
antraceen
mg/kgds
S
<0.03
fluoranteen
mg/kgds
S
<0.03
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
<0.03
chryseen
mg/kgds
S
<0.03
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
<0.03
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
<0.03
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
<0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
<0.03
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.21
(0.7 factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Waterbodem
(AS3000)

Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08:
140-155, 09: 125-137, 10: 119-130

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001

<5
<5
6
<5
<35

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
18-07-2018
Startdatum
18-07-2018
Rapportagedatum 27-07-2018

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.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde

Orderdatum
18-07-2018
Startdatum
18-07-2018
Rapportagedatum 27-07-2018

180411
12836448

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Waterbodem (AS3000)

gewicht artefacten

Waterbodem (AS3000)

aard van de artefacten

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
AS3210-1 en conform NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
Conform AS3210-3
Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3210-4 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3210-5
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

organische stof (gloeiverlies)

Waterbodem (AS3000)

gloeirest

Waterbodem (AS3000)

min. delen <2um

Waterbodem (AS3000)

barium

Waterbodem (AS3000)

cadmium

Waterbodem (AS3000)

kobalt

Waterbodem (AS3000)

koper

Waterbodem (AS3000)

kwik

Waterbodem (AS3000)

lood

Waterbodem (AS3000)

molybdeen

Waterbodem (AS3000)

nikkel

Waterbodem (AS3000)

zink

Waterbodem (AS3000)

naftaleen

Waterbodem (AS3000)

fenantreen

Waterbodem (AS3000)

antraceen

Waterbodem (AS3000)

fluoranteen

Waterbodem (AS3000)

benzo(a)antraceen

Waterbodem (AS3000)

chryseen

Waterbodem (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Waterbodem (AS3000)

benzo(a)pyreen

Waterbodem (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Waterbodem (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Waterbodem (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Waterbodem (AS3000)
Waterbodem (AS3000)

PCB 52

Waterbodem (AS3000)

PCB 101

Waterbodem (AS3000)

PCB 118

Waterbodem (AS3000)

PCB 138

Waterbodem (AS3000)

PCB 153

Waterbodem (AS3000)

PCB 180

Waterbodem (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Waterbodem (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Waterbodem (AS3000)

Conform AS3210-7
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3210-6, conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001

Y7121321
Y7121329

17-07-2018
17-07-2018

17-07-2018
17-07-2018

ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001
001
001

Y7121328
Y7121316
Y7121204
Y7121319
Y7121325
Y7121323
Y7121306
Y7121324

17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

17-07-2018
11-07-2018
17-07-2018
11-07-2018
17-07-2018
11-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Orderdatum
18-07-2018
Startdatum
18-07-2018
Rapportagedatum 27-07-2018

Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

Slib 101: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07:
130-139, 08: 140-155, 09: 125-137, 10: 119-130

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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BIJLAGE 5:

TOETSING ANALYSERESULTATEN

Projectnaam
Projectcode

VO Schelfhorst te Paterswolde
180416

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacten (g)
aard van de artefacten
(-)
organische stof
(gloeiverlies)
(% vd DS)

MM1 bg1
1
or
88.6
<1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
3.6
METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

br
---

---

87.2
<1

--

Geen

--

--

<0.5

--

--

Geen

2.9

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.1
<20

MM2 og2
2
or

45.2
0.226
3.14
6.67
0.0487
10.5
0.35
7.98
30.1

br
---

---

86.8
<1

--

Geen

--

--

2.5

12

--

--

28
<0.2
3.9
9.4
<0.05
<10
<0.5
9.8
22

48.2
0.209
6.55
14.5
0.0433
9.3
0.35
15.6
34.6

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
0.184
0.184
0.07

0.07

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
4.9
16.9

4.9

24.5

<20

70

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<20

48.3

MM3 bg3
3
or

--

--

a

MM4 og4
4
or

br
---

br

---

88.4
<1

--

Geen

--

--

1.0

--

--

3.9

--

--

3.5

--

--

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

43.8
0.229
3.06
6.69
0.0486
10.5
0.35
5.29
29.9

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
3.2
<20

45.7
0.236
3.17
6.89
0.0491
10.7
0.35
8.3
30.9

<0.01

--

<0.01

--

0.807

0.807

0.07

0.07

4.9

19.6

4.9

24.5

<20

56

<20

70

--

---

----

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12828317-001 MM1 bg A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-20, A07: 0-50, A08: 0-20, A09: 0-50
2
12828317-002 MM2 og A01: 50-100, A05: 130-180, A06: 50-100
3
12828317-003 MM3 bg A10: 0-50, A11: 0-50, A13: 0-20, A14: 0-50, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 0-50, A18: 0-50, A19: 0-50
4
12828317-004 MM4 og A09: 50-100, A10: 50-100, A14: 50-100, A18: 50-100, A18: 100-150
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013,
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens
zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging
in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

+

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde
te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van
thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default
waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1: lutum 3.6% humus 2.9%
2: lutum 12% humus 0.5%
3: lutum 3.9% humus 2.5%
4: lutum 3.5% humus 1%

Projectnaam
Projectcode

VO Schelfhorst te Paterswolde
180416

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

droge stof (gew.-%)
gewicht artefacten (g)
aard van de artefacten
(-)
organische stof
(gloeiverlies)
(% vd DS)

MM5 bg1
5
or
88.8
<1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
(% vd DS)
2.9
METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

br
---

---

84.9
<1

--

Geen

--

--

4.3

--

--

Geen

3.5

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
13
<0.5
3.4
29

MM6 bg2
6
or

48.8
0.223
3.36
6.69
0.049
19.6
0.35
9.22
63.5

MM7 og3
7
or

br
---

br

---

90.7
<1

---

--

Geen

--

--

0.7

--

--

3.7

--

--

3.0

--

--

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
12
<0.5
<3
<20

44.7
0.213
3.11
6.36
0.0481
17.6
0.35
5.36
29

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

48.2
0.237
3.33
7
0.0495
10.8
0.35
5.65
31.6

<0.01

--

--

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
0.344
0.344
0.204

0.204

0.07

0.07

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
4.9

14

4.9

11.4

4.9

24.5

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

40

<20

32.6

<20

70

<20

--

--

---

--

a

Monstercode en monstertraject
1
12832233-001 MM5 bg MM5 bg, A20: 0-50, A21: 0-50, A24: 0-50, A25: 0-50, A26: 0-50, A28: 0-50, A43: 0-50, A44: 0-50, A42: 0-50, A45:
0-50
2
12832233-002 MM6 bg MM6 bg, A29: 0-50, A30: 0-50, A31: 0-50, A32: 0-30, A33: 0-30, A34: 0-30, A35: 0-50, A36: 0-50, A37: 0-30
3
12832233-003 MM7 og MM7 og, A21: 60-100, A24: 60-100, A28: 50-100, A44: 80-130, A33: 30-80, A37: 80-130, A38: 50-100, A41: 80-130
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013,
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens
zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging
in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

+

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default
waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
5: lutum 2.9% humus 3.5%
6: lutum 3.7% humus 4.3%
7: lutum 3% humus 0.7%

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
Toetsingswaarden1)

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

AW

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1/2(AW+I)

6.8
102
115
18
290
96
68
430

I

920
13
190
190
36
530
190
100
720

RBK eis

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
1.5
21
40

0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
(µg/kgds)
20

510

1000

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

2595

5000

35

1)

AW
1/2(AW+I)
I
RBK

190

achtergrondwaarde
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
bodem type 10% humus en 25% lutum.

Projectnaam
Projectcode

VO Schelfhorst te Paterswolde
180416

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode

11

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

63
<0.20
<2
6.3
<0.05
<2.0
<2
<3
22

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

a

22

33

44

40
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
<10

49
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
17

52
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
15

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.02
<0.02
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
0.0002
0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2a
dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<50

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<50

a

-a
a
a
a
a
a

a

a

<0.02

<0.02

0.0002

0.0002

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1

0.17
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<50

a

-*
a
a
a
a
a

a

0.19
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

*

a

a

-*
a
a
a
a
a

a

<50

Monstercode en monstertraject
1
12832239-001 1 A38-1: 150-250
2
12832239-002 2 A44-1: 160-260
3
12832239-003 3 A28-1: 250-350
4
12832239-004 4 A33-1: 200-300
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr.
16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven
in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Projectnaam
Projectcode

VO Schelfhorst te Paterswolde
180416

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode

51

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

80
<0.20
8.9
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
24

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

*

a

62

73

46
<0.20
5.1
<2.0
<0.05
2.9
<2
<3
15

98
<0.20
15
<2.0
<0.05
7.5
<2
3.2
35

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

<0.2
<0.2
<0.2
0.21
<0.2

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0,02
*
<0.02
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen
0.000286
0.0002
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.68
*
a
dichloormethaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<50

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<50

*

a

<0.02
0.0002

a

-a
a
a
a
a
a

a

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
1.47
<0.2
0.42
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
0.23
<0.2

a

-*
a
a
a
a
a

*

<50

Monstercode en monstertraject
1
12832239-005 5 A19-1: 150-250
2
12832239-006 6 A18-1: 200-300
3
12832239-007 7 A05-1: 220-320
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr.
16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven
in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)
Toetsingswaarden1)

S

1/2(S+I)

I

RBK

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15
65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75
800

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

0.20
7.0
4.0
0.20
6.0

15
504
77
35
153

30
1000
150
70
300

0.20
0.20
0.20
0.21
0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.01
35
70
polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
1
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
7.0
454
1,2-dichloorethaan
7.0
204
1,1-dichlooretheen
0.01
5.0
dichloormethaan
0.01
500
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.01
10
1,1-dichloorpropaan
0.80
40
1,2-dichloorpropaan
0.80
40
1,3-dichloorpropaan
0.80
40
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.80
40
tetrachlooretheen
0.01
20
tetrachloormethaan
0.01
5.0
1,1,1-trichloorethaan
0.01
150
1,1,2-trichloorethaan
0.01
65
trichlooretheen
24
262
chloroform
6.0
203
vinylchloride
0.01
2.5
tribroommethaan
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

1)

S
1/2(S+I)
I
RBK

50

325

0.020

900
400
10
1000

0.20
0.20
0.10
0.20

20
80
80
80

0.14
0.20
0.20
0.20

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

600

50

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 13-08-2018 - 08:38)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

180411
Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
Slib 1
Waterbodem (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid SR

BT

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
gloeirest

%
76.5
g
0
Geen
%
<2
% vd DS98.2

76.5

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um

% vd DS 15

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

35
<0.2
5.0
8.3
<0.05
<10
<1.5
11
27

BC

2
15
51.7
0.201
7.26
11.9
0.0415
8.88
1.05
15.4
38.6

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.03
0.021
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.21
0.21

<=AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

24.5

<=AW

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<35

122

<=AW

Monstercode
12836448-001

mg/kg

Monsteromschrijving
Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08: 140155, 09: 125-137, 10: 119-130

Legenda
Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor
landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
,zp
Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I
INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I
Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT
Niet toepasbaar
BT/BC
gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem
Kleur informatie
Rood
overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje >= B waarde (component niveau)
Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)
Blauw
>= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een
oppervlaktewaterlichaam
(Toetsversie 1.2.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 13-08-2018 - 08:40)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

180411
Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
Slib 1
Waterbodem (AS3000)
Altijd toepasbaar

Analyse

Eenheid SR

BT

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
gloeirest

%
76.5
g
0
Geen
%
<2
% vd DS98.2

76.5

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um

% vd DS 15

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

35
<0.2
5.0
8.3
<0.05
<10
<1.5
11
27

BC

2
15
51.7
0.201
7.26
11.9
0.0415
8.88
1.05
15.4
38.6

-<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW
<=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.03
0.021
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.21
0.21

<=AW

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

24.5

<=AW

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<35

122

<=AW

Monstercode
12836448-001

mg/kg

Monsteromschrijving
Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08: 140155, 09: 125-137, 10: 119-130

Legenda
Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke
achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van
de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van
920 mg/kg (landbodem).
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
A
Klasse A
B
Klasse B
^
Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood > klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar
Oranje > klasse A, voldoet aan Klasse B
Blauw >= Achtergrondwaarde, voldoet aan Klasse A (op component niveau)

Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel
(landbodem)
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 13-08-2018 - 08:40)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

180411
Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
Slib 1
Waterbodem (AS3000)
Verspreidbaar

Analyse

Eenheid SR

BT

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
gloeirest

%
76.5
g
0
Geen
%
<2
% vd DS98.2

76.5

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um

% vd DS 15

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

35
<0.2
5.0
8.3
<0.05
<10
<1.5
11
27

BC

2
15
51.7
0.201
7.26
11.9
0.0415
8.88
1.05
15.4
38.6

V
-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.03
0.021
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.21
0.21

-

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

24.5

-

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<35

122

V

mg/kg

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
12836448-001
arseen
chroom
antimoon
tin
vanadium
endosulfansulfaat
alfa-endosulfan
aldrin
beta-hexachloorcyclohexaan
som chloordaan (som cis- en trans-)
delta-hexachloorcyclohexaan
dieldrin
alfa-hexachloorcyclohexaan
endrin
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan)
hexachloorbenzeen
hexachloorbutadieen
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)
heptachloor
isodrin
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
pentachloorfenol

msPAF

<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
0.0248

EenheidBT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

<<
<<
<<
<<
<<
0.05
0.176
<<
0.00483
0.00502
0.011
0.13
0.0132
0.435
0.0854
0.00104
<<
0.0245
0.0886
0.187
<<
0.00094
0.000151
<<
0.0019
0.000118
0.00104

BC

pentachloorbenzeen
telodrin
meersoorten PAF metalen
meersoorten PAF organische verbindingen

Monstercode
12836448-001

%
%
%
%

0.0149
<<
<<
2.2

V
V

Monsteromschrijving
Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08: 140155, 09: 125-137, 10: 119-130

Legenda
Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %)
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
V
Verspreidbaar
NV
Niet verspreidbaar
NoV Nooit verspreidbaar
<<
msPAF getal extreem klein
Kleur informatie
Rood Niet of nooit verspreidbaar

Toetsing volgens BoToVa, module T.6-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet
oppervlaktewaterlichaam
(Toetsversie 1.1.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 13-08-2018 - 08:41)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

180411
Waterbodemonderzoek Schelfhorst te Paterswolde
Slib 1
Waterbodem (AS3000)
Verspreidbaar

Analyse

Eenheid SR

BT

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
gloeirest

%
76.5
g
0
Geen
%
<2
% vd DS98.2

76.5

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um

% vd DS 15

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

35
<0.2
5.0
8.3
<0.05
<10
<1.5
11
27

BC

2
15
51.7
0.201
7.26
11.9
0.0415
8.88
1.05
15.4
38.6

-V
V
V
V
V
V
V
V

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.03
0.021
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.21
0.21

V

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg

4.9

24.5

V

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

<35

122

V

Monstercode
12836448-001

mg/kg

Monsteromschrijving
Slib 1 01: 141-152, 02: 135-146, 03: 155-165, 04: 135-153, 05: 149-155, 06: 118-135, 07: 130-139, 08: 140155, 09: 125-137, 10: 119-130

Legenda
Verklaring kolommen
SR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
V
Verspreidbaar
NV Niet verspreidbaar
NoV Nooit verspreidbaar
^
Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood Niet of nooit verspreidbaar
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1 INLEIDING
In opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte is door Eco Reest BV een Quickscan Wet
natuurbescherming uitgevoerd op de voormalige camping Schelfhorst, in buurtschap Schelfhorst.

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen woningbouw bij buurtschap Schelfhorst. Op de locatie
zal de aanwezige vegetatie worden gerooid en zullen er een tiental woningen worden gerealiseerd.
De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen:
• of habitats aanwezig kunnen zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het
buurtschap;
• of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten;
• hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden.

1.1 SCOPE
In dit rapport is een verkennend flora en fauna onderzoek beschreven. Hierin is onderzocht of er
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of deze significant negatief
kunnen zijn. In overleg met het bevoegd gezag wordt de uitkomst van het verkennend onderzoek
gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek.
Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan optreden aan beschermde
natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op circa 3,6 kilometer afstand ten zuidoosten van het
Natura 2000-gebied Leekstermeer. Gezien de afstand van het plangebied tot het Natura 2000 gebied
is er geen voortoets uitgevoerd op effecten op Natura 2000-gebieden. Wel wordt ingegaan op de
effecten op nabijgelegen gebied uit het Natuurnetwerk Drenthe (NND).

1.2 KWALITEITSBORGING
Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren.
Eco Reest BV en Gebouwen Inspectie Nederland BV zijn gecertificeerd volgens “NENEN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke
ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van de
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten.
Eco Reest BV is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten
adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van
kwaliteit in de uitvoering van ecologisch onderzoek.
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk
is van de belangen van de opdrachtgever en derden.
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Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk,
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval
van wettelijke verplichtingen.

1.3 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. Hoofdstuk 3 bevat
een samenvatting van de regelgeving uit de Wet natuurbescherming die hier relevant is. In hoofdstuk
4 worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van de toets aan de Wet
natuurbescherming worden beschreven in hoofdstuk 5. Besloten wordt met hoofdstuk 6; conclusies
en aanbevelingen.
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en
wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie.

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN
De opdrachtgever is voornemens om tien woningen te realiseren ter plaatse van het
onderzoeksterrein (zie figuur 2-1). De locatie bestaat uit een voormalig campingterrein, welke rond
2006 volledig is ontmanteld. De opslag die sindsdien is gaan groeien zal worden verwijderd. De
oudere houtwallen en solitaire bomen worden in het plan ingepast. De aanwezige watergang wordt
gedempt.
Het is de bedoeling dat er tien bouwkavels worden uitgegeven, als “postzegels” in de natuur. Het
terrein buiten de “postzegel” wordt bestemd als natuur.
Op dit moment is onduidelijk wanneer de bouw zal plaatsvinden.
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Figuur 2-1. Nieuwe inrichting plangebied

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING
Het onderzoeksterrein bestaat uit een voormalige camping welke rond 2006 is ontmanteld. Hierbij is
tevens een zwemplas in de noordoosthoek gedempt. Sinds de ontmanteling van het terrein is het
terrein begroeid met opslag van vooral wilg en berk, met een ondergroei van grassen en kruiden van
een verstoorde grond. De bodem ter hoogte van de voormalige zwemplas is relatief nat.
Op het terrein zijn smalle, onverharde paden aanwezig. Het terrein wordt door omwonenden
gebruikt als hondenuitlaatplek.
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Pagina 9 van 30

In het midden van het terrein is een geïsoleerde watergang aanwezig met redelijk steile oevers. Deze
is na het ontmantelen van de voormalige camping aangelegd.
Het terrein wordt begrensd en dooraderd door enkele oudere houtwallen. Ook zijn enkele solitaire
oudere bomen aanwezig.
Het onderzoeksterrein is gelegen in buurtschap Schelfhorst, ten noorden van Paterswolde. Oostelijk
en westelijk is agrarisch grasland met enkele houtwallen aanwezig. Ten noorden van het
onderzoeksgebied ligt het Elsburger Onland. Dit is een natuurgebied dat deel uitmaakt van het
Natuurnetwerk Nederland. In groter verband vormt dit gebied een onderdeel van 'de Onlanden', een
laagveengebied dat zich uitstrekt tot aan het Leekstermeer.
In de onderstaande figuur is het onderzoeksterrein aangegeven.

Figuur 2-2. Locatie onderzoeksterrein, rood omkaderd (bron achtergrondkaart: ArcGis Online).

2.3 BESCHERMDE GEBIEDEN IN DE NABIJE OMGEVING
De onderzoekslocatie ligt op grote afstand van het Leekstermeergebied dat beschermd is middels de
Wet natuurbescherming. De onderzoekslocatie grenst echter aan gebied dat is opgenomen in het
Natuurnetwerk Drenthe (NND).
Natura 2000
Ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied het Leekstermeer. De afstand
tussen de onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is ongeveer 3,6 kilometer. De doelsoorten
van dit gebied zijn porseleinhoen, kwartelkoning en rietzanger als broedvogels en brandgans, kolgans
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en smient als niet-broedvogels. In figuur 2-3 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van
het Natura2000 gebied weergegeven.

Figuur 2-3. De ligging van het onderzoeksterrein (rood omkaderd) ten opzichte van het Leekstermeergebied (Natura2000, geel gearceerd). (Bron kaart: Synbiosys.alterra.nl).

De genoemde doelsoorten, kwartelkoning, rietzanger en porseleinhoen, leven voornamelijk in riet- of
hooilanden. Deze soorten broeden mogelijk in het aangrenzende Elsburger Onland. Dit gebied
fungeert naar verwachting ook als overwinteringsgebied voor brandgans, kolgans en smient. Er vindt
als gevolg van de plannen geen oppervlakteverlies plaats aan broed- en foerageergebied voor deze
soorten. Ook in de nieuwe situatie wordt geen significante verstoring verwacht door de nieuwe
inrichting van het plangebied. De bouwkavels worden ingepast in natuur, zodat er sprake is van een
buffer tussen de bouwkavels en eventueel broedgebied. Wel is er een risico op verstoring tijdens de
bouwfase. Hier zal tijdens de planning van de werkzaamheden rekening gehouden moeten worden.
In het onderzoeksgebied, dat voornamelijk bestaat uit vrij dichte opslag van wilg en berk, worden de
genoemde doelsoorten niet verwacht.
Gezien de afstand van het onderzoeksgebied tot het Leekstermeergebied en de kenmerken van
onderhavig onderzoeksterrein en het initiatief worden er geen significante effecten verwacht als
gevolg van de ingreep.
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Natuurnetwerk Nederland
Op de kaart in figuur 2-4 is te zien dat de onderzoekslocatie grenst aan een natuurgebied ligt dat is
opgenomen in het NND (Natuurnetwerk Drenthe)

Figuur 2-4. De ligging van het onderzoeksterrein (rood omkaderd) ten opzichte van de NND. (Bron kaart: EHS kaart 2016
Provincie Drenthe).

Het aangrenzende NND gebied bestaat uit hoog- en laagveenbos, droog bos met productie, nat
schraalland en kruiden- en faunarijk grasland (zie figuur 2-5). Dit wordt door de uitvoering van de
plannen niet verstoord, mits de oude houtwallen en de greppelstructuur niet wordt aangetast en een
buffer tussen het NND gebied en de woonkavels wordt gerealiseerd. Dit is ook opgenomen in het
schetsontwerp en beeldkwaliteitsplan.
Ten opzichte van het voorgaande gebruik als camping en het huidige gebruik als hondenuitlaatplek,
wordt het aantal mensen dat het terrein gebruikt kleiner. Hierdoor neemt de recreatie in het
omliggende gebied af. Bovendien heeft de initiatiefnemer de ambitie de ecologische waarden in het
gebied te ontwikkelen. Hiervoor zijn twee gedachten:
1. Naar een gesloten landschap met vochtig bos, nat bos, oude bomen in bos en open water in
bos.
2. Naar een open- halfopen landschap met afhankelijk van het beheer bloemrijk hooiland of
weide, akkerkruidenland, solitaire bomen, hagen, struwelen en open water.
Hierbij wordt momenteel meer geneigd naar de tweede optie. Deze is goed in te passen bij de
ambitiekaart met nat schraalland en kruiden- en faunarijk grasland in de omgeving.
Er zal geen sprake zijn van (externe) significant negatieve effecten op de NNN mits de buffer die ook
in het schetsontwerp is opgenomen, wordt aangehouden. Het is daarbij van belang dat de oude
houtwallen en greppelstructuur niet wordt aangetast.
In figuur 2-5 is te zien dat een klein deel van het onderzoeksgebied in de noordoosthoek een ambitie
N00.01 heeft; nog om te vormen landbouwgrond naar natuur. Dit stuk valt buiten de bouwkavels.
Bovendien is de begrenzing van het NNN leidend voor de planologische procedure op grond van de
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regels die gelden vanuit de POV1. Op de EHS kaart van 2016, momenteel de meest recente kaart, dit
stukje niet is ingekleurd. Momenteel ligt er geen beheerpakket op dit deel (zie figuur 2-6).

Figuur 2-5. De ligging van het onderzoeksterrein (rood omkaderd) ten opzichte van verschillende beheertypen. (Bron
ambitiekaart natuurbeheerplan 2018 Provincie Drenthe). Blauw / rood gearceerd = N14.02 (hoog- en laagveenbos),
lichtroze = N16.01 (droog bos met productie), lichtgroen = N10.01 (nat schraalland), roze = N00.01 (nog om te vormen
landbouwgrond naar natuur), groen = N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland).

1

Email dhr. M. Lumkes, Beleidscoördinator bos, natuur en landschap Provincie Drenthe, 19-5-2017
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Figuur 2-6. De ligging van het onderzoeksterrein (rood omkaderd) ten opzichte van verschillende beheertypen. (Bron
beheertypenkaart natuurbeheerplan 2018 Provincie Drenthe). Blauw / rood gearceerd = N14.02 (hoog- en laagveenbos),
lichtroze = N16.01 (droog bos met productie), lichtgroen = N10.01 (nat schraalland), roze = N00.01 (nog om te vormen
landbouwgrond naar natuur), groen = N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland).
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Het

3 NATUURWETGEVING
In Nederland was de bescherming van soorten en gebieden tot 2017 geregeld in de Flora- en
faunawet en de natuurbeschermingswet 1998. Deze twee wetten zijn per 1 in januari 2017 samen
met de Boswet, vervangen door Wet natuurbescherming. Bevoegd gezag ligt bij de Provincies.

3.1 SOORTENBESCHERMING
De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder
voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.
Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10
soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in:
• Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a
• Bijlage 2 verdrag van Bern
• Bijlage 1 verdrag van Bonn
Vogels
Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen:
• Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
• Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld als bedoeld
in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te
nemen.
• Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en
deze onder zich te hebben.
• Het is verboden vogels als bedoeld als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te
storen.
Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding
van de desbetreffende vogelsoort.
Bovenstaande houdt is dat de nesten van alle inheemse soorten tijdens het broedseizoen zijn
beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels is een ontheffing nodig. Net als onder de Floraen faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief
verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik,
huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte
wouw.
Overige soorten
Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is
Artikel 3.5 van toepassing . Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten:
• opzettelijk te doden of te vangen;
• opzettelijk te verstoren;
• eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
• planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, ontwortelen of te vernielen.
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In de Wet natuurbescherming is een lijst met Nationaal Beschermde soorten opgenomen. Hierop is
artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat
het verboden is nationaal beschermde soorten:
• opzettelijk te doden of te vangen;
• voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
• planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden , ontwortelen of te vernielen.
Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt. De lijst van de
provincie Drenthe met nationaal beschermde soorten waarvoor een ontheffing nodig blijft bij
ruimtelijke ingrepen is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

3.2

GEBIEDSBESCHERMING

Met de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn
in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De beschermde gebieden uit de beide richtlijnen
worden aangeduid als Natura 2000 gebieden.
In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden van het
Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. Deze kwalificerende habitattypen en
soorten zijn in het aanwijzingsbesluit opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied
is specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale
deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede
voortbestaan van deze natuurwaarden zeker te stellen.
Indien er sprake is van “verslechtering of significante verstoring” of “significante gevolgen” op een
Natura 2000-gebied is een vergunning nodig. Deze wordt aangevraagd bij de Provincie waar de
ingreep plaatsvindt. De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect
(externe werking) zijn. “Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn
tegen invloed van buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben,
daar ook volledige bescherming genieten.
Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden
worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een
combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij
wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is
genomen, bij deze beoordeling worden betrokken.
Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, waarin het beleid
voor stikstofgevoelige natuurgebieden is geregeld. De PAS heeft betrekking op 117 Natura 2000gebieden (vanaf 15 december 2015 118 gebieden) waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. Als
onderdeel van de PAS wordt met het rekenprogramma AERIUS bepaald of de stikstofdepositie door
de voorgenomen plannen zodanig verandert dat een melding of vergunningsaanvraag bij de
Provincie nodig is.
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3.3

ZORGPLICHT

In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze geldt voor zowel
soorten als gebieden. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor Natura 2000gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun
directe leefomgeving. In artikel 1.11 is het als volgt verwoord:
De zorg houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt (…);
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of
ongedaan gemaakt.
Deze zorg geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren,
ongeacht of deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.
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4 METHODE
4.1 LITERATUURSTUDIE
Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en
fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het opvragen van
gegevens van de Nationala Databank Flora en Fauna. Hierin is een overzicht gegeven van de in de
omgeving aanwezige beschermde soorten. Deze staan weergegeven in onderstaande overzicht. Het
plangebied is in dit geval iets ruimer ingetekend om een volledig beeld te krijgen van de soorten in de
omgeving. De volledige lijst, met soorten op een grotere afstand dan 1 kilometer van het plangebied,
is weergegeven in bijlage 2.
•

Vogelrichtlijn
Er zijn 92 soorten vogels in het gebied vastgesteld binnen een straal van één kilometer.
Hieronder vallen drie vogelsoorten wiens nesten jaarrond beschermd zijn, namelijk buizerd,
havik en huismus. Tevens bevinden zich doelsoorten van het nabijgelegen Leekstermeer
binnen een afstand van één kilometer van het onderzoeksgebied, namelijk porseleinhoen,
kwartelkoning en rietzanger.

•

Habitatrichtlijn 1 km
Groene glazenmaker, heikikker, otter

•

Provinciaal beschermde soorten 1 km
Eekhoorn, waterspitsmuis.

•

Habitatrichtlijn 3 km
Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, groene glazenmaker, heikikker, kleine
dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, otter, poelkikker, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis, watervleermuis

•

Provinciaal beschermde soorten 3 km
Boommarter, eekhoorn, grote modderkruiper, steenmarter, stijve wolfsmelk,
waterspitsmuis.

Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur, zoals verspreidingsatlassen en veldgidsen. Er zijn
geen gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties).

4.2

VELDBEZOEK

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14 april 2017. Dit heeft overdag
plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt: 11 graden
Celsius, 4/8 bewolkt, 2-3 bft.
Het bezoek is erop gericht te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor
beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving
onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten.
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5 RESULTATEN
Onderstaand zijn de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek weergegeven.

5.1

VAATPLANTEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen beschermde plantensoorten bekend, maar
binnen een straal van 3 km is stijve wolfsmelk bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen, alleen enkele
algemene soorten, zoals hondsdraf, speenkruid, gewone veldbies, pitrus en gele lis.
Stijve wolfsmelk groeit op zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig
voedselrijke, weinig of niet bemeste, kalkrijke grond (klei, mergel en stenige plaatsen) en wordt niet
in het plangebied verwacht.

5.2

VOGELS

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn meer dan dertig soorten broedvogels bekend. Tevens
bevinden zich doelsoorten van het nabijgelegen Leekstermeer binnen een afstand van één kilometer
van het onderzoeksgebied, namelijk porseleinhoen, kwartelkoning en rietzanger.
Resultaten veldbezoek en effecten beoordeling
De doelsoorten van natura 2000-gebied Leekstermeer zijn niet in of rond het onderzoeksgebied
waargenomen tijdens het veldbezoek.
Wel zijn op verschillende plekken plukplaatsen van sperwer of havik gevonden. Mogelijk broeden
deze, of een van deze, soorten in een van de oudere solitaire bomen of houtwallen binnen het
plangebied. Deze bomen worden ingepast in de inrichting, zodat eventuele nestplaatsen behouden
blijven. Echter, door toenemende verstoring tijdens de bouw- of gebruiksfase, zou een nestplaats
alsnog ongeschikt kunnen worden. In dat geval is er sprake van een overtreding van de Wet
natuurbescherming. Daarom wordt geadviseerd voor de uitvoering een inventarisatie op jaarrond
beschermde nesten uit te laten voeren. Wanneer nestlocaties bekend zijn kunnen maatregelen
genomen worden als het aanpassen van de planning van de werkzaamheden in (een deel) van het
onderzoeksgebied en / of het instellen van een buffer rond de betreffende nestboom.
Tijdens het veldbezoek zijn diverse algemene vogelsoorten waargenomen in de directe omgeving van
het onderzoeksterrein. Het is aannemelijk dat er veel algemene soorten zoals boomkruiper,
pimpelmees en vink broeden in de dichtere bosschages. De nesten van deze soorten zijn niet
jaarrond beschermd. Echter alle vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Een overtreding
van de Wet natuurbescherming kan worden voorkomen door de bomen en struiken voor de start van
het broedseizoen te rooien. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd, van
belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart
tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden.
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5.3

GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein is eekhoorn, otter en waterspitsmuis bekend. Op grotere
afstand zijn ook boommarter en steenmarter bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van
de te kappen bosschages en de directe omgeving. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van
kleine zoogdieren in vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou het
onderzoeksterrein en directe omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van diverse
(grotere) zoogdieren, zoals ree, vos, haas en wellicht ook minder algemene soorten. Voor de
bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan
infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling. Dit houdt in dat in het kader van de Wet
natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen
werkzaamheden. Daarnaast worden populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht.
Het zal voornamelijk gaan om verstoring van individuen.
Otter leeft niet in een bosachtig gebied, maar maakt wel gebruik van de aanwezige structuren in het
landschap, vooral in de buurt van water.
Eekhoorn is in, nabij gelegen bosschages aangetroffen (NDFF). De opslag van wilg en berk is te klein
om voor eekhoorn verblijfplaats te kunnen dienen, maar maakt mogelijk gebruik van de oudere
houtwallen. Deze worden niet aangetast bij de voorgenomen plannen. Daarbij is rond de bouwkavels
een buffer van natuur voorzien, waardoor eventueel aanwezige verblijfplaatsen in de houtsingels
minimaal worden verstoord.
Boommarter leeft hoofdzakelijk in bebost gebied, met een voorkeur voor naaldbos of gemengd bos.
Soms ook in open terrein, mits voldoende bosjes en lijnvormige elementen als heggen en houtwallen
aanwezig zijn. Deze soort is op ca 3 kilometer van het onderzoeksgebied bekend. Het terrein was tot
2006 in gebruik als camping. Boommarter verblijft niet vaak in de nabijheid van bebouwing. Gezien
de aanwezigheid van menselijke bebouwing en de afwezigheid van een redelijke omvang van
gemengd of naaldbos lijkt de aanwezigheid van boommarter onwaarschijnlijk.
De aanwezigheid van steenmarter in het gebied is wel aannemelijk. De opslag op het terrein kan
worden gebruikt als foerageergebied. De houtwallen op het terrein kunnen een verblijfplaats van
steenmarter bevatten. Mits deze oudere houtwallen blijven staan worden geen verblijfplaatsen
aangetast. Wanneer de bouwkavels, zoals gepland, in natuur worden ingepast, blijft er
foerageergebied voor steenmarter voorhanden.
Waterspitsmuis wordt niet in de watergang binnen het onderzoeksgebied verwacht. Dee watergang
heeft vrij steile overs en een matige waterkwaliteit, waardoor hier geen geschikt leefgebied voor
waterspitsmuis aanwezig is.
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor
alle planten en dieren, beschermd of niet.
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5.4

VLEERMUIZEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende vleermuizen bekend: gewone
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Verblijfplaatsen
Binnen het onderzoeksterrein zijn bomen aanwezig met holtes, scheuren of loszittend schors. Deze
kunnen dienst doen als verblijfplaats voor boom bewonende soorten zoals de in de omgeving
waargenomen gewone grootoorvleermuis. Deze bomen blijven staan, zodat ook eventueel
aanwezige verblijfplaatsen in tact blijven. Hierbij is het van belang dat de houtwallen niet extra
verlicht worden buiten de daglichturen.
Vliegroute
De houtwallen langs de rand van het plangebied vormen mogelijk vliegroutes tussen de bebouwing
in Schelfhorst en het noordelijker gelegen gebied Elsburger Onlanden. Gezien de afwezigheid van
andere lijnvormige elementen tussen dit gebied en de bebouwing van Schelfhorst is hier mogelijk
sprake van een essentiële vliegroute. Omdat de oudere bomen en houtwallen niet worden
aangetast, blijven vliegroutes in stand. Hierbij is het belangrijk dat deze houtwallen niet extra worden
verlicht buiten de daglichturen.
Foerageergebied
De randen van de onderzoekslocatie maakt mogelijk deel uit van het foerageergebied van
plaatselijke vleermuispopulaties. In de directe omgeving is voldoende soortgelijk foerageergebied
voorhanden, zodat hier geen sprake zal zijn van essentieel foerageergebied.

5.5

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende amfibieën en reptielen bekend: binnen
één kilometer is heikikker bekend. Op ca 3 kilometer afstand is poelkikker waargenomen.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het onderzoeksterrein. De
watergang in het midden van het plangebied heeft steile oevers en een marginaal ontwikkelde
oevervegetatie en is daarmee marginaal geschikt als voortplantingshabitat voor amfibieën. Het is
niet uitgesloten dat de watergang onderdeel uitmaakt van het voortplantingshabitat de bruine
kikker, gewone pad of kleine watersalamander. Het gehele terrein kan deel uitmaken van het
landhabitat van deze soorten.
Voor de bovengenoemde amfibieën geldt in het kader van bestendig beheer, onderhoud aan
infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling . Dit houdt in dat in het kader van de Wet
natuurbescherming geen ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen
werkzaamheden.
De uit de NDFF bekende poelkikker en heikikker worden niet binnen het onderzoeksterrein verwacht.
Deze soorten stellen hogere eisen aan hun waterhabitat. De poelkikker is een kritische soort, die
houdt van voedselarm, schoon water. De watergang in het plangebied is niet geschikt.
Heikikker komt vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoogen laagveengebieden. Het voortplantingsbiotoop bestaat uit ondiepe stilstaande wateren met
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oevervegetatie. Het water zelf is vaak enigszins zuur (pH 4 - 5.5) en voedselarm. De watergang in het
plangebied is niet geschikt.
Het terrein met opslag en de houtwallen vormen geen geschikt leefgebied voor reptielen.

5.6 VISSEN
Resultaten literatuuronderzoek
In de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen beschermde vissen bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
De watergang binnen het onderzoeksgebied vormt geen geschikt leefgebied voor beschermde
soorten, gezien de matige waterkwaliteit en de geïsoleerde ligging van de watergang.

5.7

OVERIGE SOORTEN

Resultaten literatuuronderzoek
In de omgeving van het onderzoeksterrein is groene glazenmaker bekend.
Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling
Groene glazenmaker wordt niet binnen het plangebied verwacht. Deze soort is afhankelijk van
krabbescheer als waardplant. Binnen het plangebied is geen krabbenscheer aangetroffen.
Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig onderzoeksterrein
geen cruciale rol voor plaatselijke vlinderpopulaties.
De overige in de Wet natuurbescherming opgenomen (strikt beschermde) soorten zijn dusdanig
zeldzaam en grotendeels gebonden aan specifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laagveen en
beken, dat het onwaarschijnlijk is dat de onderzoekslocatie voor deze soorten een functie vervult.
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6 CONCLUSIE
6.1 CONCLUSIE WET NATUURBESCHERMING
Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Wet natuurbescherming concluderen wij dat er ter
plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk sprake is van het voorkomen van een strikt beschermde
soort, anders dan soorten waarvoor in onderhavig geval een vrijstelling geldt.
Mogelijk broeden sperwer en / of havik in een van de oudere solitaire bomen of houtwallen binnen
het plangebied.
In de oudere bomen en de opslag kunnen algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle
vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard
periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen
van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische
omstandigheden.
De houtwallen en oudere bomen hebben mogelijk een functie als verblijfplaats voor vleermuizen. De
houwallen vormen mogelijk een vliegroute naar achterliggende gebied Elsburger Onlanden.
Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht
geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

6.2

CONCLUSIE GEBIEDSBESCHERMING

Natura 2000
Ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied het Leekstermeer. De afstand
tussen de onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is ongeveer 3,6 kilometer. De doelsoorten
van dit gebeid zijn porseleinhoen, kwartelkoning en rietzanger als broedvogels. Deze broeden
mogelijk in het aangrenzende Elsburger Onland.
Brandgans, kolgans en smient zijn aangewezen als niet-broedvogels. Het Elsburger Onland fungeert
naar verwachting ook als overwinteringsgebied voor brandgans, kolgans en smient.
Er vindt als gevolg van de plannen geen oppervlakteverlies plaats aan broed- en foerageergebied
voor deze soorten. Ook in de nieuwe situatie wordt geen significante verstoring verwacht door de
nieuwe inrichting van het plangebied. De bouwkavels worden ingepast in natuur, zodat er sprake is
van een buffer tussen de bouwkavels en eventueel broed- of rustgebied. Er worden daarom geen
significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. Wel is er een risico op
verstoring tijdens de bouwfase. Hier zal tijdens de planning van de werkzaamheden rekening
gehouden moeten worden.
Natuurnetwerk Drenthe (NND)
Het onderzoeksgebied grenst ten noorden een noordoosten aan gebied dat is opgenomen in het
Natuurnetwerk Drenthe (NND). Het gaat om gebied waarop de volgende beheertypen en ambities
van de provincie liggen: N14.02 (hoog- en laagveenbos), N16.01 (droog bos met productie), N10.01
(nat schraalland), N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland). Het plangebied overlapt niet met terrein
uit de NNN, hierdoor is geen sprake van
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Er vinden geen werkzaamheden plaats binnen NNN. Er worden geen significant negatieve effecten
op de naastgelegen NNN gebieden verwacht, mits er een buffer tussen de bouwkavels en de NNN
gebieden wordt gehouden. Daarom wordt geadviseerd de houtwallen en greppelstructuur niet aan
te tasten.

6.3 AANBEVELINGEN EN ADVIES
Soortenbescherming
Mogelijk broedt sperwer en / of havik in de oudere bomen of houtwallen Deze bomen worden
ingepast in de inrichting, zodat eventuele nestplaatsen behouden blijven. Echter, door toenemende
verstoring tijdens de bouw- of gebruiksfase, zou een nestplaats alsnog ongeschikt kunnen worden.
In dat geval is er sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Daarom wordt
geadviseerd voor de uitvoering een inventarisatie op jaarrond beschermde nesten uit te laten
voeren.
Mogelijk broeden vogels in de oudere bomen of in de opslag. Alle broedgevallen zijn beschermd in
de Wet natuurbescherming. Om een overtreding te voorkomen wordt geadviseerd om de opslag
voor de start van het broedseizoen te verwijderen. Het broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1
september.
De houtwallen hebben mogelijk een functie als verblijfplaats of vliegroute voor verschillende soorten
vleermuizen. De houtwallen worden in het plan ingepast. Het is van belang dat de houtwallen niet
extra verlicht worden buiten de daglichturen.
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor
alle planten en dieren, beschermd of niet.
Gebiedsbescherming
Geadviseerd wordt om in de aanlegfase rekening te houden met de aanwezigheid van porseleinhoen,
kwartelkoning, rietzanger, brandgans en kolgans (doelsoorten van het Natura 2000-gebied
Leekstermeer) in het aangrenzende Elsburger Onland, zodat er geen effecten optreden op de
intandhoudingsdoelstellingen van deze soorten. In de gebruiksfase is het van belang dat er een
voldoende buffer aanwezig blijft tussen de bebouwing en het Elsburger Onland, zodat er geen sprake
zal zijn van extra verstoring van licht of geluid.
Geadviseerd wordt om, zoals ook in het schetsontwerp is opgenomen, een buffer aan te houden
tussen de gebieden die zijn aangewezen als EHS en de bouwkavels en de oude houtwallen en
greppelstructuren niet aan te tasten..

6.4

VERANTWOORDING

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco
Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies indien
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gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige
rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die
optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna.
Eco Reest
Ing. J. Kamps MSc.
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BIJLAGE I; NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN EN
VRIJGESTELDE SOORTEN DRENTHE
NATIONAAL BESCHERMDE DIER- EN PLANTENSOORTEN Bijlage, behorende bij artikel 3.10
van de Wet natuurbescherming
Onderdeel A (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a)
Zoogdieren
Aardmuis
Boommarter
Bosmuis
Bunzing
Damhert
Das
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Edelhert
Eekhoorn
Egel
Eikelmuis
Gewone bosspitsmuis
Gewone zeehond
Grote bosmuis
Grijze zeehond
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis
Konijn
Molmuis
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Steenmarter
Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Veldspitsmuis
Vos
Waterspitsmuis
Wezel
Wild zwijn
Woelrat
Amfibieën
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Gewone pad
Kleine watersalamander
Meerkikker
Middelste groene kikker

Vinpootsalamander
Vuursalamander
Reptielen
Adder
Hazelworm
Levendbarende hagedis
Ringslang
Vissen
Beekdonderpad
Beekprik
Elrits
Europese rivierkreeft
Gestippelde alver
Grote modderkruiper
Kwabaal
Dagvlinders
Aardbeivlinder
Bosparelmoervlinder
Bruin dikkopje
Bruine eikenpage
Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder
Gentiaanblauwtje
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote vuurvlinder
Grote weerschijnvlinder
Iepenpage
Kleine heivlinder
Kleine Ijsvogelvlinder
Kommavlinder
Pimpernelblauwtje
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Veenbesblauwtje
Veenbesparelmoervlinder
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Zilveren maan

Libellen
Beekrombout
Bosbeekjuffer
Donkere waterjuffer
Gevlekte glanslibel
Gewone bronlibel
Hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
Speerwaterjuffer
Kevers
Vliegend hert
Onderdeel B: Planten horende bij onderdeel
B (behorende bij artikel 3.10, eerste lid,
onderdeel c)
Akkerboterbloem
Akkerdoornzaad
Akkerogentroost
Beklierde ogentroost
Berggamander
Bergnachtorchis
Blaasvaren
Blauw guichelheil
Bokkenorchis
Bosboterbloem
Bosdravik
Brave hendrik
Brede wolfsmelk
Breed wollegras
Bruinrode wespenorchis
Dennenorchis
Dreps
Echte gamander
Franjegentiaan
Geelgroene wespenorchis
Geplooide vrouwenmantel
Getande veldsla
Gevlekt zonneroosje
Glad biggenkruid
Gladde zegge
Groene nachtorchis
Groensteel
Groot spiegelklokje
Grote bosaardbei
Grote leeuwenklauw
Honingorchis
Kalkboterbloem
Kalketrip
Karthuizeranjer

Karwijselie
Kleine ereprijs
Kleine Schorseneer
Kleine wolfsmelk
Kluwenklokje
Knollathyrus
Knolspirea
Korensla
Kranskarwij
Kruiptijm
Lange zonnedauw
Liggende ereprijs
Moerasgamander
Muurbloem
Naakte lathyrus
Naaldenkervel
Pijlscheefkelk
Roggelelie
Rood peperboompje
Rozenkransje
Ruw parelzaad
Scherpkruid
Schubvaren
Schubzegge
Smalle raai
Spits havikskruid
Steenbraam
Stijve wolfsmelk
Stofzaad
Tengere distel
Tengere veldmuur
Trosgamander
Veenbloembies
Vliegenorchis
Vroege ereprijs
Wilde averuit
Wilde ridderspoor
Wilde weit
Wolfskers
Zandwolfsmelk
Zinkviooltje
Zweedse kornoelje
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Vrijgestelde soorten Provincie Drenthe
Zoogdieren
Aardmuis (Microtus agrestis)
Bosmuis* (Apodemus sylvaticus)
Bunzing (Mustela putorius)
Dwergmuis (Micromys minutus)
Dwergspitsmuis (Sorex minutus)
Egel (Erinaceus europaeus)
Gewone bosspitsmuis (Sorex araneus)
Haas (Lepus europeus)
Hermelijn (Mustela erminea)
Huisspitsmuis* (Crocidura russula)
Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus)
Ree (Capreolus capreolus)
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)
Veldmuis* (Microtus arvalis)
Vos (Vulpes vulpes)
Wezel (Mustela nivalis)
Woelrat (Arvicola terrestris)
Amfibieën
Bruine kikker (Rana temporaria)
Gewone pad (Bufo bufo)
Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda)
Middelste groene kikker / Bastaardkikker )Pelophylax klepton esculentus Rana esculenta)
.
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BIJLAGE II; SOORTEN BINNEN EEN STRAAL VAN 3
KILOMETER
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Aalscholver, Appelvink, Baardman, Bergeend,
Blauwborst, Blauwe Kiekendief, Blauwe Reiger,
Boerenzwaluw, Bonte Vliegenvanger, Boomklever,
Boomkruiper, Boomleeuwerik, Boompieper,
Boomvalk, Bosrietzanger, Bosruiter, Bosuil,
Braamsluiper, Brandgans, Brilduiker, Bruine
Kiekendief, Buizerd, Dodaars, Ekster, Fazant, Fitis,
Fluiter, Fuut, Gaai, Geelgors, Geelpootmeeuw,
Gekraagde Roodstaart, Gele Kwikstaart, Geoorde
Fuut, Gierzwaluw, Glanskop, Goudhaan, Goudvink,
Grasmus, Graspieper, Grauwe Gans, Grauwe
Vliegenvanger, Groene Specht, Groenling,
Groenpootruiter, Grote Bonte Specht, Grote
Canadese gans, Grote Karekiet, Grote Lijster, Grote
Mantelmeeuw, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger,
Grutto, Havik, Heggenmus, Holenduif, Houtduif,
Huismus, Huiszwaluw, IJsvogel, Kauw, Kemphaan,
Kerkuil, Kievit, Klein Waterhoen, Kleine Bonte
Specht, Kleine Burgemeester, Kleine Karekiet, Kleine
Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kleinst Waterhoen,
Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Kokmeeuw, Kolgans,
Koolmees, Krakeend, Krekelzanger, Kuifeend,
Kwartel, Kwartelkoning, Lepelaar, Matkop,
Meerkoet, Merel, Nachtegaal, Nachtzwaluw,
Nonnetje, Oeverloper, Oeverzwaluw, Ooievaar,
Paapje, Pimpelmees, Pontische Meeuw,
Porseleinhoen, Putter, Ransuil, Regenwulp, Rietgors,
Rietzanger, Ringmus, Roek, Roerdomp, Roodborst,
Roodborsttapuit, Scholekster, Sijs, Slobeend, Smient,
Snor, Spotvogel, Spreeuw, Sprinkhaanzanger,
Staartmees, Steltkluut, Steppekiekendief,
Stormmeeuw, Tafeleend, Tapuit, Tjiftjaf, Torenvalk,
Tuinfluiter, Tureluur, Turkse Tortel, Veldleeuwerik,
Vink, Visdief, Vuurgoudhaan, Waterhoen,
Waterpieper, Waterral, Watersnip, Wielewaal, Wilde
Eend, Winterkoning, Wintertaling, Witte Kwikstaart,
Witwangstern, Wulp, Zanglijster, Zeearend,
Zilvermeeuw, Zomertaling, Zwarte Kraai, Zwarte
Mees, Zwarte Roodstaart, Zwarte Stern, Zwartkop.

Gewone
dwergvleermuis,
Gewone
grootoorvleermuis,
Groene
glazenmaker,
Heikikker, Kleine
dwergvleermuis,
Laatvlieger,
Meervleermuis,
Otter, Poelkikker,
Rosse vleermuis,
Ruige
dwergvleermuis,
Watervleermuis.

Provinciaal
beschermde soorten
Boommarter,
Eekhoorn, Grote
modderkruiper,
Steenmarter, Stijve
wolfsmelk,
Waterspitsmuis.
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Onze rapportage is opgezet in kleur, om het u bij het lezen van het digitale document visueel
aantrekkelijk te maken. Uiteraard kan het document ook op papier worden afgedrukt, waarbij we
willen wijzen op de mogelijkheid om het document in zwart-wit af te drukken om kosten en toner te
besparen.
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1 Inleiding
In opdracht van Friesch Groningsche Schelfhorst CV is door Eco Reest BV een nader onderzoek
uitgevoerd naar vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten ter plaatse van buurtschap
Schelfhorst.

1.1 Aanleiding en doelstelling
Vanwege het beoogde project is een quickscan uitgevoerd door Eco Reest ter plaatse van de
onderzoekslocatie (Eco Reest rapportnr. 170478, d.d. 22 mei 2017). Hieruit is naar voren gekomen dat
de locatie geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen en jaarrond beschermde nestplaatsen van
de sperwer en / of havik. Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich verblijfplaatsen of jaarrond
beschermde nesten van één of meerdere soorten op de locatie bevinden is nader onderzoek
uitgevoerd. Tevens is bepaald of de locatie leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten.
Doel van het nader onderzoek is tweeledig:
• Er wordt vastgesteld of en hoe de bomen binnen het onderzoeksgebied worden gebruikt door
vleermuizen, sperwer en havik. Bij aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen wordt
tevens de functie (kraam- zomer- of paarverblijfplaats) van de verblijfplaatsen bepaald.
Daarnaast wordt vastgesteld of er essentiële vliegroutes of foerageergebieden aanwezig zijn.
• Er wordt bepaald of er sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg
van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 Kwaliteitsborging
Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren.
Eco Reest Holding BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2015”, voor het geven van
milieukundig advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwen met inbegrip van de
uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering,
ecologie, asbestinventarisaties, sloopbegeleiding, bouwkundige opnames en energieprestatie advies.
Eco Reest is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Als aangesloten adviesbureau zorgen we
samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de uitvoering van ecologisch
onderzoek.

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met
het beste advies voor zijn vraagstuk. Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat
tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk
is van de belangen van de opdrachtgever en derden.
Eco Reest BV is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en maakt gebruik van een
overkoepelende ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de Flora- en
faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van
beschermde inheemse soorten (ontheffing ff/75a/2014/061, geldig tot 16 maart 2020). Deze
ontheffing van de Flora- en faunawet is ook geldig onder de huidige Wet natuurbescherming.
Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk,
waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval
van wettelijke verplichtingen.
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoekslocatie besproken. Hoofdstuk 3 bevat een onderzoeksopzet.
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Besloten wordt met hoofdstuk
5; de conclusies en advies voor eventueel benodigde vervolgstappen voor het project.

Nader onderzoek vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten
Buurtschap Schelfhorst te Paterswolde (projectnummer: 180908)

Pagina 7 van 17

2 Onderzoekslocatie
In dit hoofdstuk is de onderzoekslocatie beschreven en weergegeven.

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie
Het onderzoeksterrein is gelegen in Buurtschap Schelfhorst (figuur 2.1), ten noorden van
Paterswolde. Oostelijk en westelijk is agrarisch grasland met enkele houtwallen aanwezig. Ten
noorden van het onderzoeksgebied ligt het Elsburger Onland. Dit is een natuurgebied dat deel
uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. In groter verband vormt dit gebied een onderdeel van
'de Onlanden', een laagveengebied dat zich uitstrekt tot aan het Leekstermeer.
Het onderzoeksterrein bestaat uit een voormalig campingterrein welke rond 2006 is ontmanteld.
Hierbij is tevens een zwemplas in de noordoosthoek gedempt. Sinds de ontmanteling van het terrein
is het terrein begroeid met opslag van vooral wilg en berk, met een ondergroei van grassen en
kruiden. De bodem ter hoogte van de voormalige zwemplas is relatief nat. Op het terrein zijn smalle,
onverharde paden aanwezig. Het terrein wordt door omwonenden gebruikt als hondenuitlaatplek.
In het midden van het terrein is een geïsoleerde watergang aanwezig met redelijk steile oevers. Deze
is na het ontmantelen van de voormalige camping aangelegd. Het terrein wordt begrensd en
dooraderd door enkele oudere houtwallen. Ook zijn enkele solitaire oudere bomen aanwezig.

Figuur 2.1. Onderzoekslocatie, rood omrand (bron: ArcGis Online).
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Onderstaande figuur 2.2 tot en met 2.5 zijn overzichtsfoto’s van de onderzoekslocatie.

Figuur 2.2. Overzichtsfoto van het onderzoeksgebied.

Figuur 2.3. Overzichtsfoto van het onderzoeksgebied.

Nader onderzoek vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten
Buurtschap Schelfhorst te Paterswolde (projectnummer: 180908)

Pagina 9 van 17

Figuur 2.4. Overzichtsfoto van het onderzoeksgebied.

Figuur 2.5. Overzichtsfoto van het onderzoeksgebied.
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2.2 Werkzaamheden
De opdrachtgever is voornemens om tien woningen te realiseren ter plaatse van het
onderzoeksterrein (zie figuur 2.6). De locatie bestaat uit een voormalig campingterrein, welke rond
2006 volledig is ontmanteld. De opslag die sindsdien is gaan groeien zal worden verwijderd. De
oudere houtwallen en solitaire bomen worden in het plan ingepast. De aanwezige watergang wordt
gedempt.
Het is de bedoeling dat er tien bouwkavels worden uitgegeven, als “postzegels” in de natuur. Het
terrein buiten de “postzegel” wordt bestemd als natuur.

Figuur 2.6. Overzicht van de herinrichting van de onderzoekslocatie (bron: Friesch Groningsche Schelfhorst CV) .
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Het

3 Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk zijn de methoden van het veldonderzoek per onderzochte soort(groep) beschreven.

3.1 Vleermuizen
Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen uit de meest recente versie van het
Vleermuisprotocol (versie 2017). Het vleermuisonderzoek heeft plaatsgevonden door middel van vier
bezoekronden. Hiervan zijn twee ronden uitgevoerd tijdens de kraamtijd van vleermuizen. Daarnaast
zijn twee bezoekronden uitgevoerd tijdens de paartijd van vleermuizen. Tegelijkertijd met het
onderzoek naar verblijfplaatsen zijn ook de functie vliegroute en leefgebied onderzocht.
Met behulp van een batdetector D240x is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van in beeld
gebracht. Gedurende de bezoeken is de onderzoekslocatie twee uur lang onderzocht op
verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Drie onderzoeksronden hebben plaatsgevonden
in de avonduren, na zonsondergang. Eén ronde is uitgevoerd vanaf twee uur voor zonsopkomst.
Hierbij zijn geluids- en visuele waarnemingen genoteerd en ultrasone geluiden van vleermuizen
opgenomen.
Analyse van opgenomen vleermuisgeluiden heeft, waar nodig, plaatsgevonden met behulp van het
programma Wavesurfer of Batsound. Hierbij is met behulp van sonogrammen het in het veld
opgenomen geluid op soort gedetermineerd.
Het onderzoek naar vleermuizen heeft op de volgende data plaatsgevonden:
Tabel 3.1. Uitgevoerde onderzoeksrondes vleermuizen.

Bezoek

Starttijd

1

Datum
(2018)
11 juni

2

17 juli

03:15

3

17 augustus

21:00

4

14 september

19:50

21:45

Weer
Droog, bewolkt,
2 Bft., 15 °C
Droog, helder,
2 Bft., 12 °C
Droog, helder,
1 Bft., 15 °C
Droog, half bewolkt,
2 Bft., 13 °C

Aantal
Veldwerkers
2
2
2
2

Typen
verblijfplaatsen
Kraam- en
zomerverblijfplaatsen
Kraam- en
zomerverblijfplaatsen
Paar- en
zomerverblijfplaatsen
Paar- en
zomerverblijfplaatsen

3.2 Onderzoek jaarrond beschermde nesten sperwer en havik
Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van de sperwer en / of havik heeft plaats gevonden
aan de hand van twee veldbezoeken. Gedurende de bezoeken is de onderzoekslocatie met behulp
van een verrekijker, twee uur lang onderzocht op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten.
Eén veldbezoek heeft plaatsgevonden aan het einde van de middag en één veldbezoek heeft
plaatsgevonden aan het begin van de avond. Tabel 3.2 geeft de uitgevoerde veldbezoeken weer.
Tabel 3.2. Uitgevoerde onderzoeksrondes inventarisatie nesten sperwer en havik.

Bezoek

Datum (2018)

Starttijd

Weer

Aantal veldwerkers

1

1 mei

16:30

Droog, half bewolkt, 3 Bft., 15 °C

1

2

11 juni

19:45

Droog, bewolkt, 2 Bft, 15 °C

2
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4 Resultaten
4.1 Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen binnen het
onderzoeksterrein.
Tijdens het onderzoek zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen binnen de
onderzoekslocatie. Bovendien is binnen de onderzoekslocatie geen (zwerm-)gedrag waargenomen
dat wijst op een verblijfplaats van vleermuizen. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen
verblijfplaatsen aanwezig zijn binnen de onderzoekslocatie.
Buiten de onderzoekslocatie is een zomerverblijfplaats aangetroffen van vier gewone
dwergvleermuizen ter plaatse van de woning aan de Schelfhorst 26a. De verblijfplaats buiten het
plangebied wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.
Foerageergebied
Voornamelijk het westelijke, oostelijke en in mindere mate het noordelijke gedeelte van de
onderzoekslocatie worden gebruikt om te foerageren door gewone dwergvleermuis, laatvlieger,
rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Het gaat hierbij om lage aantallen. In de directe omgeving
is voldoende soortgelijk habitat aanwezig in de vorm van kleine bosgebieden en een zeer waterrijk
gebied. Het gaat daarom niet om essentieel foerageergebied.
Vliegroutes
De bomenrijen die de begrenzing van de onderzoekslocatie aangeven in het noorden, oosten en
westen van het plangebied vormen lijnvormige elementen. De waargenomen vleermuizen gebruiken
deze bomenrijen als vliegroute, voornamelijk vliegend in oostelijke richting. Hoewel er alternatieve
lijnvormige elementen in de omgeving zijn, hebben deze waarschijnlijk niet dezelfde waarde als
potentiele vliegroute voor vleermuizen.
Bij de voorgenomen werkzaamheden worden de als vliegroute gebruikte bomenrijen niet verwijderd
en blijven ook onaangetast na de voorgenomen werkzaamheden. Gedurende en na de
werkzaamheden wordt eveneens rekening gehouden met een mogelijk verstorende licht-invloeden
op de functie van de vliegroute. Dit houdt in dat er geen opgaande verlichting richting de bomenrijen
wordt gebruikt ’s avonds en in de nacht. Zolang de bomenrijen onaangetast blijven en er geen
verstorende invloeden door verlichting plaatsvindt, wordt een verstoring van een essentiële
vliegroute niet verwacht.

4.2 Inventarisatie nesten sperwer en havik
Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten van de sperwer en / of havik
waargenomen. Wel zijn er verschillende plukplaatsen aangetroffen van de sperwer. Circa vier
plukplaatsen bevinden zich in het noorden van de onderzoekslocatie in het sparrenbos. De sperwer
heeft doorgaans vaste plukplaatsen. De plukplaatsen die in het noorden van de onderzoekslocatie
zijn aangetroffen, zijn naar alle waarschijnlijkheid vaste plukplaatsen. Aangezien er in de directe
omgeving voldoende alternatieve bosgebieden zijn, met bomen die kunnen fungeren als plukplaats,
wordt de onderzoekslocatie niet als essentieel leefgebied gezien. Tijdens het tweede veldbezoek is
nog een sperwer waargenomen in een dode boom aan de oostzijde van de onderzoekslocatie. Daar
er geen jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen, in combinatie met de alternatieven qua
leefgebieden in de nabije omgeving, wordt een overtreding van de Wet natuurbescherming niet
verwacht.
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies per soortgroep
Functie van het plangebied voor vleermuizen
Uit de veldbezoeken voor het vleermuisonderzoek komt naar voren dat er geen verblijfplaatsen
binnen de onderzoekslocatie zijn aangetroffen. In het overige deel van onderzoeksterrein zijn alleen
foeragerende of doortrekkende vleermuizen waargenomen. Gezien de lage aantallen gaat het hier
niet om essentieel foerageergebied. Bovendien zijn in de directe omgeving voldoende alternatieven
aanwezig. Zolang de bomenrijen op de grens van de onderzoekslocatie onaangetast blijven en niet
onderhevig zijn aan licht-verstorende invloeden, wordt verstoring van een essentiële vliegroute niet
verwacht. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen is daarom niet
nodig.
Functie van plangebied voor sperwer en havik
Gedurende het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van de sperwer en / of havik zijn geen
jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Tijdens de bezoeken is een sperwer zittend in een dode
boom waargenomen. Het noordelijke gedeelte van de onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit
sparren. Hier bevinden zich meerdere vaste plukplaatsen van de sperwer. Aangezien er in de directe
omgeving voldoende alternatieve bosgebieden zijn, met bomen die kunnen fungeren als plukplaats,
wordt de onderzoekslocatie niet als essentieel leefgebied gezien. Een ontheffing van de Wet
natuurbescherming ten aanzien van jaarrond beschermde nesten is daarom niet nodig.

5.2 Vervolg
Ontheffing
Er zijn geen beschermde verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden of vliegroutes van
middelzwaar tot zwaar beschermde soorten aangetroffen, die verstoord worden bij de voorgenomen
werkzaamheden. Daarom is in dit geval geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.
Zorgplicht
Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige
gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor
alle planten en dieren, beschermd of niet.

5.3 Verantwoording
De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco
Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies, indien
gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige
rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die
optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna.
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau.
Eco Reest BV
S. Nap BSc.
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BIJLAGE 1
NATUURWETGEVING
In Nederland is de bescherming van soorten sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet
natuurbescherming.
De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van dit verbod kan onder
voorwaarden worden afgeweken met een ontheffing of een vrijstelling.
Binnen de Wet natuurbescherming wordt bij ruimtelijke ingrepen onderscheid gemaakt tussen
Europees beschermde soorten (artikel 3.5 soorten) en nationaal beschermde soorten (artikel 3.10
soorten). De lijst Europees beschermde soorten bestaat uit soorten die genoemd zijn in:
•
•
•

Habitat Richtlijn bijlage IV onderdeel a
Bijlage 2 verdrag van Bern
Bijlage 1 verdrag van Bonn

Vogels
Ten aanzien van vogels is in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het volgende opgenomen:
•
•
•
•

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in artikel 1
van de Vogelrichtlijn te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te rapen en
deze onder zich te hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn opzettelijk te storen.

Verstoren mag wel indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding
van de desbetreffende vogelsoort. Bovenstaande houdt in dat de nesten van alle inheemse soorten
tijdens het broedseizoen zijn beschermd. Voor het verstoren van broedende vogels is een ontheffing
nodig. Net als onder de Flora- en faunawet, zijn nestplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond
beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van de boomvalk, buizerd, gierzwaluw,
grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer,
steenuil, wespendief en zwarte wouw.
Overige Europees beschermde soorten
Voor overige Europees beschermde soorten (uit bijlage IV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn) is
artikel 3.5 van toepassing. Volgens dit artikel is het verboden Europees beschermde soorten:
•
•
•
•
•

opzettelijk te doden of te vangen;
opzettelijk te verstoren;
eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Overige nationaal beschermde soorten
In de Wet natuurbescherming is een lijst met Nationaal Beschermde soorten opgenomen. Hierop is
artikel 3.10 van deze wet van toepassing. Artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming houdt in dat
het verboden is nationaal beschermde soorten:
•
•
•

opzettelijk te doden of te vangen;
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen;
planten opzettelijk te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Provincies beslissen zelf voor welke soorten van deze lijst een vrijstelling geldt.
De provincie waar de ingreep plaatsvindt is in de meeste gevallen het bevoegd gezag.

BIJLAGE 8

datum
27-11-2017
dossiercode 20171127-34-16514
STANDAARD WATERPARAGRAAF
(KORTE PROCEDURE)
Plan: Bestemmingsplan Schelfhorst Paterswolde
-----------------------------------------------------------------------------Algemene projectgegevens:
Projectomschrijving: Schelfhorst 21 Paterswolde
Oppervlakte plangebied: 57856 m2
Toename verharding in plangebied: 8700 m2
Kaartlagen geraakt: Ja
-----------------------------------------------------------------------------Aanvrager / initiatiefnemer:
Naam: Emiel Oude Wesselink
Organisatie: Rho Adviseurs voor leefruimte
Postadres: Keizerstraat 21
PC/plaats: 7411HD Deventer
Telefoon: 0582564081
Fax:
E-mail: emiel.oudewesselink@rho.nl
Gemeente Tynaarlo
Contactpersoon: Henk Feenstra
Telefoon: (0592) 266 807
E-mail: h.feenstra@tynaarlo.nl
-----------------------------------------------------------------------------Waterbeleid
Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het
doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de
zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor
de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de
Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn
ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten
geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige
maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het schoon
houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en
streekplannen, respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door
de gebieden te benadrukken die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De
provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard blijven van kapitaalintensieve functies.

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016- 2021 en in de Notitie Water en
Ruimte 2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als
belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen
en het gewenste grondwaterregime (GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor
verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.
-----------------------------------------------------------------------------Geraakte kaarten in plangebied:

Ondiepe storende lagen
Hier komen ondiepe storende lagen voor. Deze lagen, die vaak uit klei of leem bestaan, zorgen ervoor dat hemelwater moeilijk
in de grond kan infiltreren. Hierdoor kan er wateroverlast ontstaan bij hevige neerslag. Deze locaties zijn zonder aanvullende
maatregelen ongeschikt voor bijvoorbeeld woningbouw.
Kwetsbaar water
Het betreft hier wateren in beekdalen en veengebieden. In de Provinciale Omgevingsplannen van de provincies staat beleid
geformuleerd hoe men met ruimtelijke ontwikkelingen in deze kwetsbare gebieden om wil gaan.
-----------------------------------------------------------------------------WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest
De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed op de waterhuishouding en/of
raken de belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer.
Toename verhard oppervlak
Door toename van verhard oppervlak stroomt regenwater, zonder extra maatregelen, sneller af richting oppervlaktewater,
waardoor piekwaterstanden en afvoeren toenemen. Dit kan leiden tot wateroverlast. Bij een toename van het verhard oppervlak
met meer dan 750 m2 (in de bebouwde kom, binnen gemeentelijke uitbreidingsplannen en in glastuinbouwgebieden) of 2500
m2 (in overige gebieden) is compensatie door aanleg van waterberging nodig. Niet voor elk ruimtelijk plan is het noodzakelijk op
gedetailleerde wijze de waterberging te berekenen. Aan de hand van de volgende regels kan bepaald worden hoe de
waterberging berekend dient te worden. Voor plannen kleiner dan 10 hectare kan de waterberging volgens de volgende
praktische vuistregel berekend worden, het extra te realiseren wateroppervlak is gelijk aan 10% van de toename van het
verhard oppervlak in een ruimtelijk plan. De initiatiefnemer kan dit direct opnemen in de waterparagraaf.
Voor in- en uitbreidingen van 10 - 200 hectare stelt waterschap Noorderzijlvest vast hoeveel berging vereist is. Waterschap
Noorderzijlvest berekent de benodigde waterberging op basis van regenduurlijnen (inclusief klimaatverandering).
Bij grote in- en uitbreidingen is het noodzakelijk om een waterhuishoudinsplan op te stellen. Onderdeel hiervan is een
gedetailleerde modellering van het watersysteem. Een waterkwaliteits- en hydraulische modellering kunnen hier onderdeel van
uitmaken.
Riolering
Bij de aanleg van riolering in een nieuw plan wordt uitgegaan van de aanleg van een gescheiden stelsel, daar waar het, gelet op
de aard van de aangesloten verharde oppervlakken en de mogelijke verontreiniging daarvan, verantwoord is. De initiatiefnemer
van een afkoppelproject dient aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende berging- en
afvoercapaciteit beschikt. Dit wordt in samenspraak met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd. Tevens worden mogelijkheden
om water langer vast te houden, worden zoveel mogelijk benut.
Vervuiling verhard oppervlak
Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg met waterschap
Noorderzijlvest bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:
Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen

●
●
●

Uitlogende materialen voorzien van een coating
Toepassen van olie-/ vetafscheiders bij wegen en parkeerplaatsen
In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage
(groenstrook), helofytenfilter of afscheider worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger
vervuild oppervlak dien een verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.

Nieuw stedelijk gebied
In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast voorkomen wordt. Door
de toename van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer.
Om het afwentelen van problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te
overschrijden. Veelal kan wateroverlast voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem
te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.
Bestaand stedelijk gebied
In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden ingebracht door het
waterschap in het planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig
ruimtegebruik is daarom een mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk
gebied ruimte moeten worden gezocht ter compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend
vermogen ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij
er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de afvoer en berging. Met het dempen van sloten,
aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot moet kritisch worden omgegaan.
Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk
watersysteem oplossen of voorkomen. Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer
gebruik maakt van hemelwater. Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit.
Grondwater
In nieuw bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen geadviseerd van 1,30 meter. Daarnaast dient
rekening gehouden te worden met een minimale ontwateringsdiepte van 0,70 meter. Bij kruipruimteloos bouwen kan een
kleinere drooglegging toegepast worden. In een ruimtelijk plan kan een variërende drooglegging gerealiseerd worden in overleg
met waterschap Noorderzijlvest. Bij gebieden die met enige regelmaat mogen inunderen kan een kleinere drooglegging
toegepast worden (groenstroken, ecologische zones). Op deze manier kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan de
vereiste waterberging (zie onderstaande tabel minimale droogleggingseisen). Als dit toegepast wordt dient dit in de
waterparagraaf vastgelegd te worden.
Droogleggingeisen:
Woningen met kruipruimte
1,30 meter
● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter
● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter
● Erftoegangswegen
0,80 meter
● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter
●

Invloed op de waterhuishouding
Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan
de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het
bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom
gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.
-----------------------------------------------------------------------------BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest
-----------------------------------------------------------------------------Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap verder te betrekken en

rekening te houden met de in dit document aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het
plan verder zal worden voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. Bij eventuele
aanpassingen in het ontwerp en/of in de zienswijzen in relatie tot waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale
Watertoets nogmaals uit te voeren. In ieder geval wil het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de verdere
planvorming van dit project. Graag het waterschap nader informeren over de verdere planuitwerking en eventueel een overleg
plannen met de aangegeven contactpersoon van het waterschap.
De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.),
raden wij u deze per e-mail op te sturen naar info@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan het
begin van deze notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.
Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel.
050-304 8911.
-----------------------------------------------------------------------------De WaterToets 2017
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Inleiding
Aanleiding
Het terrein van voormalige camping Schelfhorst te Paterswolde wordt herontwikkeld tot een
hoogwaardig landschappelijk woongebied met 10 woonvilla’s. De herontwikkeling levert een
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en draagt bij aan de ecologische verbetering van het gebied.

Doelstelling
De waterhuishouding speelt een belangrijke rol om de vastgestelde ambities voor het plan te
kunnen waarmaken. In dit rapport zijn randvoorwaarden voor de waterhuishouding vastgelegd en
is een concept ontwerp opgesteld.

Brondocumenten
Ten behoeve van de herontwikkeling van voormalig recreatiepart Schel
Schelfhorst
horst en het ecologisch
e
herstel van het Elsburger Onland en het Kluivingsbos zijn in een recent verleden diverse
rapportages opgesteld. De inhoud van deze rapporten is gebruikt om de huidige situatie en
ambities
bities in voor de ontwikkeling S
Schelfhorst te beschrijven. Een overzicht
icht van de brondocumenten
is opgenomen in bijlage I.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is de huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 2 zijn ambities vastgesteld voor
zowel de ontwikkeling zelf als voor het ecologisch herstel van de omgeving. In hoofdstuk 3 zijn de
waterhuishoudkundige randvoorwaarden vastgesteld en in hoofdstuk 4 is het conceptontwerp voor
de waterhuishouding uitgewerkt.
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1

Huidige situatie

1.1

Locatie

Het terrein van de voormalige camping Schelfhorst is ca 5,9 ha gr
groot. Het terrein ligt ten noorden
van Paterswolde (Figuur 1.1)) op het uiteinde van de Rug van Tynaarlo. Een dekzandrug met
daaromheen het natuurreservaat Het Elsburger Onland en de natte graslandvegetatie ‘De Haar’.
Haar’

Figuur 1.1

1.2

Topkaart plangebied [
[Bijlage I, bron 2.1]

Maaiveld

De maaiveldhoogte van het plangebied varieert enigszins, maar schommelt veelal tussen +0,
+0,50 en
+0,80 m NAP. Uitzondering hierop zijn enkele lokale laagten, het lager gelegen noordelijke
plandeel (circa +0,40) en het hoger gelegen zuidelijke plandeel (circa +1,00). Het omliggende
gebied ligt veel lager, zoals is weergegeven op de hoogtekaart in Figuur 1.2.

Figuur 1.2

Hoogtekaart plangebied [Bijlage I, bron 2.1]
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1.3

Bodem

Bodem omgeving
Ter plaatse van de dekzandrug
rug zijn podzolgronden aanwezig. Deze bestaan veelal uit leemarm en
soms uit lemig zand. Op
p de plekken met keileem in de ondergrond is de bovengrond (vanwege de
aanwezigheid van een dekzandlaagje) zandig ontwikkeld. In de dalen zijn veengronden aanwezig.
In het Elsburger Onland is het (zegge)veen grotendeels
endeels afgegraven, en resteren alleen de petgaten
waaruit het veen is gewonnen. Daar waar ook deze petgatenstructuur is verdwenen zijn plassen
ontstaan. Op de overgangen van de ruggen naar de dalen en ook in de bovenstroomse delen van
dalen liggen moerige gronden.
Bodem plangebied
Binnen de ontwikkeling Schelfhorst zijn Lemige en moerige podzolgronden aanwezig (Figuur 1.3).

Lemige
ge podzolgronden worden aangetroffen ter plaatse van de keileemrug van de
Schelfhorst. Het betreft hier
hierbij
bij een lemige veldpodzolgrond. Dit is tevens een zone waar de
keileem binnen een diepte van < 1,2 meter beneden maaiveld voorkomt, wat op de kaart
in Figuur 1.3 met een arcering is aangegeven.

In het gebied zijn op de overgangen van de minerale gronden naar de veengronden
moerige podzolgronden aanwezig. De moerige bovengrond is tot op 15 à 25 cm diepte
veraard en plaatselijk vermengd met zand (of soms klei). Het pleistocene zand, dat tussen
25 en 40 cm diepte begint, bestaat voorn
voornamelijk
amelijk uit dekzand waarin een duidelijke
humuspodzol is ontwikkeld. Bovenin is het fijne zand veelal sterk lemig, maar naar onderen
toe neemt het leemgehalte geleidelijk af tot zwak lemig.

Figuur 1.3

Bodemkaart [Bijlage
ijlage I, bron 3]
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1.4

Waterhuishouding

De ontwikkeling Schelfhorst is gelegen in peilvak G
GPGKST0831 en heeft vaste waterstand van
-1,33 m NAP. De ligging van Schelfhorst binnen dit peilvak is weergegeven in Figuur 1.4.

Figuur 1.4

Indeling Peilgebieden

In Figuur 1.5 is het slotenstelsel van en rondom de ontwikkeling Schelfhorst
chelfhorst weergegeven. Deze
bestaat globaal uit drie deelsystemen
deelsystemen:
1. Centrale watergang plan Schelfhorst (aan noordzijde gestuwd)
2. Slotenstelsel ‘De Haar (west)’, afvoerend naar via de noordzijde van het Dotterbloem
Grasland naar de Eelderwolder S
Sloot.
3. Slotenstelsel gelegen in de laagte tussen de Schelfhorst en
n het Omgelegde Eelderdiep,
Eelderdiep
afvoerend via de noordzijde van het Dotterbloem Grasland naar de Eelderwolder Sloot;

Elsburger
Onland
Eelderwolder
Sloot

Dotterbloem
grasland

Deelsysteem 2
Stuw plan
Schelfhorst

Eelderwolder
Sloot
Deelsysteem 3

De Haar
(west)

Deelsysteem 1

De Haar
(oost)

Boom vormt peilscheiding in watergang

Laagte tussen
Schelfhost en
het Omgelegde
Eelderdiep

Figuur 1.5

Indeling watergangen en deelsystemen
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Deelsysteem 1
Deelsysteem 1 betreft het aangelegde
gelegde afwateringsstelsel
lsel van het recreatiepark Schelfhorst zelf. Dit
gebied is een apart (niet gecodeerd) peilgebied die via een stuwende duiker uitkomt in peilgebied
GPGKST0831. Err is hier een (aan de bovenzijde) 15 meter brede,, 250 m lange en (in het diepste
deel van het dwarsprofiel) 3 meter diepe watergang (slenk) gegraven, die behalve voor de
waterafvoer ook dient ter landschappelijke verfraaiing van het recreatiepark.
Het wateroppervlak van de watergang is ruim 2300 m2 groot heeft een ingemeten peil
pe van circa
-0,70
0,70 m NAP. De gemiddelde waterlijnbreedte is 9,30 m1. De watergang wordt aan de noordzijde
noor
gestuwd door een aflaatwerk “Buitenplaatsstuw”, zie Figuur 1.6. De watergang
ang voert af via een
stuwende duiker. Het
et niveau va
van de onderkant van deze duiker ligt op -0,88
0,88 m NAP. De duiker
voert via een kort verbindingsslootje (op de noordgrens van het terrein) af op de oostelijke
perceelsloot van het Dotterbloemgrasland, die op zijn beurt verder noordelijk weer afwatert op de
hoofdloop van ‘De Haar (west). Het
et (korte) sloottraject op de noordgrens van het recreatiepark is
begin 2009 fors uitgegraven en inmiddels overgroeid met struikgewas.

Figuur 1.6

Stuwput met duiker ø200 mm, b
brievenbus
rievenbus opening en doorlaat, aan noordzijde
noord
watergang

Deelsysteem 2
Deelsysteem 2 betreft onder andere de sloot op de oostgrens
grens van recreatiepark Schelfhorst en De
Haar (west).. Het noordelijke deel is begin 2009 fors uitgediept, en draineert hierdoor nu in sterke
mate kwelwater. De greppel heeft op een bodemhoogte van circa -0,40
0,40 m NAP op het gedeelte dat
in Figuur 1.7 is aangeduid met het nummer 1.4.3. Het gedeelte ten zuiden daarvan heeft een
bodemhoogte van circa -0,10
0,10 m NAP.
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Deelsysteem 3
Deelsysteem 3 betreft het slotenstelsel van de laagte tussen Schelfhorst en het Omgelegde
Eelderdiep. Dit deelsysteem vormt het zuidelijke uiteinde van het hoofdsysteem van de
Eelderwolder Sloot. Hiertoe behoren de volgende sloten:

Interne sloten van het landbouwgebied (oost-west) bodem circa -0,40
0,40 m NAP;
NAP

Oostelijke
ostelijke randsloot van het recreatieterrein bodem circa -0,10 m NAP;;

Zuidelijke
uidelijke grenssloot van het Dotterbloemgrasland bodem circa -1,00m
1,00m NAP.
NA
1.5

Grondwater

De lokale hydrologische situatie ro
rondom
ndom het Elsburger Onland wordt inzichtelijk gemaakt aan de
hand van de meetgegevens van de hydrologische meetpunten die in het kader van het onderzoek
[Bijlage I, Bron 3] in het Elsburger Onland en de randzone hiervan zijn geplaatst,
gep
voor de
vervaardiging van hydrologische dwarsprofielen.
Hydrologisch dwarsprofiel C-C’,, weergegeven in Figuur 1.7 (locatie) en Figuur 1.8 (doorsnede),
loopt vanaf de grenssloot met
et de ecologische verbindingszone via de Matjes en de laagte van de
Visplas naar de keileemrug van Schelfhorst en heeft zandruggen en venige laagten.
laagten

Figuur 1.7

Dwarsprofiel C-C’
C’ met hoogteligging en slo
slotenstelsel rondom Schelfhorst Bijlage I, Bron 3]

Figuur 1.8

Hydrologisch dwarsprofiel C
C-C’ [Bijlage I, Bron 3]
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Uit dwarsprofiel C-C’ blijkt dat de sloten een sterke negatieve invloed hebben op het
ecohydrologisch functioneren van het gebied: de afvoerloop 1.4 van De Haar (west) [gelegen op
380 m1 in het profiel van Figuur 1.8] doorsnijdt de rand van
n de zuidelijke laagte, en verstoort
hierdoor de toevoer van kwelwater naar de Visplas, naar de petgaten hieromheen
hieromheen, alsmede naar de
laaggelegen graslanden aan de zuid
zuid- en zuidwestkant (onder andere het Dotterbloemgrasland).
Dwarsprofiel C-C’ is aan de zuidzijde
uidzijde doorgetrokken tot in ontwikkeling Schelfhorst (afstand 450 tot
600).. In dit hooggelegen gebied is al vanaf geringe diepte beneden maaiveld een dikke
keileemlaag aanwezig met daarin uitgegraven de slenk
slenk.. Het waterpeil in de slenk is bovendien erg
laag: -0,70 m NAP, ofwel circa 1,4 meter beneden maaiveld.
Vanwege de doorsnijding van (een groot deel van) de keileemlaag en het zeer lage peil heeft de
slenk een sterk drainerende werking op het diepe grondwater
grondwater. Dit blijkt niet alleen uit de overdruk
van
an het diepe grondwater ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil, maar ook uit de kwaliteit van
het water in de slenk. De slenk heeft zodoende negatieve invloed op de toevoer van diep kwelwater
naar de laagte van het Dotterbloemgrasland, en verkleint ook de mogelijkheden voor herstel van
de kwelsituatie in de rest van de noordelijk gelegen natuurgronden
natuurgronden.
1.6

Recente ontwikkeling
twikkeling Schelfhorst

Als gevolg van de voormalige planvorming voor 77 luxueuze vakantiewoningen zijn iin de huidige
situatie enkele modelwoningen
en met de bijbehorende toegangswegen aangelegd.
aangelegd De rest van het
terrein ligt braak. Op het noordoostelijke deel van he
het terrein is een voormalige vijver gedempt,
aansluitend is de diepe, langgerekte slenk uitgegraven. Deze slenk zou op basis van de voormalige
voormal
planvorming (vermoedelijk) gaan dienen als afwateringssysteem voor het park en heeft als
waterpartij daarnaast ook een landschappelijke functie.
Binnen het gebied
bied is ook riolering aangelegd, zie bijlage II
II.. De riolering voert af op een pompput
van de gemeente Tynaarlo. Deze pompput is in 2014 gerenoveerd. Een tekening van de pompput
is bijgevoegd in bijlage II. De iin- en uitslagpeilen van de
e pomp zijn respectievelijk -1,85 en
-2,38 m NAP. Het is aan te bevelen om boven het inslagpeil op de pompput aan te sluiten. De
diepste aansluiting ø200 mm op -2,21
2,21 m NAP is in dat geval niet te gebruiken. In de huidige
situatie wordt via aansluiting ø200 mm op -1,65 m NAP aangesloten. De ø400 mm aansluiting op
-0,74
0,74 m NAP is afgeblind en wordt niet gebruikt.
1.7

Aanvullend
lend bodemonderzoek

In het voorjaar van 2018 is er door Koops Grondmechanica aanvullend bodemonderzoek gedaan en
zijn infiltratiewaarden bepaald. Binnen de verschillende boringen waren de resultaten zeer divers.
De leemlagen zijn op de meest ondiepe locati
locaties 80 cm diep gelegen, onder een deklaag
dekl
van
fijnzand. K-waarden
waarden variëren van 0,1 m/dag (zeer slecht doorlatend) tot iets meer dan 1 m/dag
(doorlatend). Door de grote variatie in de resultaten zullen bepaalde delen in het plan beter
ontwateren dan andere delen,, maar is er geen eenduidig beeld vast te stellen.
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2

Ambities woonplan schelfhorst en natuurdoel

2.1

Ambitiedocument

In het ambitiedocument zijn de kaders voor een de herontwikkeling van Schelfhorst aangegeven.
In hoofdlijnen zijn de volgende ambities benoe
benoemd:

Inzetten op landschappelijk wonen met een nauwe interactie tussen architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur
landschapsarchitectuur;

Oproepen van een spannend beeld tussen de openheid van het omringende landschap en
de van oorsprong beboste rug
rug;

Het maken van een ruimtelijk
mtelijk ecologische buffer naar de Elsburger Onlanden, waarbij het
wonen optimaal verweven
en wordt in natuur en landschap;

Het maken van een landschap wa
waarin de woningen te gast zijn;

Inpassen van de oudere aanwezige beplanting;

Het gebied moet op een logis
logische
che manier onderdeel uitmaken van het gehucht Schelfhorst,
dat kan door het uit te werken als close of pastorale ruimte. Het mag met nadr
nadruk geen
“gated community” zijn;

Keuze voor een ingetogen en tegelijk eigentijdse architectu
architectuur
ur die opgaat in het landschap;
landsch

De woningen zijn uniek, herhaling van woningen is niet de be
bedoeling;

De woningen zijn energie neutraal en optimaal geschikt voor Het Nieuwe Werken, ze
hebben een beperkte invloed op de ecologische omgeving.
Verder geldt dat er nadrukkelijk aandacht wo
wordt
rdt gevraagd voor de privacy van de woningen, het
uitzicht en de bezonning. Het gemeenschappelijke terrein is beperkt en de lengte van de
ontsluitingsweg is beperkt vanwege de beoogde natuurwaarden en het in de hand houden van
aanleg- en beheerkosten. Op b
basis
asis van de ecologische waarden wordt gestreefd naar een openopen
halfopen landschap met afhankelijk van het beheer bloemrijk hooiland of weide, akkerkruidenland,
solitaire bomen, hagen stuwelen en open water.
2.2

Concept planschets

Op basis van de ambities is ee
een concept
planschets gemaakt met ruimte voor 10
architectonische
woningen
in
een
landschappelijke setting met veel natuur.
De planschets is weergegeven in figuur
2.1. De verkaveling, de ontsluiting, de
situering van de woningen en tuinen en
ook de omringende natuur wordt in
samenhang ontwikkeld.
Ten behoeve van de verwevenheid met
het landschap wordt de maat van het
privéterrein waarbinnen mag worden
gebouwd beperkt tot een maximum van
1.400 m2 op de kleinere percelen en 1.600
m2 op de vier grote percelen.. Het perceel
in de zuidwesthoek heeft een ruimer
bouwvlak vanwege de minder praktische
vorm van de kavel.
De
ruimte
rond
en
tussen
deze
bouwvlakken is natuur van het half
half-open
Figuur 2.1
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type. In het bestemmingsplan wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
deze bouwvlakken
en het omringende gebied. Op de bouwvlakken heeft de eigenaar alle vrijheden die behoren bij een
erfbestemming. De woning, de bijgebouwen, erf en tuin, de parkeerplaatsen, e.d. liggen e
erop. Het
eigen terrein buiten het bouwvlak wordt bestemd tot natuur. De grens tussen deze twee
onderdelen is scherp, in die zin dat erf en tuin niet in het natuurterrein mogen doorlopen maar
omgekeerd kan dat wel. Toekomstige eigenaren kunnen de keuze maken een tuin weg te laten en
hun huis direct in het natuurterrein
terrein te situeren.
2.3

Natuurdoelstelling omgeving Elsburger Onland

Het is logisch dat voor de ontwikkeling Schelfhorst een goede ontwatering van de bodem nodig is.
In relatie tot de opbouw van de bodem is de reeds aanwezige diepe slenk hiervoor in dit gebied
gebi
echter niet echt effectief, terwijl de negatieve effecten ervan op het natuurgebied groot zijn. De
huidige slenk trekt met name diepe kwel aan en heeft maar een zeer beperkte invloed op de
ontwateringshoogte van het hoger gelegen terrein rondom (binnen de ontwikkeling Schelfhorst).
Schelfhorst)
Vanuit de natuurdoelstelling van het Elsburger Onland is het gewenst een peilverhoging door te
voeren en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan diepe kwel in het Elsburger Onland. Met
een peilniveau van -0,3 m NAP kan het negatieve effect op het diepe grondwater beëindigd worden
[bijlage I, bron3]. Dit peil is ruim 40 cm hoger dan het recent gemeten waterniveau
niveau en ruim 50 cm
boven het huidige niveau van de stuwende afvoerduiker
afvoerduiker.
De slenk vormt geen apart peilvak binnen het watersysteem van het waterschap. Een
peilwijzigingen hoeft daarom niet in een peilbesluit te worden vastgelegd.
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3

Waterhuishoudkundige randvoorwaarden

In dit hoofdstuk zijn waterhuishoudkundige randvoorwaarden vastgelegd.. Deze randvoorwaarden
komen voort uit beleid en vergunningen
vergunningen, algemene richtlijnen, en/of zijn afgeleid op basis van de
stedenbouwkundige, landschappelijke en/of ecologische doelstelling van de ontwikkeling
Schelfhorst of de daaromheen gelegen gronden
gronden.
3.1

Bouwpeil en gerelateerde peilen

Het toekomstige bouwpeil moet voldoen aan drie randvoorwaarden:

Drooglegging 1,30 m1 voor woningen met kruipruimte
kruipruimte*

Drooglegging 1,00 m1 voor woningen zonder kruipruimte
kruipruimte*.

Ontwateringsdiepte 0,70 m1*

Redelijk gesloten grondbalans
ondbalans n.a.v. ambitie beperken aanleg- en beheerkosten.
beheerkosten
* Conform Beleidsnotitie Water en Ruimte van Waterschap Noorderzijlvest
Drooglegging:
Ontwateringsdiepte:
Grondbalans:

Het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het
grondoppervlak
grondoppervlak/maaiveld.
Het hoogteverschil tussen het maaiveld en de freatische grondwaterstand.
Een
en rekensom die er gericht op is om de hoeveelheid af te graven en te
deponeren grond in evenwicht te houden
houden.

Drooglegging
De
e drooglegging wordt normaliter berekend op basis van het geldende oppervlaktewaterpeil. In dit
geval is dat -1,33
1,33 m NAP voor peilvak GPGKST0831.. Dit is echter niet representatief voor het
plangebied omdat de kweldruk in het plangebied zi
zich hiertoe niet verhoudt. Voor de drooglegging
wordt daarom het waterpeil gehanteerd van de slenk / centrale watergang en/of het vervangende
ontwateringsmiddel wat daarvoor wordt teruggebracht.
Ontwateringsdiepte
De ontwateringsdiepte wordt mede bepaald door dikte van de zandige deklaag en de infiltratieinfiltratie
geschiktheid
heid van de bodem. Op basis van het bodemonderzoek is vastgesteld dat de planlocaties
geen eenduidige bodemopbouw en infiltratiecapaciteit kent. Wel is overal op beperkte diepte
sprake van een storende leemlaag. Hierdoor is het noodzakelijk om voor elke kavel
k
voldoende
ondiepe drainage mee te nemen om zodoende de ontwateringsdiepte rondom het bouwblok en de
toegangsweg te kunnen beheersen.
Grondbalans
Er wordt ten opzichte van het gemiddelde maaiveld opgehoogd doordat zand wordt aangevoerd ten
behoeve van het funderen van wegen en terreinverharding. Daarnaast wordt ontgraven ter plaatse
van kruipruimtes en rioolsleuven. De slenk kan (gedeeltelijke) worden gedempt met binnen het
gebied vrijkomende grond (zand en leem) uit de wegcunetten en inritten.
Overig
Het waterschap Noorderzijlvest
ijlvest hanteert de volgende droogleggingsnormen:

De drooglegging onder erftoegangswegen bedraagt 0,80 m1;

De drooglegging onder groen
groenstroken bedraagt 0,50 m1.
De drooglegging onder groenstroken mag in aangewezen natte gebieden binne
binnen het plan afwijken
c.q. worden overschreden.
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3.2

Dempen slenk en ontwatering

De slenk (centrale watergang) op het terrein komt niet meer voor in het stedenbouwkundig plan.
Daarnaast conflicteert de diepte van de bestaande slenk met de natuurdoelstellingen voor het
Elsburger Onland. De centrale watergang word daarom gedempt
gedempt.
Voor het dempen van de watergang moet een watervergunning worden aangevraagd bij het
waterschap Noorderzijlvest. Het te dempen wateroppervlak hoe
hoeft
ft niet te worden gecompenseerd,
gecompenseerd
omdat met het dempen geen bergingscapaciteit in het watersysteem verloren gaat.
Globaal wordt ter plaatse van de huidige watergang een nieuwe toegangsweg aangelegd. Hierin
moet een ontwateringsmiddel worden aangelegd om de grondwatersituatie centraal in het pla
plan te
kunnen beheersen. Het ontwateringsniveau van dit middel wordt ingesteld op -0,30 m NAP en
komt overeen met het gewenste maximale ontwateringspeil behorende bij de natuurdoelstelling.
Het dempen van de watergang kan met in het gebied vrijkomend leem, waardoor de afsluitende
laag als het ware weer (gedeeltelijk) wordt hersteld. De toekomstige ontwateringsmiddelen mogen
geen hinder ondervinden van het leem dat bij demping wordt gebruikt
gebruikt.. Daarom geen leem
toepassen als hier vanuit de ontwikkeling een wegc
wegcunet
unet met ontwateringsmiddel wordt voorzien.
Leem is toepasbaar tot een niveau maximaal 30 cm onder het ontwateringsmiddel in het wegcunet.
Bij demping van de watergang moet rekening gehouden worden met het naderhand inklinken van
de aangebrachte grond. Ditt moet goed gemonitord worden. Kaveldrains en huisaansluitingen
kruisen de locatie van de bestaande watergang (op het noordelijke deel). Deze leidingen zijn
kwetsbaar waardoor laagsgewijs ophogen en verdichten is aan te bevelen. Vulzand is hiervoor
beter toepasbaar
oepasbaar dan in het gebied vrijkomend leem.
3.3

Aanleg waterberging

Op basis van de beleidsregels van het waterschap is het dempen van de slenk (zonder
compensatie) mogelijk als de neerslag die valt in het gebied wordt vastgehouden en geïnfiltreerd
en/of wordtt geborgen en vertraagd wordt afgevoerd. Voor het bergen van het water in het plan
stelt het waterschap dat er 60 mm waterberging moet worden aangelegd voor het verharde
afstromend oppervlak op bergende voorzieningen.
Binnen het plan worden de bouwvlakke
bouwvlakken
n aangeduid als ‘postzegels’ binnen het omringende
natuurlijk ingerichte gebied. Uitgegaan wordt van de volgende verharde oppervlakken die
(versneld) tot afstroming komen op de aan te leggen waterberging:

Woning
300 m2

Schuur
100 m2

Terreinverharding*
100 m2 +

Totaal:
500 m2
*

Het is realistisch dat er meer dan 100 m2 verharding wordt aangebracht op eigen terrein. De
verwachting is dat het merendeel (waaronder de inrit) tot afstroming komt op het omliggende groen
c.q. de wegberm en daar in de o
ondergrond infiltreert/wegtrekt.. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat
100 m2 verharding versneld via het oppervlak kan toestromen naar de waterberging.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt per kavel 30 m3 waterberging aangebracht**.
aangebracht
**

Indien er meer verharding wordt afgevoerd naar de waterberging dan moet de waterberging met
6,0 m3 per 100 m2 worden vergroot. E.e.a. is afhankelijk van kavelinrichting door particulier.
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3.4

Afvoer vuilwater

Aan de zuidwestzijde van het plangebied is een vuilwater
vuilwatergemaal
gemaal gesitueerd. De gemeente Tynaarlo
is eigenaar en beheerder van het gemaal. IIn 2014 is het gemaal gerenoveerd. Een tekening van
het gemaal is opgenomen in bijlage II. Het water van het plangebied mag zowel met drukrio
drukriolering
alsmede met vrijverval riolering
ering vanaf de 10 woonkavels bij het gemaal worden aangeboden. Er
mag geen regen- en grondwater worden afgevoerd op het gemaal.
Indien wordt gekozen voor vrijvervalriolen dan dienen deze conform de Leidraad Riolering worden
aangelegd. Hierbij gelden de volgende
lgende uitgangspunten:

Diameter riolering
o Hoofdriool ø200 mm (Gem. Tynaarlo hanteert minimaal ø250 mm)
o Huisaansluiting ø125 mm

Minimaal afschot
fschot riolering
o Hoofdriool minimaal 1:250, waar mogelijk 1:200
o Huisaansluiting 1:100

Minimale dekking
o Hoofdriool 1,00 m
o Huisaansluiting 0,80 m (op de kavelgrens).

Rioolputten toepassen bij hoekverdraaiingen

Erfscheidingsput toepassen in de huisaansluiting. Te plaatsen in de inrit, op de kavel,
0,5 m1 uit de kavelgrens met het openbare gebied.
In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op het ontwerp waarin deze randvoorwaarden zijn verwerkt.
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4

Ontwerp Waterhuishouding

In dit hoofdstuk wordt de waterhuishouding ontworpen:
4.1. Bouw- en waterpeilen
4.2. Ontwaterende voorzieningen
4.3. Wegafwatering wegen
4.4. Hemelwaterafvoer en waterberging
4.5. Vuilwater
4.6. Waterhuishoudingplan (concept)
4.1

Bouw-, kavel- en waterpeilen

De bouw-, kavel- en waterpeilen hangen nauw met elkaar samen. In principe geldt: ‘Hoe hoger,
hoe droger’. Echter is het ‘hoger’ maken van het plan sterk gebonden aan de grondbalans en
daarmee
rmee van invloed op de aanlegkosten. Dit moet worden beperkt.
Vanuit de natuurdoelstelling van het Elsburger Onland is het gewenst om het ontwateringsniveau
binnen het plan in te stellen op -0,30 m NAP (en niet lager).. Door het ontbreken van een
representatief
atief oppervlaktewaterpeil voor dit plan wordt het ontwateringsniveau -0,30 m NAP
tevens als de maatgevende droogleggingshoogte gehanteerd in de uitgangspunten. Op basis van
de droogleggingseisen resulteert dit in:

Een bouwpeil / vloerpeil van +1,00 m NAP voor woningen met een kruipruimte

Een bouwpeil / vloerpeil van +0,70 m NAP voor woningen zonder een kruipruimte
Het met of zonder kruipruimte bouwen is aan de ontwikkelaar / koper van de grond.
Op basis van de droogleggingseisen geldt:

Een minimaal peil van +0,50 m NAP voor erftoeganswegen/inritten

Een minimaal peil van +0,20 m NAP voor groen
Opgemerkt wordt dat het wenselijk is om de erftoegangswegen / inritten aan te leggen op een
niveau gelijk aan (of hoger dan) de bestaande maaiveldhoogte. Dit is in vele gevallen hoger dan
+0,50 m NAP. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat zowel de centrale toegangsweg in het plan
alsmede de inritten worden aangelegd op +0,70 m NAP
NAP.
Indien gekozen wordt voor het bouwen zonder kruipruimte dan er voor zorgen dat het vloerpeil
vl
minimaal 0,10 m1 hoger ligt dan de omliggende terreinverharding / het peil van de inrit.
4.2

Ontwaterende voorzieningen

Centrale ontwaterende voorziening
De centrale watergang fungeert momenteel als een drainerende voorziening van het direct
omliggende plangebied. Deze functie dient in de toekomst in stand te worden gehouden ter plaatse
van de centrale toegangsweg, die op het zuidelijke gedeelte overeenkomt met de locatie van de
bestaande watergang en in het noordelijke gedeelte ten oosten van de bestaa
bestaande
nde watergang ligt.
De huidige watergang voert momenteel af via een ø200 mm afvoerduiker op sloot 1.4 van De
Haar.. Deze duiker is in staat voldoende afvoer
afvoercapaciteit te genereren om het oppervlaktewaterpeil
in de centrale watergang constant te houden.
Het nieuwe ontwateringsmiddel bestaat uit een drainage transportriool [DT--riool] ø200 mm die
wordt aangelegd op het niveau -0,90 m NAP (bob) in de nieuwe toegangsweg.
toegangsweg Dit is onder het
huidige waterpeil, zodat de leiding altijd watervoerend is. Eventuele risico’s
’s op flocculatie (niet
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bekend of dat hier speelt) van ijzerhoudengrondwater in het filter
filterhulsel rondom
om de buiswand wordt
hierdoor voorkomen. Door de buis als DT-riool aan te leggen is de buis toegankelijk voor eventuele
toekomstige reiniging en inspecti
inspectie. Daarnaast is het mogelijk om hierop drainage van kavels en
inritten aan te sluiten.
Het DT-riool
riool wordt in het noorden voorzien van een stuwput waarin een drempel is aangebracht op
het niveau -0,30
0,30 m NAP. Dit is het ontwateringsniveau dat in overeenstem
overeenstemming is met de
natuurdoelstelling. Vanuit de drempelput wordt een dicht afvoerleiding ø200 mm aangebracht die
afvoert naar de greppel ten zuiden van het Dotterbloemgrasland. De afvoerleiding heeft een hoogte
van -0,50
0,50 m NAP ter plaatse van de stuwput en een
n afschot 1:1000 richting het lozingspunt.
lozingspunt
Drainage inritten
Als gevolg van de slecht doorlatende keileemondergrond zal zonder aanvullende drainagemiddelen
de bodem in neerslagrijke perioden snel nat worden [Bron 3]. Hierdoor is het aan te raden om
drainageleidingen
geleidingen toe te passen in het wegcunet van de inritten naar de woningen. Hierbij wordt
volstaan met een drain ø80 mm die wordt aangesloten op het DT-riool
riool in de centrale toegangsweg.
Aanbevolen wordt om op eigen terrein ((de postzegel) een erfscheidingsput
ut op te nemen voor
eventuele toekomstige inspectie. De drainage moet in de inritten aangelegd worden met een
minimale diepte van 80 cm beneden bovenkant (laagste)verharding en heeft een maximale
diepteligging van -0,30 m NAP in verband met de natuurdoelst
natuurdoelstellingen.
Drainage op kavels bij woningen met kruipruimte
Als gevolg van de slecht doorlatende keileemondergrond zal zonder aanvullende drainagemiddelen
de bodem in neerslagrijke perioden snel nat worden [Bron 3]. In de tuinen rondom de woningen is
een natte
te situatie niet zo’n probleem. Vanuit hier vindt tevens de overgang plaats naar omliggende
nattere natuurgronden. Het is wel wenselijk om de kruipruimtes droog te houden. Daarom wordt
bouwblokdrainage aanbevolen. Deze kan worden aangesloten op de erfschei
erfscheidingsput en via de
drainage in de inrit afvoeren op het centrale DT
DT-riool. Als uitgangspunt geldt in dat geval:
geval
Omschrijving
Vloerpeil (bebouwing met kruipruimte)
Vloerdikte
Hoogte kruipruimte (inwendig)
Ontwateringshoogte
oogte onder kruipruimtebodem
Hoogte drainage*
Tabel 4.1

4.3

Maat
+1,00 m NAP
0,50 m
0,50 m
0,20 m
-0,30 m NAP

Drainagehoogte op basis van vloerpeil
*De drainagehoogte heeft geen effect op verdroging van het Elsburger Onland

Afwatering wegen

De centrale toegangsweg en inritten binnen het plan worden niet van kolken en hemelwaterriolen
voorzien. Het uitgangspunt is dat de wegen afvoeren in de berm en dat het water aldaar infiltreert
en via het wegcunet afstroomt naar de drainage die in het we
wegcunet
gcunet is aangebracht. Hierdoor
vertraagt de afvoer waardoor geen berging nodig is.
Om de afvoer naar de drainage te bevorderen en het kapot rijden van bermen te voorkomen in
natte perioden wordt voorgesteld om een strook grasbeton
grasbetontegels naast
st de rijbaan aan te brengen
en deze te funderen op goed doorlatend zand (drainagezand). Het goed doorlatende zand in
contact brengen met het zandcunet van de rijbaan.
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4.4

Hemelwaterafvoer en waterberging

Inrichting
Het uitgangspunt is 30 m3 waterberging per woning. Deze waterberging wordt voorzien in een
laagte op het terrein. Deze laagte wordt als poel/ven/natte zone op de kavel ingericht en sluit met
een helling van 1:10 (of flauwer) aan op het omliggende hoger gelegen terrein. De waterberging
ligt aan de buitenzijde van
an het plangebied en moet via een horizontale bodempassage kunnen
leeglopen in de slotenstructuur op de rand van het plangebied. Aan de oo
oost- en noordzijde betreft
dat randsloot 1.4 en 1.4.3 van D
De
e Haar en aan de westzijde betreft dat diverse sloten intern in het
landbouwgebied tussen Schelfhorst en het Omgelegde Eelerdiep (haaks op de plangrens). Indien
de bestaande sloten buiten het plangebied niet voldoende diep zijn dan moeten deze worden
uitgediept (ordegrote enkele decimeters). Op basis van de bestaan
bestaande
de greppelstructuur is het niet
nodig extra duikers te leggen.
Waterpeilen
De waterberging wordt geheel boven het niveau -0,30
0,30 m NAP aangelegd en kan tot dit niveau via
de bodempassage in de omliggende sloten leeglopen. Het maximale waterpeil in de waterberging
waterbe
is
+0,00 m NAP en komt overeen met de bodem
bodemhoogte van de kruipruimte. Als het water een hoger
niveau bereikt dan +0,00 m NAP loopt het via een grondwal over in de omliggende randsloot.
De waterberging ligt in een kwelgebied. Vooral in nattere perio
perioden
den zal de berging daarom nat zijn
en mogelijk een beetje watervoerend. De particulier is er vrij in om de waterberging dieper te
ontgraven om daarmee een natuurvijver op eigen terrein te realiseren.
Horizontale bodempassage
De voorziening loopt leeg door middel van een horizontale bodempassage. Deze bestaat uit een
grondwal van (goed) doorlatend zand met een K-waarde >1,0 m/dag. De inrichting
i
van de
waterberging is schematisch weergegeven in Figuur 4.1.

Figuur 4.1

Principe inrichting h
horizontale bodempassage

De horizontale bodempassage dient circa 5 m1 lang te zijn (parallel aan de greppel) en heeft een
grondverbetering nodig tot -0,80
0,80 m NAP. De taluds (1:2) van de bodempassage af
afwerken met 10
cm teelaarde vermengd met 50% drainagezand. De bodempassage heeft een kruinhoogte van
+0,00 m NAP en een kruinbreedte van 1,0 m. Het goed doorlatende zand doorzetten onder de
slootbodem en tot 1,0 m in de waterbergingsbodem.
Restrictie koppeling
ing met bouwblokdrainage
Het maximale peil in de waterberging (+0,00 m NAP) is te hoog om de bouwblokdrainage op de
waterberging te kunnen aansluiten. De bouwblokdrainage kan dus alleen op het DT
DT-riool worden
aangesloten en moet altijd ontkoppeld blijven v
van
an het rioolsysteem dat zorgt voor afvoer van
hemelwater naar de waterberging.
Riolering hemelwaterafvoer
Het hemelwater op de kavel wordt oppervlakkig ingezameld oppervlakkig Het maaiveld qua
hoogtes dusdanig inrichten dat het hemelwater oppervlakkig over de verharding en het groen
afstroomt naar de waterberging. Het ttotale
otale afschot in maaiveld is hiervoor ruim voldoende. Indien
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het architectonische ontwerp van de woning en de terreininrichting leidt tot een sterke wens om
ondergronds af te voeren (heeft n
niet
iet de voorkeur), dan kan worden ingezameld conform het
voorbeeld in Figuur 4.2.

Schuur

Terrein

Woning

Figuur 4.2

4.5

waterberging

Water wordt ingezameld door middel van een (ring)leiding ø125 mm waarop de
regenpijpen en (straat)kolken worden gekoppeld. Deze leiding is aangesloten op
een centrale verzamelput. Vanaf de verzamelput voert een afvoerleiding af naar
de waterberging. Ook een bijgebouw kan met eenzelfde systeem worden
gekoppeld. Uitgangspunten voor verdere uitwerking terreinriolering:
• Terreinriolering ø125 mm afschot 1:200, minimale dekking bij gevel 0,60 cm
• Afvoerleiding ø160 mm, afschot 1:500, minimale dekking 80 cm
• Uitstroomhoogte -0,20
0,20 m NAP (10 cm boven bodem waterberging)
waterberging

Voorbeeld hemelwaterafvoer
emelwaterafvoer van de kavel naar de waterberging

Vuilwater

Het uitgangspunt
nt is dat het bestaande rioolgemaal wordt gehandhaafd en dat daarop wordt
aangesloten met een nieuwe aansluiting ø250 mm op -1,85 m NAP.
De noordwestelijk gelegen kavel is het meest maatgevend wat betreft het ontwerp van het
vuilwaterriool. Vanaf deze kav
kavel is de afstrominglengte het langste tot het vuilwatergemaal
zuidoostelijk in het plan. De afstand en het daaraan gerelateerde leidingafschot en dekking ziet er
als volgt uit:

Lengte huisaansluiting
80 m1

Afschot huisaansluiting
1:100 = 0,80 m1

Lengte hoofdriool
260 m1

Afschot hoofdriool
1:200 = 1,30 m1

Dekking op huisaansluiting bij gevel 0,60 m1

Diameter
meter leiding bij gevel
0,15 m1

Totale hoogteverloop:
2,85 m1
Het vloerpeil op de kavel (met kruipruimte) is +1,00 m. Het
et benodigde hoogteverschil
hoogtev
is 2,85 m1.
Aansluiten op de pompput op -1,85
1,85 m NAP is daardoor mogelijk.
Controle dekking hoofdriool
Aansluithoogte op het gemaal
Diameter hoofdriool
Afschot hoofdriool
Maaiveld centrale hoofdweg
Resultante  dekking op hoofdriool

-1,85
ø250
1,30
+0,70
1,00

m NAP
mm
m1
m NAP
m1

Opmerkingen vuilwaterriool



Huisaansluitingen van de noordelijkste kavels moeten omwille van de hoogteligging
rechtstreeks aansluiten op de eindput [Bijlage III, put D01].
Indien gekozen wordt
dt voor het bouwen zonder kruipruimte dan moet het hoofdriool met
een afschot van 1:250 worden aangelegd i.p.v. een afschot van 1:200.

Concept uitwerking
In bijlage III is een concept uitw
uitwerking van het plan weergegeven waarop de globale toekomstige
structuur inzichtelijk is gemaakt.
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Restpunten





Uitzoeken en vastleggen wie toekomstig beheer en onderhoud aan riolering gaat uitvoeren:
In principe is erfgrens scheidingspunt in het onderhoud;
Toevoegen (revisie)gegevens bestaand
bestaande terreinriolering aan bijlage II (opgevraagd bij
gemeente Tynaarlo);
Opstellen grondbalans n.a.v. peilenplan (uitwerking Ohpen);
Technische
e uitwerking van dit plan door
doorspreken
spreken met gemeenten en waterschap.
waterschap

Herontwikkeling Schelfhorst – Waterhuishoudingsplan
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I.

Overzicht brondocumenten

De volgende documenten
en zijn gebruikt voor het opstellen van dit waterhuishoudkundige plan:
[1] Hoofdrapport Bestemmingsplan Natuurwonen Schelfhorst,
identificatienummer NL.IMRO.1730.XXXX.CO010001

Concept,

08
08-06-2017,

[2] Bijlagenrapport Bestemmingsplan Natuurwonen Schelfhorst, Conc
Concept,
identificatienummer NL.IMRO.1730.XXXX.CO010001
Bijlage 1. Beeldkwaliteitsplan en Inrichtingsschets Schelfhorst
Bijlage 2. Quickscan
uickscan Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Watertoets Schelfhorst
Bijlage 4. Onderzoek wegverkeerslawaai

08-06-2017,

[3] Ecologisch herstel Elsburger Onland en Kluivingsbos, Uitwerking van een herstelplan op
basis van ecohydrologisch vooronderzoek
vooronderzoek, Zwolle, september 2009

Herontwikkeling Schelfhorst – Waterhuishoudingsplan
R01-C03-11048173-mwg

II.

Tekening pompput

Herontwikkeling Schelfhorst – Waterhuishoudingsplan
R01-C03-11048173-mwg

Revisiegegevens bestaande riolering nog toe te voegen.
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III.

Waterhuishoudingplan (concept)

Herontwikkeling Schelfhorst – Waterhuishoudingsplan
R01-C03-11048173-mwg

Waterhuishoudingplan (concept)

DR01
+1.00
+1.00

D01

+1.00
DR02
+1.00
+1.00

+1.00

+1.00
D02

P01

+1.00
DR03

+1.00

DR04

D03

+1.00

LEGENDA
DWA put
DRAIN put
GEMAAL

Hoofdriool ø250 mm, afschot 1:200, lengte circa 260 m1, hoogteverloop: van -0,55 naar -1,85 m NAP
Huisaansluiting ø125 mm, afschot 1:100, lengte circa 80 m1, hoogteverloop: van +0,25 naar -0,55 m NAP
DRAIN put met DT-riool ø200 mm, ligging vlak, hoogte -0,90 m NAP (onder bestaand oppervlaktewaterpeil)
Stuwput (
) met drempelhoogte -0,30 m NAP t.b.v. afregelen grondwater niveau en afvoer naar afvoergreppel
GEMAAL, bestaande pompput, aansluithoogte van de nieuwe planaansluiting (ø250 mm) -1,85 m NAP

BERGING

Waterberging: bodemoppervlak 100 m2, bodemhoogte= -0,30, maximaal waterpeil = +0,00 m NAP.
Afvoer via horizontale bodempassage op naastgelegen greppel. Greppel waar nodig uitdiepen tot -0,30 m NAP.

BOUWPEIL

Bouwpeil woningen +1,00 m NAP (met kruipruimte), drooglegging minimaal 1,30 m NAP.
Bouwblok van kaveldrainage voorzien op -0,30 m NAP. Kaveldrainage aansluiten op DT-riool in centrale rijbaan.

BIJLAGE 10

Delftseplein 27b
3013 AA Rotterdam
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MEMO
Van

ing. R.F. Smit

Project

Schelfhorst – Tynaarlo

Datum

7 juni 2017

Betreft

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens om 10 woningen te realiseren als herontwikkeling van het voormalige
campingterrein 'Schelfhorst' in Paterswolde, zie figuur 1. Voor de ontwikkeling wordt een nieuw
bestemmingsplan opgesteld. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de
wettelijke normen uit de Wet geluidhinder (hierna Wgh) indien de woningen zijn gelegen binnen een wettelijke
geluidzone van een (spoor)weg. De locatie ligt in de geluidzone van de Schelfhorst 60 km/u. Op basis van een
buitenstedelijke ligging van deze weg en een inrichting met 1 of 2 rijstroken, bedraagt de wettelijke geluidzone
250 meter. Voorliggend memo bevat het benodigde akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Figuur 1: Plangebied
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Normstelling
Wettelijke geluidszone wegen
Woningen worden door de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) als geluidgevoelige functie aangemerkt. Indien
nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dan is volgens de Wgh akoestisch onderzoek
verplicht indien deze worden geprojecteerd binnen de geluidzone van een weg. Daarnaast dient op basis van
jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk te worden gemaakt dat ook sprake
is van een aanvaardbaar geluidniveau wanneer de ontwikkeling is gesitueerd nabij niet gezoneerde wegen (30
km/u wegen).
Langs alle wegen ‐ met uitzondering van 30 km/u‐wegen en woonerven ‐ bevinden zich op grond van de Wet
geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg moet worden getoetst. De breedte
van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen‐ of buitenstedelijke ligging. De
geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day‐evening‐night). Deze
dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een
etmaal.
Nieuwe situaties
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt
een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk.
Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de
geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn,
dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige,
landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan.
De uiterste grenswaarde is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de woningen (binnen‐ of
buitenstedelijk). De locatie ligt buiten de bebouwde kom, zodoende bedraagt de uiterste grenswaarde
(ontheffingswaarde) in deze situatie 53 dB.
Artikel 110g Wgh
De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen
waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek
mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door
innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met
een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de
geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van
respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag
alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh, zoals in
onderhavige situatie het geval is. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de
gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012.
Uitgangspunten
Intensiteiten
De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan de van de gemeente ontvangen telgegevens van de Schelfhorst. Deze
meest recente tellingen komen uit 2013 en zijn op basis van een autonome verkeersgroei van 1% per jaar
doorgerekend naar 2028, zie tabel 1. De planhorizon van het ruimtelijk plan ligt namelijk 10 jaar na vaststelling
van het plan. Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van de standaardverdeling 1 voor een landelijke
ontsluitingsweg (erftoegangsweg BUBEKO), zie tabel 2.

1

‘Grenzen aan de groei’, Rho, 2009.
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Tabel 1: Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal weekdag 2028
Weg
Intensiteiten mvt/etmaal weekdag 2028
Schelfhorst

3.486

Tabel 2: Voertuig- en etmaalverdeling
Weg
Schelfhorst

Voertuigverdeling (%)
Licht/Middelzwaar/Zwaar
Dagperiode: 91,08/6,42/2,50
Avondperiode: 91,08/6,42/2,50
Nachtperiode: 91,08/6,42/2,50

Dag-, avond-, nachtpercentages
6,70/2,70/1,10

Maximumsnelheid en wegverharding
De Schelfhorst is ter hoogte van het plangebied gecategoriseerd als een erftoegangsweg buiten de bebouwde
kom. De maximum snelheid bedraagt hier 60 km/u. De wegdekverharding bestaat uit asfalt (in het rekenmodel
opgenomen als Referentiewegdek).
Onderzoek en resultaten
Onderzoek
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en
Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. Hierbij is de 48 dB contour als gevolg van de geluidbelasting van de
Schelfhorst inzichtelijk gemaakt. Deze contour is op verschillende waarneemhoogten doorgerekend. Omdat de
maximale bouwhoogte voor de woningen in het plangebied 9 meter bedraagt, is getoetst of toekomstige
woningen op 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping) en 7,50 meter (tweede verdieping) wel
of niet kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Berekende geluidbelasting
Uit het rekenmodel (zie rekenbladen bijlage 1) blijkt dat de 48 dB contour inclusief aftrek artikel 110g Wgh op
een waarneemhoogte van 1,50 meter op 30,82 meter afstand ligt vanaf de Schelfhorst. Op een waarneemhoogte
van 4,50 meter is dit 40.01 meter op 7,50 meter is de afstand 43,21 meter (zie tabel 3).
Tabel 3: Afstanden 48 dB contour
Waarneemhoogte
1,50 meter
4,50 meter
7,50 meter

Afstand gemeten vanaf bron (Schelfhorst)
30,82 meter
40,01 meter
43,21 meter

Uit een ontvangen digitale DWG tekening is de kortste afstand tussen Schelfhorst en de uiterste grens van het
bouwvlak welke het dichtst op de rijbaan ligt opgemeten. Deze afstand bedraagt 25 meter voor het zuidoostelijk
gelegen bouwvlak, zie figuur 2. Voor dit bouwvlak kan dus niet voldaan worden aan de 48 dB
voorkeursgrenswaarde. Voor de overige bouwvlakken is de afstand eveneens opgemeten, deze bouwvlakken
kunnen allemaal voldoen aan de 48 dB voorkeursgrenswaarde omdat ze verder dan 43,21 meter van de rijbaan
van de Schelfhorst zijn gelegen.
Omdat in het zuidoostelijk bouwvlak (rood omcirkelde bouwvlak in figuur 2) als enige niet voldaan kan worden
aan de 48 dB voorkeursgrenswaarde, heeft hier een berekening van de geluidbelasting op de uiterste bouwgrens
plaatsgevonden. De berekende geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 50 dB voor de begane
grond en 52 dB voor de eerste en tweede verdieping (zie rekenbladen bijlage 2).
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Figuur 2: Verbeelding met bouwvlakken
Maatregelen
Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden voor het zuidoostelijke bouwvlak, is gekeken
naar geluidsreducerende maatregelen.
Maatregelen aan de bron zoals het wijzigen van de functie van de weg waarmee het gebruik teruggedrongen kan
worden zijn niet mogelijk. De Schelfhorst is al ingericht als 60 km/u weg. Het verder omlaag brengen van de
snelheid is niet mogelijk. De minimale snelheid van dergelijke wegen buiten de bebouwde kom bedraagt namelijk
60 km/u volgens de principes van Duurzaam en Veilig (richtlijnen weginrichting Nederland). Het toepassen van
geluidsreducerend asfalt staat daarnaast niet in verhouding tot de omvang van de ontwikkeling en brengt hoge
kosten met zich mee.
Maatregelen in het overdrachtsgebied zoals een scherm of wal zijn niet mogelijk. Toepassing is vanuit
landschappelijk oogpunt niet wenselijk. Het vergroten van de afstand tussen de bron en de gevel is alleen
doelmatig als de minimale afstand tussen het bouwvlak en de Schelfhorst 43,21 meter bedraagt (zie eerder
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berekende 48 dB contour in tabel 3). Omdat het bouwvlak in lijn met de overige bouwvlakken ligt, valt te bezien
of dit mogelijk is.
Conclusie
Voorliggend onderzoek naar de geluidbelasting als gevolg van de Schelfhorst toont aan dat de 48 dB
voorkeursgrenswaarde contour op 43,21 meter afstand ligt. Op basis van de plankaart kan geconcludeerd
worden dat 9 van 10 bouwvlakken kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Alleen het zuidoostelijk
gelegen bouwvlak kan niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. De afstand tussen de uiterste bouwgrens en
de Schelfhorst bedraagt hier 25 meter. De berekende geluidbelasting voor dit bouwvlak bedraagt inclusief aftrek
artikel 110g Wgh 50 dB voor de begane grond en 52 dB voor de eerste en tweede verdieping. Eventuele
maatregelen ter reductie van de geluidbelasting zijn niet mogelijk/doelmatig of stuiten op overwegende
bezwaren vanuit landschappelijke/verkeerskundige en financiële aard. Omdat de maximale ontheffingswaarde
van 53 dB niet wordt overschreden is het verzoek om een besluit hogere waarden voor dit bouwvlak voor te
bereiden conform tabel 4.
Tabel 4: Te verlenen hogere waarden
Omschrijving locatie
Zuidoostelijk bouwvlak

Geluidbelasting
52 dB

Bron
Schelfhorst
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Bijlage 1: Rekenbladen 48 dB contour
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Schelfhorst 48 dB contour

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Ontvanger

: Begane grond

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
0,00
1,00
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
14,89
0,22
4,81
1,48

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

1,5

30,82
30,83
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

52,00
48,06
44,16
5
53
48

7-6-2017 12:19:50, blz. 1

Schelfhorst 48 dB contour

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Ontvanger

: Eerste verdieping

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
0,00
1,00
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
16,04
0,28
4,14
0,92

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

4,5

40,01
40,19
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

52,02
48,08
44,18
5
53
48

7-6-2017 12:19:50, blz. 2

Schelfhorst 48 dB contour

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Ontvanger

: Tweede verdieping

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
0,00
1,00
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
16,41
0,30
4,05
0,67

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

7,5

43,21
43,73
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

51,97
48,02
44,12
5
53
48
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Bijlage 2: Rekenbladen geluidbelasting zuidoostelijk bouwvlak
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Schelfhorst geluidbelasting zuidoostelijk bou

Ontvanger

: Begane grond

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
2,50
0,81
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
13,98
0,18
3,65
1,26

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

1,5

25,00
25,01
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

54,33
50,38
46,48
5
55
50

7-6-2017 12:20:29, blz. 1

Schelfhorst geluidbelasting zuidoostelijk bou

Ontvanger

: Eerste verdieping

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
2,50
0,81
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
14,03
0,18
3,00
0,61

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

4,5

25,00
25,28
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

55,58
51,63
47,73
5
57
52

7-6-2017 12:20:29, blz. 2

Schelfhorst geluidbelasting zuidoostelijk bou

Ontvanger

: Tweede verdieping

Rijlijn

: Schelfhorst

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:

0,00
2,50
0,81
0,00
127
: 0 - Referentiewegdek

Inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Waarneemhoogte [m]

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur
Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)
m Categorie
Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek
1 Motorrijwielen
0,00
0,00
0,00
60
0,00
2 Lichte Motorvoertuigen
91,08
91,08
91,08
60
0,00
3 Middelzware Motorvoert...
6,42
6,42
6,42
60
0,00
4 Zware Motorvoertuigen
2,50
2,50
2,50
60
0,00
5 Bromfietsen
0,00
0,00
0,00
50
0,00
Totaal
100,00
100,00
100,00
C_optrek
Resultaten in dB(A)
C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

Standaard rekenmethode 1 V2.00

0,00
0,00
14,13
0,19
2,92
0,41

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art.110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:

:
:
:
:

7,5

25,00
25,90
0,00
0,00

:
:
:
:

3486,00
6,70
2,70
1,10

E_dag E_avond E_nacht
0,00
0,00
0,00
71,77
67,83
63,93
65,91
61,96
58,06
64,68
60,74
56,84
0,00
0,00
0,00
73,40
69,45
65,55
----

:
:
:
:
:
:

55,75
51,80
47,90
5
57
52

7-6-2017 12:20:29, blz. 3
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1. Inleiding
Op 6 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Tynaarlo ingestemd met het
voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ en
deze vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Het voorontwerp van het bestemmingsplan en
bijbehorende stukken zijn met ingang van vrijdag 16 februari 2018 gedurende zes weken ter
inzage gelegd in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Tegelijk zijn de plannen
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op woensdag 14 maart 2018 heeft een
inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het Familiehotel te Paterswolde, alwaar de gemeente en
de initiatiefnemers een toelichting hebben gegeven op het voorontwerp en vragen hebben
beantwoord.
In deze nota zijn alle inspraakreacties van beantwoording voorzien. Meerdere reacties zijn
gedaan vanuit eenzelfde context. Daardoor kan er ook in de beantwoording deels sprake zijn
van een herhalingseffect. Het laatste hoofdstuk bevat de samenvatting en conclusies. Hierin is
de kern van de ingediende bezwaren weergegeven en zijn de conclusies opgenomen.

2. Inspraak en vooroverleg
Gedurende de termijn van ter inzage legging, kon iedereen schriftelijk dan wel mondeling
inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingplan indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Tynaarlo.
Van 11 verschillende postadressen is een reactie ontvangen, afkomstig van 9 woonadressen
en 2 verenigingen. Daarbij heeft 1 woonadres drie separate reacties ingediend. De volgende
postadressen en verenigingen hebben een reactie ingediend:
1. 9765 TD
Paterswolde Buurtvereniging Meerkoetlaan
2. 9765 TH
Paterswolde (3 ingediende inspraakreacties)
3. 9765 TH
Paterswolde
4. 9765 TH
Paterswolde
5. 9765 TD
Paterswolde
6. 9765 TH
Paterswolde
7. 9751 TE
Haren
8. 9765 CM
Paterswolde
9. 9765 EN
Paterswolde
10. Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afd. Eelde-Paterswolde (IVN)
11. Vereniging Natuurmonumenten
In het kader van het vooroverleg hebben ook de Provincie Drenthe en het Waterschap
Noorderzijlvest middels een schriftelijke reactie gereageerd. Beide reacties en de
beantwoording daarop zijn ook onderdeel van deze nota.
Op de volgende kaartafbeelding is de geografische spreiding van de huisadressen, die een
reactie hebben ingediend, weergegeven ten opzichte van het plangebied. De huisadressen
zijn gemarkeerd met een ster-aanduiding.
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3. Ingediende inspraakreacties en beantwoording gemeente
In de volgende pagina’s zijn de inspraakreacties deels letterlijk, deels verkort weergegeven.
De beantwoording van de gemeente is in grijs gearceerde kaders opgenomen.
1. 9765 TD Paterswolde Buurtvereniging Meerkoetlaan

Beantwoording:
Onderstaande beantwoording op de punten 1 t/m 6 komt ook tegemoet aan de gestelde
vragen van 5 februari jl.

Beantwoording:
Het terrein is reeds meerdere decennia bestemd voor recreatiedoeleinden. Het feit dat een
aantal jaren geleden een plan voor recreatiewoningen door de toenmalige eigenaar vanwege
economische omstandigheden niet is gerealiseerd - op het bouwen van de modelwoningen na
- is voor de gemeente geen aanleiding geweest om de recreatiebestemming aan te passen. Er
was ook geen vraag om die bestemming te wijzigen.

Beantwoording:
Het intrekken van een omgevingsvergunning vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Onderdeel
daarvan is dat met de vergunninghouder overleg plaats vindt. Bij een failliete
vergunninghouder is een dergelijk overleg gecompliceerd. De gemeente heeft gewacht op een
nieuwe rechtsopvolger. Op basis van het vigerende bestemmingsplan kunnen bij recht 75
recreatiewoningen worden gebouwd. Intrekking van een eerder verleende vergunning wijzigt
het ter plaatse geldende planologische regime niet. Dit betekent dat, na intrekking van de
bestaande vergunning, bij een nieuwe aanvraag voor maximaal 75 recreatiewoningen
wederom een vergunning moet worden verleend.
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Beantwoording:
De huidige marktsituatie van recreatiewoningen is dermate verbeterd dat het waarschijnlijk is
dat wanneer het nieuwe woningbouwplan geen doorgang vindt, alsnog op grond van het
huidige bestemmingsplan de mogelijkheid tot bouw van recreatiewoningen zal worden benut.
De eigenaar heeft aangegeven dat hij alsnog van deze mogelijkheid gebruik zal maken.
Overigens betekent een gebrek aan belangstelling voor recreatiewoningen niet automatisch
dat het gebied een natuurgebied wordt.

Beantwoording:
De initiatiefnemer heeft, als eigenaar van de betreffende gronden, het recht om een aanvraag
in te dienen tot het wijzigen van de bestemming. Zolang de bestemming niet is gewijzigd, blijft
de huidige recreatieve bestemming van kracht. Er is geen sprake van het verlenen van een
gunst.

Beantwoording:
Alleen de direct omwonenden van het gebied zijn in eerste instantie door de initiatiefnemer
geïnformeerd. De bewoners van de Meerkoetlaan worden hiertoe niet gerekend, want deze
woningen zijn hemelsbreed op minimaal 600 meter afstand gelegen vanaf de grens van het
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plangebied. Het is niet te verwachten dat de toevoeging van 10 woningen in dit landelijke
gebied tot extra verkeersoverlast voor de bewoners van de Meerkoetlaan gaat leiden. Ook
verwachten we geen zicht- en luchtvervuiling voor deze bewoners. Enerzijds vanwege de
bovengenoemde afstand en anderzijds vanwege de aanwezigheid van bestaande
groenstructuren in het gebied. Invulling van het bestaande planologische kader zal naar
verwachting tot een hogere verkeerslast leiden.

Beantwoording:
Met het wijzigen van een recreatie- naar een woonbestemming wordt voorkomen dat het
terrein alsnog een intensief recreatief gebruik kan krijgen. Het plangebied zal met de 10
woningen maar beperkt worden ingericht als woongebied, want circa 75% van het plangebied
wordt bestemd als natuur. De Vereniging voor Milieu- en Natuureducatie (IVN) en
Natuurmonumenten staan niet afwijzend tegen het omzetten van de recreatieve bestemming
naar een deels woonbestemming en deels natuurbestemming. Er is geen aanleiding aanwezig
om het voorstel in te trekken, want met het voorliggende plan wordt een recreatieve
bestemming, met mogelijkheid tot intensief gebiedsgebruik, omgezet naar een
woonbestemming met een extensief gebruik.
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2. 9765 TH Paterswolde

Van deze bewoners, woonachtig op 1 postadres, heeft de gemeente drie zienswijzen
ontvangen: een brief op 23-3-2018, een mondelinge zienswijze op 26-3-2018 en tenslotte een
e-mailbericht van 27-3-2018.
brief 23-3-2018

Beantwoording:
Woningbehoefteonderzoek heeft aangetoond dat de stad Groningen als belangrijkste trekker
in de Regio fungeert. Met dit plan wordt ingespeeld op de vraag waarbij locaties op
fietsafstand van de stad populair zijn.
De vergunning voor de bouw van recreatiewoningen is nooit gerealiseerd vanwege het
faillissement van de aanvrager. Op basis van het vigerende bestemmingsplan kunnen bij recht
75 recreatiewoningen worden gebouwd. Intrekking van eerder verleende vergunningen wijzigt
het ter plaatse geldende planologische regime niet. Het nieuwe woningbouwplan voorziet in de
bouw van 10 woningen en leidt tot een minder intensief gebiedsgebruik dan op grond van de
huidige bestemming mogelijk is. Deze woningen worden landschappelijk ingepast met veel
aandacht voor groen en natuur.

Gemeente Tynaarlo

8

Beantwoording:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’
kunnen hoofdgebouwen met een oppervlakte van maximaal 300 m² worden gebouwd. Dat is
overeenkomstig het nu voorliggende plan van de Schelfhorst. Ook de toegestane bouwhoogte
komt hiermee overeen. Een zekere verhoging van de woning ten opzichte van het maaiveld is
niet ongebruikelijk. In het plangebied en omliggende omgeving is verder sprake van
wisselende terreinhoogtes van beneden en boven NAP. Zuidelijk van het plangebied variëren
de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven NAP. De afscheiding van het totale perceel
bestaat uit bosschages, struweel en/of houtwallen en maakt onderdeel uit van de natuurlijke
omgeving. De woningen worden terughoudend van kleur uitgevoerd met agrarisch
geïnspireerde langgerekte volumes en worden niet gesitueerd aan de randen van het
plangebied.
Gelet op het bovenstaande zijn we van mening dat het beoogde plan niet leidt tot een
onevenredige aantasting van het landschappelijke beeld.
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Beantwoording:
In het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 3.1.3 toegelicht dat met de bouw van 10
woningen er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Daarmee is een toetsing aan de
Ladder van duurzame verstedelijking feitelijk niet van toepassing. Aanvullend is overigens wel
toegelicht dat het plan ook voorziet in een actuele behoefte. Daarbij is opgemerkt dat het plan
nadrukkelijk inspeelt op de vraag naar exclusieve woonmilieus in het hoogste marktsegment.

mondelinge zienswijze 26-3-2018
Op 8 februari zijn er bomen gekapt, waarvoor nadien voor 14 bomen een kapvergunning is
aangevraagd. Achteraf kun je blijkbaar iets legaliseren wat illegaal is gebeurd.
Demping van de watergang/sloot in het plangebied. Nut en noodzaak hiervan wordt betwijfeld.
Stichting Elsburger Onlanden bezit gronden op relatief korte afstand van het plangebied. Het is
opmerkelijk dat blijkbaar in het voortraject geen afstemming met deze Stichting heeft plaatsgevonden
over de inrichting van het plangebied.
Al op 31 mei 2016 heeft het college ingestemd met dit initiatief, terwijl pas afgelopen periode het plan is
gecommuniceerd met de raad en met de bewoners. Waarom heeft dit anderhalf jaar geduurd, want
daardoor is het nu min of meer al een vaststaand plan geworden zonder dat er afstemming met
bewoners is geweest.
Het plan leidt tot aantasting van een waardevol gebied, want de nieuwe woningbouw is volledig
ingeklemd tussen natuur en agrarische gronden. Dit plan van tien woningen is dan ook niet in harmonie
met de omgeving.
Ter plaatse is er ook geen enkele behoefte aan deze nieuwe woningen, want er zijn al genoeg nieuwe
woningbouwlocaties in de nabije omgeving.
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Beantwoording:
Er is alsnog een kapvergunning aangevraagd voor de kap van de 14 bomen, waaronder elzen,
een tweetal berken en een wilg. Er zijn geen zogenaamde monumentale en/of beschermde
boomsoorten onderdeel van deze kap. De gedeeltelijk gekapte houtwal zal door middel van
herplant worden hersteld.
De brede sloot die de vorige ontwikkelaar in het kader van de bouw van 75 recreatiewoningen
heeft laten graven is uit ecologisch oogpunt ongewenst, omdat daardoor de ter plaatse
aanwezige keileem laag is ontgraven, waardoor de natuurlijke grondwaterstand in de
omgeving ongunstig is beïnvloed. Deze brede sloot wordt gedempt. Door Vereniging
Natuurmonumenten wordt het dempen ondersteund, want hierover is opgemerkt: “Wij hebben
geconstateerd dat met uw plannen ook een wens van Natuurmonumenten wordt vervuld,
namelijk het dichten van de gegraven watergang in het terrein. Deze watergang leidt op dit
moment tot nodeloos wegzijgen van grondwater uit onze terreinen. Dit schaadt de
natuurkwaliteit hiervan”.
De gronden van de Stichting Elsburger Onland grenzen niet rechtstreeks aan het plangebied
en zijn in beheer van Vereniging Natuurmonumenten. Met Natuurmonumenten is afgesproken
dat zij bij de planvorming wordt betrokken in verband met de verdere uitwerking en het latere
beheer.
Zoals eerder aangegeven, is de behoefte aan deze woningen toegelicht in paragraaf 3.1.3 van
het bestemmingsplan.

E-mailbericht 27-3-2018 (m.b.t. beeldkwaliteitsplan)
Op bladzijde 7 lees ik (ambitiedocument) dat het op een logische manier onderdeel moet
uitmaken van Schelfhorst. Door de stijl van de woningen en het plaatsen van de tien
schuren in dezelfde richting past het totaal niet bij de bestaande situatie.
Er wordt gezegd dat ze alle 10 uniek zijn, geen herhaling, maar tien woningen van het
type schuur, in dezelfde stijl, kleur, materiaal ed. is toch een herhaling?
Beantwoording:
Qua architectuur is voorgesteld om in te zetten op in te zetten op de typologie van de
schuurwoning. Een woningtype, dat op een ingetogen en tegelijk eigentijdse manier in het
buitengebied opgaat. Het ontwerp kenmerkt zich juist door een sobere, doelmatige
detaillering, passend bij agrarische volumes. De voorschriften in het beeldkwaliteitsplan
bieden wel voldoende mogelijkheid tot variatie in de woningen betreffende maatvoering, kleuren materiaalgebruik.
Op blz. 15 wordt de bestaande situatie op het recreatieterrein halfslachtig en
onaangenaam genoemd. Wat is hier onaangenaam en voor wie? Flora en fauna vinden
het prima zo.
Beantwoording:
De huidige situatie is halfslachtig en onaangenaam omdat door de verwaarlozing van het
gebied de oude beplanting van houtwallen en losse bomen zijn karakter heeft verloren door
wildgroei van wilgen, elzen en bramen. Daardoor is het gebied grotendeels slecht toegankelijk
en ondoordringbaar geworden.
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Op blz. 17 wordt het oriëntatie-bezoek genoemd. Een ecoloog ingehuurd door de
initiatiefnemers en in de maand februari. Hoe oneerlijk kun je dit onderzoek noemen?
Beantwoording:
Het betrof hier een eerste verkennend bezoek door een ecologisch bureau. Later in het jaar, in
mei 2017, is ter plaatse een ecologische quickscan uitgevoerd door een ander ecologisch
bureau. Deze uitkomsten en aanbevelingen maken deel uit van het voorontwerp
bestemmingsplan (hoofdstuk 4.5).
Het uitzicht is zo belangrijk, maar mocht het plan doorgang vinden, dan willen wij ze juist
uit zicht hebben. Dhr. T. Plas was in 2005 samen met enkele buurtgenoten ook
initiatiefnemer om het groenplan van Tadema te wijzigen en dat is toen gelukt. Er werd
een 7 meter brede groenstrook rond om het terrein aangelegd, om de huisjes niet te zien,
maar nu mogen ze gezien worden?
Beantwoording:
De voorschriften in het beeldkwaliteitsplan zijn er alle op gericht de woningen onopvallend te
doen zijn en te laten opgaan in de omgeving.
Op blz. 23 schrijft men dat de middenzone halverwege doorsneden wordt door de
aanwezige historische houtwal (enkelvoud). Slechts 1 houtwal wordt hier genoemd, dus
moest de illegaal gekapte wal wel weg, die werd in het plan namelijk niet genoemd en is
daarom ook niet te zien op de tekeningen.
Beantwoording:
De gedeeltelijk gekapte houtwal wordt hersteld.
Verder staan er regels in voor de terreininrichting (blz. 31). Hoe ga je dit allemaal
vastleggen? Wat doet een eventuele volgende bewoner?
Beantwoording:
De handhaving van de voorschriften ten aanzien van de terreininrichting gebeurt door het
opnemen van kettingbedingen in de koopovereenkomsten die gehandhaafd worden door een
vereniging van eigenaren of een stichting.
De afmetingen van de schuren stroken in het geheel niet met de overige boerderijtjes op
Schelfhorst. Een oppervlakte van 300m² en een hoogte van max. 9 meter. Totale onzin.
Waarom deze uitzonderingspositie? Zijn de kavels/woningen anders niet duur te
verkopen?
Beantwoording:
Zoals ook op bladzijde 9 is beantwoord, zijn de genoemde maten niet afwijkend ten opzichte
van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening”.
Van een uitzonderingspositie is geen sprake.
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3. 9765 TH Paterswolde

Beantwoording:
Weliswaar heeft Natuurmonumenten te kennen gegeven dat de eerste voorkeur betreft om het
volledige plangebied als natuur te bestemmen. Echter, in dit planinitiatief betreft het de vraag
van een eigenaar of er medewerking kan worden verleend om de recreatieve bestemming om
te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal 10 woningen. Daarvan heeft
Natuurmonumenten opgemerkt dat deze woonbestemming de nadrukkelijke voorkeur heeft
boven de huidige recreatieve bestemming.

Beantwoording:
Het plan Ter Borch is een stedelijke woningbouwontwikkeling met een schaalomvang van
maximaal 1250 woningen. Die planontwikkeling is begin deze eeuw gestart en de plangrens is
destijds vastgesteld. De zuidelijke plangrens van Ter Borch ligt op ruim 500 meter afstand
vanaf het ‘Elsburger Onland’. Dit planinitiatief met 10 woningen is van een kleinschalige
omvang en met een geheel andere stedenbouwkundige impact dan Ter Borch op het gebied.
Er is geen enkele indicatie of wens aanwezig om met dit initiatief tegemoet te komen aan wat
de steller noemt ‘Groninger belangen’. Wel komt het tegemoet aan de vraag naar exclusieve
woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen. Dit is ook gebleken op basis van
woningbehoefteonderzoek, hetgeen in het bestemmingsplan is toegelicht in hoofdstuk 3.
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Beantwoording:
Volgens het huidige planologische recht kunnen er maximaal 75 recreatiewoningen worden
gebouwd in het plangebied. Het feit dat zich de afgelopen jaren geen nieuw initiatief voor de
bouw van recreatiewoningen heeft aangediend, biedt geen enkele garantie voor de toekomst.
Het is zeer aannemelijk dat 10 woningen minder nadelige effecten hebben op het plangebied
dan een recreatieve ontwikkeling met een veelvoud aan woningen.

Beantwoording:
De woningen worden omgeven door gronden waar de bestemming ‘natuur’ op rust. Er is geen
aanleiding aanwezig om een naamswijziging door te voeren.

Beantwoording:
De maatvoering is passend binnen de gestelde regels van het vastgestelde bestemmingsplan
‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’. Zie ook de beantwoording op bladzijde 9.
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Beantwoording:
Zoals ook eerder in de beantwoording is gesteld, betreft dit planinitiatief de vraag of er
medewerking kan worden verleend om de recreatieve bestemming om te zetten naar een
woonbestemming voor de bouw van maximaal 10 woningen. Het gehele terrein te bestemmen
als natuurgebied is een andere afweging en maakt dan ook geen deel uit van deze procedure.

4. 9765 TH Paterswolde

Beantwoording:
In het buitengebied van de gemeente wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van
nieuwe woningen. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.
Daarbij is voor dit initiatief de vraag aan de orde of medewerking kan worden verleend om de
recreatieve bestemming om te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal
10 woningen. Als daar geen medewerking aan wordt verleend, blijft de recreatieve
bestemming rechtsgeldig. Wij zien het huidige plan als een verbetering.
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Beantwoording:
De verleende omgevingsvergunning is niet gerealiseerd vanwege het faillissement van de
aanvrager. Dat laat onverlet dat op grond van het vigerende bestemmingsplan een nieuwe
vergunningsaanvraag kan worden ingediend voor de bouw van maximaal 75
recreatiewoningen. Deze vergunning moet dan worden verleend. Intrekking van eerder
verleende vergunningen wijzigt het ter plaatse geldende planologische regime niet.

Beantwoording:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’
kunnen hoofdgebouwen met een oppervlakte van maximaal 300 m² worden gebouwd. Dat is
overeenkomstig het nu voorliggende plan van de Schelfhorst. Ook is de toegestane
bouwhoogte overeenkomstig dat bestemmingsplan van het buitengebied. In het plangebied en
omliggende omgeving is verder sprake van wisselende terreinhoogtes van beneden en boven
NAP. Zuidelijk van het plangebied variëren de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven
NAP. De afscheiding van het totale perceel bestaat uit bosschages, struweel en/of houtwallen
en maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving. De woningen worden terughoudend van
kleur uitgevoerd met agrarisch geïnspireerde langgerekte volumes en zijn niet gelegen aan de
randen van het plangebied. Op grond van het bovenstaande is voldoende waarborg aanwezig
dat de woningen op een verantwoorde manier landschappelijk worden ingepast.
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Beantwoording:
Aan de natuurwaarden in de omgeving van het plangebied zal geen afbreuk worden gedaan
door de bouw van 10 woningen. Het terrein is nu geheel bestemd voor recreatie. In het nu
voorliggende bestemmingsplan is er circa 75% bestemd voor natuur en circa 25% voor
woningbouw. In de regels van het bestemmingsplan is in artikel 3 vastgelegd is vastgelegd
waaraan de natuurbestemming moet voldoen. Daarin is het niet mogelijk om bijvoorbeeld
overkappingen of jacuzzi’s te bouwen. De gemeente zal daar ook op toezien en indien nodig
handhavend optreden. Ook zijn er voorschriften ten aanzien van de terreininrichting
opgenomen als kettingbeding in de koopovereenkomst. Die voorschriften worden
gehandhaafd door een vereniging van eigenaren of een stichting.

Beantwoording:
In de fase van het voorontwerp bestemmingsplan is een voor iedereen toegankelijke
inloopbijeenkomst georganiseerd. Naast de verstrekking van een aantal schriftelijke
uitnodigingen in de directe omgeving, is de publicatie ook gedaan in de huis-aan-huis bladen.
Gelet op de uitgestrektheid van de omgeving is er gekozen voor een beperkte verspreiding
van de schriftelijke uitnodigingsbrieven.
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Beantwoording:
In de toelichting van het bestemmingsplan is beschreven dat het plan tegemoet komt aan de
vraag naar exclusieve woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen. Het benoemen van
straatnamen maakt geen deel uit van deze bestemmingsplanprocedure.

5. 9765 TD Paterswolde

Beantwoording:
Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn er bij recht 75 recreatiewoningen toegestaan
in het plangebied. Zie de beantwoording op de bladzijden 8 en 9.
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6. 9765 TH Paterswolde

Beantwoording:
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere
beantwoording.
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7. 9751 TE Haren

Beantwoording:
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere
beantwoording.
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8. 9765 CM Paterswolde

Beantwoording:
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere
beantwoording.
9. 9765 EN Paterswolde

Beantwoording:
Deze zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen en geeft geen aanleiding tot nadere
beantwoording.
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10. IVN – Vereniging voor Natuur- en milieueducatie afd. Eelde-Paterswolde

Beantwoording:
In 2014 is gesteld in de procedure voor Schelfhorst 24 (bestemming van dienst- naar
burgerwoning), dat gelet de toenmalige marktsituatie de verwachting aanwezig was dat het
recreatiepark niet meer tot ontwikkeling zou komen.
De vraag om te overwegen het gebied te bestemmen tot natuur is nooit gesteld aan de
gemeente. Van belang in dat kader is ook dat wij geen grondeigendommen hebben in het
plangebied.
Het plan voorziet in het dempen van de huidige waterloop en de vroegere situatie wordt zoveel
mogelijk hersteld. De initiatiefnemers hebben toegezegd dat zij met het realiseren van de
woningen rekening zullen houden met de verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels. De
erfinrichting is onderdeel van het bouwplan. Daarbij wordt rekening gehouden met ecologie en
natuur. In het beeldkwaliteitsplan is de inrichting van de buitenruimte nader toegelicht.
Wij zullen de initiatiefnemer erop wijzen om de informatie van het project Natuurerf van
Landschapsbeheer Drenthe te verstrekken aan de nieuwe bewoners.
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11. Natuurmonumenten
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Beantwoording:
Dit betreft een planinitiatief met de vraag of er medewerking kan worden verleend om de
recreatieve bestemming om te zetten naar een woonbestemming voor de bouw van maximaal
10 woningen. Het gehele terrein te bestemmen als natuurgebied is een andere afweging en
maakt dan ook geen deel uit van deze procedure.
In de planuitwerking worden bestaande natuurwaarden zoveel mogelijk gerespecteerd en
waar mogelijk hersteld. Zo wordt de bestaande watergang gedempt. Deze watergang leidt op
dit moment tot nodeloos wegzijgen van grondwater uit het omliggende natuurterrein. Dit
schaadt de natuurkwaliteit hiervan. Bij de inrichting van het plangebied komt het natuuraspect
goed tot uiting, want circa 75% van het plangebied krijgt een natuurbestemming.
De handhaving van de voorschriften ten aanzien van de terreininrichting gebeurt door het
opnemen van kettingbedingen in de koopovereenkomsten die gehandhaafd worden door een
vereniging van eigenaren of een stichting. Daarnaast staat in artikel 3 van de regels in het
bestemmingsplan geschreven waaraan de natuurbestemming moet voldoen. Binnen deze
bestemming mogen geen bouwwerken worden gebouwd. De gemeente zal daar op toezien en
indien nodig ook handhavend optreden.
Ook wij realiseren ons dat de aanleg van paardenbakken niet passend is bij de intentie van dit
woongebied, derhalve zal deze mogelijkheid worden verwijderd uit de regels van het
bestemmingsplan.
Tot slot hechten ook wij veel belang aan een groene inrichting waarbij de houtwallen en
greppels zoveel mogelijk in stand blijven. Daarom zijn deze groenstructuren onderdeel van de
bestemming ‘natuur’ in de regels van het bestemmingsplan. Onder artikel 3 lid f. is vermeld dat
mede het behoud, het herstel en de ontwikkeling van opgaand groen is begrepen.
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4. Waterschap Noorderzijlvest
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Beantwoording:
De ontwikkelaar is nog in overleg met deskundigen inzake de opvang en afvoer van
hemelwater. Het betreft een nat gebied met een ondiep liggende keileem laag, wat infiltratie
bemoeilijkt. Gedacht wordt aan groene daken, het opvangen van hemelwater voor sanitair
gebruik, het aanleggen van waterdoorlatende fundering onder de bestrating en het aanleggen
van een greppel of vijver.
Ter zake van het afvalwater wordt gekozen voor een gescheiden stelsel waarbij hemelwater
deels wordt opgevangen en deels geloosd op oppervlaktewater en het afvalwater op het riool,
zoals zal blijken uit het nog op te stellen rioleringsplan, waarbij uitgangspunt is dat wordt
aangesloten op het bestaande rioolgemaal, hetgeen al eerder door de gemeente is
gefiatteerd.
Voor de vraag op welke wijze er voldoende drooglegging wordt verkregen voor de te bouwen
schuurwoningen wordt ook nader onderzoek gedaan. In de komende periode zal de
initiatiefnemer in nauw overleg met het Waterschap tot een passend waterhuishoudkundig- en
rioleringsplan met berekeningen komen.
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5. Provincie Drenthe
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Beantwoording:
Op 12 juni 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de
gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe over de ingediende inspraakreactie van de provincie.
Ook is er een veldbezoek afgelegd om ter plaatse de situatie te beoordelen. De uitkomsten
van het overleg zijn schriftelijk vastgelegd, waarbij de diverse punten uit de inspraakreactie
zijn beantwoord. De provincie Drenthe heeft deze beantwoording akkoord bevonden.
Onderstaand volgt een weergave van de hoofdpunten in de beantwoording:
Natuur
Er wordt in de inspraakreactie aandacht gevraagd voor de overgang tussen het plangebied en
de NNN. Hiertoe wordt de suggestie gedaan van een houtwal langs de westzijde en
noordzijde van het plangebied. Deze houtwal kan bijdragen aan de beleving van het
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plangebied vanuit landschap / natuur. Ook kan deze houtwal verlichting dempen en de
uitstraling van verlichting beperken op natuur. Tot slot kan deze houtwal bijdragen aan de
ontwikkeling van migratie van vleermuizen.
Ter plaatse is een relatief gesloten houtwal aanwezig, die de benoemde ecologische functies
voldoende kan waarborgen. Afhankelijk van de planvorming kan overwogen worden om de
houtwal aan te vullen met enkele boomvormers. Uiteraard is naast de natuurbeleving ook de
beleving van de nieuwe bewoners op het omliggende landschap van belang. Beide belangen
worden in de uitwerking zo zorgvuldig mogelijk afgewogen.
De nieuwe woningen worden haaks op de omgeving gesitueerd zodat eventueel licht vanuit de
woningen zich tot een minimum beperkt. Op locatie blijkt dat het plan niet direct grenst aan de
NNN. Ook wordt duidelijk dat het noordelijk gelegen bosperceel bestaat uit dennenbomen. De
eigenaar van dit bosje, stichting Natuurmonumenten, is betrokken bij de verdere uitwerking
van de ecologische bufferzones. Hierbij zal ook de betekenis van deze dennenbomen een rol
spelen.
In de reactie van de provincie wordt benadrukt dat er vanwege de soortenbescherming een
dringende noodzaak is van een nader onderzoek. Dit aanvullend onderzoek is inmiddels door
de initiatiefnemers opgestart.
Landschap
Het landschapsplan voor het plangebied is zodanig ontworpen dat er veel doorzichten zijn
tussen de openbare ruimte en het omringende landschap. De afstanden tussen de diverse
bouwvlakken variëren van 15 tot 45 m¹. Binnen de bouwvlakken wordt conform het
beeldkwaliteitsplan gebouwd.
De bebouwing is steeds langgerekt en staat haaks op de weg georiënteerd. De bouwvolumes
zijn qua maatvoering geënt op de principes van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo
en zijn allen voorzien van een kap. Het beeldkwaliteitsplan stuurt tevens aan op een diversiteit
aan ruimtelijke invullingen, die steeds gebruik maken van de ensemble gedachte. Hierbij
worden de gebouwen en de tuin als een geheel ontworpen.
Het onderbrengen van alle bouwvolumes in één langgerekt volume bestaat hierbij tot de
mogelijkheden. Het beeldkwaliteitsplan biedt echter ook nog andere mogelijkheden om de
kavel in te vullen, waardoor altijd sprake kan zijn van diversiteit in het bebouwingsbeeld. De
variatie aan bouwvolumes kan hierbij bijdragen aan de fijnschaligheid van de bebouwing ten
opzichte van de aanwezige bewoners versus de schaal van het landschap.
De breedtematen van de kavels (minimaal 28 m¹) zijn ruim. Hierdoor zijn er veel
mogelijkheden om binnen de plannen doorzichten te creëren en de aanwezigheid van het
omringende landschap zichtbaar te maken.
De aandacht die wordt gevraagd voor het ook kunnen creëren van lagere gootlijnen, kan
bijdragen aan de beschreven diversiteit van bebouwing. In het voorontwerp is er sprake van
een goothoogte van 6,5 m. In de regels van het bestemmingsplan wordt dit aangepast naar
maximaal 4,5 m.
Cultuurhistorie
Ten aanzien van het provinciale belang is voldoende aandacht besteed aan het onderwerp
Cultuurhistorie. Gevraagd wordt om ook de beschrijving van de kernkwaliteiten op te nemen in
de toelichting en de manier waarop deze kernkwaliteiten worden toegepast in het plan. In de
volgende versie van het ontwerpbestemmingsplan zal dit nader worden toegelicht.
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6. Samenvatting en conclusies
Vanaf negen verschillende woonadressen is er een inspraakreactie ingediend door bewoners.
Daarvan hebben vijf bewoners afwijzend gereageerd en vier bewoners hebben een positieve
reactie op het plan gegeven. Daarnaast hebben de belangorganisaties IVN en
Natuurmonumenten gereageerd met een aantal inhoudelijke kanttekeningen. Beide
organisaties hebben daarbij aangegeven niet afwijzend te staan om de recreatieve
bestemming te vervangen door de nu voorgestelde woonbestemming. Tot slot hebben de
overlegpartners, Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest, in hun schriftelijke reactie
een aantal kanttekeningen geplaatst. Dat heeft geleid tot nader overleg met beide partijen,
waarbij afspraken zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de kanttekeningen.
Hierna volgt een opsomming van de meest genoemde bezwaarpunten met daarbij de
beantwoording (zie de schuingedrukte tekst):
•

Hier hoort geen permanente woningbouw plaats te vinden, het plangebied moet
worden teruggeven aan de natuur en dient ook als zodanig te worden bestemd.
- Op het plangebied rust nu een recreatieve bestemming voor de bouw van
maximaal 75 recreatiewoningen, welke tot op heden niet zijn gerealiseerd. Het
gebied is inmiddels spontaan begroeid met divers groen opschot. Door de
initiatiefnemers is de vraag gesteld of er in dit gebied een woonbestemming
mogelijk is voor de bouw van maximaal 10 woningen. Middels een nieuw
bestemmingsplan kan dit mogelijk worden gemaakt, waarbij dan wel circa 75%
van het plangebied als natuur zal worden bestemd en het overige percentage
voor de woningbouw. De vraag om het gehele terrein te bestemmen als
natuurgebied is een andere afweging en maakt dan ook geen deel uit van deze
procedure.

•

De grootte van de woningen is te massaal en niet passend bij de schaal van
bebouwing in het buitengebied. De woningen zijn hierdoor van ruime afstand zichtbaar
en niet passend in het omgevingsbeeld.
- Het beoogde plan voorziet in woningen met een maximale bouwoppervlakte
van 300 m² en een maximale bouwhoogte van 9 m. Dat is overeenkomstig de
regeling in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële
herziening’. Ook in de omliggende omgeving zijn meerdere woningen met grote
volumes aanwezig.
- In het plangebied en omliggende omgeving is verder sprake van wisselende
terreinhoogtes van beneden en boven NAP. Zuidelijk van het plangebied
variëren de hoogtes gemiddeld tussen 0,2 en 2,0 m boven NAP. Verder bestaat
de afscheiding van het totale perceel uit bosschages, struweel en/of
houtwallen, hetgeen onderdeel uitmaakt van de natuurlijke omgeving. De
woningen worden terughoudend van kleur uitgevoerd met agrarisch
geïnspireerde langgerekte volumes en worden niet gesitueerd aan de randen
van het plangebied. Op grond van bovenstaande is het een reële verwachting
dat de woningen goed passen in het omgevingsbeeld.

•

Dit plan leidt alleen maar tot verdergaande verstedelijking in het gebied. Bovendien
wordt er alleen ingespeeld op een behoefte vanuit Groningen.
- Dit planinitiatief met 10 woningen is van een relatief kleinschalige omvang.
Daarmee wordt ook voorkomen dat het terrein alsnog een intensief recreatief
gebruik kan krijgen, hetgeen mogelijk afbreuk zal doen aan de natuurkwaliteit
en de rust in het gebied. Woningmarktonderzoek heeft aangetoond dat met dit
plan wordt ingespeeld op de vraag waarbij locaties op fietsafstand van de stad
Groningen populair zijn. Ook komt het tegemoet aan de vraag naar exclusieve
woonmilieus aan de zuidwestzijde van Groningen.
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Conclusies
De inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan
leiden tot de volgende conclusies:
- De initiatiefnemers hebben toegezegd dat zij met het realiseren van de woningen
rekening zullen houden met de verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels. Bij de
planuitwerking wordt hier door de gemeente op toegezien. De gedeeltelijk gekapte
houtwal wordt hersteld en afhankelijk van de planvorming wordt overwogen om de
houtwal aan te vullen met enkele boomvormers. Er wordt een aanvullend ecologisch
onderzoek gedaan naar soortenbescherming in het plangebied.
- Met het Waterschap zijn nadere afspraken gemaakt over de onderwerpen hemelwater,
afvalwater en drooglegging. Het plan voorziet in het dempen van de huidige waterloop
en de vroegere situatie wordt zoveel mogelijk hersteld.
- De mogelijkheid om paardenbakken te realiseren wordt verwijderd uit de regels van het
bestemmingsplan.
- Het kunnen creëren van lagere gootlijnen kan bijdragen aan de diversiteit van
bebouwing. In de regels van het bestemmingsplan staat nu dat de gootlengte ten
hoogste 6,5 m zal bedragen. Dit wordt aangepast naar een goothoogte met een
maximum van 4,5 m.
- Ten aanzien van het aspect ‘cultuurhistorie’ zullen de provinciale kernwaarden nader
worden toegelicht.
Bovengenoemde punten geven aanleiding om de toelichting en regels van het voorontwerp
bestemmingsplan te wijzigen. Het gewijzigde plan zal daarna, als ontwerp bestemmingsplan,
ter inzage worden gelegd. Er is geen aanleiding om het concept beeldkwaliteitsplan te
wijzigen. Deze zal derhalve ongewijzigd als ontwerp ter inzage worden gelegd.
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1.

Inleiding
Aanleiding
Wij hebben het verzoek gekregen om medewerking te verlenen aan het omvormen van het
recreatieterrein Schelfhorst naar een hoogwaardig landschappelijk woongebied voor tien woningen.
In 2002 werd de toenmalige camping ontmanteld om plaats te maken voor 75 recreatiewoningen.
Het plan bleek echter geen succes. Er zijn slechts 2 modelwoningen gerealiseerd. Voor de
herontwikkeling naar een woongebied zijn een nieuw bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en
een hogere grenswaarde nodig. De recreatieve bestemming komt dan te vervallen. Tijdens de
voorontwerpfase zijn 11 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben geleid tot beperkte wijzigingen in
het bestemmingsplan. Door de gemeenteraad is op 25 september 2018 besloten om de stukken voor
het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.
Periode van ter inzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen, waaronder het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, hebben vanaf vrijdag 5 oktober 2018 ter
inzage gelegen voor de wettelijke duur van zes weken. Tijdens deze periode is er een
inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 7 november. Er zijn vier zienswijzen ingediend,
waarvan één zienswijze na afloop van de wettelijke periode van zes weken. Deze te laat ingediende
zienswijze is wel van beantwoording voorzien, echter de indiener kan niet meer in beroep gaan. De
drie overige zienswijzen zijn wel ontvankelijk.
Op de volgende kaartafbeelding is de geografische spreiding middels globale gele markering
aangeduid van de adressen, vanaf waar een reactie is ingediend. De huisadressen zijn gelegen in een
straal vanaf circa 150 meter tot 650 meter tot het plangebied.

Overlegreacties
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is het
ontwerpbestemmingsplan ook toegezonden aan de Provincie Drenthe en Waterschap
Noorderzijlvest. Beide instanties hebben geen zienswijzen ingediend.
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2.

Beantwoording ingediende zienswijzen
In dit hoofdstuk zijn de vier ingediende zienswijzen letterlijk weergegeven. De beantwoording van de
gemeente is in grijs gearceerde kaders opgenomen.
1. Zienswijze 1 - 9765 TH Paterswolde

Beantwoording
De gemeente is geen eigenaar van de grond waar het hier om gaat. De eigenaar dient een plan in
waarbij hij 10 woningen bouwt en de rest van de grond een natuurbestemming wil geven, in uw
termen: teruggeeft aan de natuur. Wij zijn van mening dat dit plan getuigt van goede ruimtelijke
ordening. De overwegingen hiervoor zijn onderdeel van de openbare besluitvorming en ook kunt u in
de toelichting van het bestemmingsplan in hoofdstuk 2 lezen hoe dit plan tot stand is gekomen.

Beantwoording
Het verrast ons dat u stelt dat u pas sinds 2018 op de hoogte bent geraakt van deze plannen. Een
deel van de gronden die onderdeel uitmaken van het plangebied was in uw eigendom. U heeft ons in
september 2016 benaderd omdat u vragen had over uw perceel. Wij hebben u op 15 november 2016
in een gesprek toegelicht dat er voor het gebied plannen waren voor 9 á 10 woningen in het gebied
en dat hebben wij bevestigd in onze brief van 21 november 2016. U heeft vervolgens uw gronden
aan de huidige eigenaar verkocht in deze wetenschap.
In het voorjaar van 2017 heeft de initiatiefnemer andere omwonenden in het gebied geïnformeerd
over de plannen. In het schriftelijke verslag hierover heeft de initiatiefnemer vermeld dat er niet
alleen (zeer) positieve reacties zijn gegeven, maar ook reacties variërend van ‘welwillend luisteren’
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tot ‘wachten op de definitieve voorstellen’. Hierna is er een voorontwerpbestemmingsplan en
concept beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke tijdens de ter inzage periode op 14 maart 2018 nader
zijn toegelicht op de inloopbijeenkomst door gemeente en initiatiefnemers.

Beantwoording
Het is niet ongebruikelijk dat een initiatiefnemer woont in de buurt van de ontwikkeling. Daar is hij
immers eigenaar van gronden. Ook is niet ongebruikelijk dat een portefeuillehouder op locatie gaat
kijken. Wij vinden het vervelend dat dit voor u een beeld heeft opgeroepen dat dit aan objectieve
beoordeling in de weg staat.
Het uitvoeren van de wensen van initiatiefnemers is een afweging geweest van het college van
burgemeester en wethouders, niet van een individuele wethouder. Het college heeft besloten de
gemeenteraad voor te stellen om een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure te starten.
Het is ons niet duidelijk waar u op doelt als u het heeft over een dreigende opstelling en van een
onvolledige informatievoorziening.

Beantwoording
Dit plan met tien woningen beoogt, naast de wens enige woningbouw te realiseren, zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de natuurlijke waarden van het gebied. De geldende recreatiebestemming
van het plangebied wordt daarbij veranderd in een gedeeltelijke woonbestemming met voor het
merendeel een natuurbestemming.
De groene buffer tussen Groningen en Paterswolde komt door uitvoering van dit plan dan ook niet in
het geding.
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Beantwoording
De juridische bouwregels voor de toekomstige woningen maken onderdeel uit van het
bestemmingsplan. Elk bouwplan wordt tijdens de procedure van de omgevingsvergunning getoetst
aan deze regels. Indien na de vergunningverlening eventueel regels worden overtreden, zullen
maatregelen tot handhaving worden overwogen. Handhaving vloeit voort uit wettelijke regels,
daarom vindt u deze regels niet in het bestemmingsplan.
De regeling voor aan huis gebonden bedrijven en beroepen is standaard in de bestemmingsplannen
binnen de gemeente.
Er zijn in het bestemmingsplan wel degelijk regels opgenomen over de algemene ruimte. De
inrichting van de algemene ruimte moet namelijk voldoen aan de regels onder artikel 3 Natuur van
het bestemmingsplan. In de algemene ruimte is geen bebouwing mogelijk. Daarnaast geeft ook het
beeldkwaliteitsplan een aantal voorwaarden mee met betrekking tot inrichting van de buitenruimte.
Deze voorwaarden vindt u op bladzijde 31. Nadere voorschriften voor de terreininrichting zijn, voor
zover dit niet kan worden geregeld in het bestemmingsplan, privaatrechtelijk van aard en worden
opgenomen als kettingbeding in de koopovereenkomst. Die voorschriften worden gehandhaafd door
een vereniging van eigenaren of een stichting.
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Beantwoording
In de regels van het bestemmingsplan wordt gesproken over ‘Wonen – wonen in de natuur’. Er is een
aanzienlijk deel van het plangebied gereserveerd voor natuur. De woningen zijn hierdoor omsloten.
Wonen in de natuur zegt iets over de omgeving, niet over het type woning. De woonfuncties worden
geconcentreerd in de woonbestemming. Parkeren moet daarom op het eigen erf worden opgelost,
waarbij er geen concreet aantal parkeerplaatsen is voorgeschreven. Zelfstandige bedrijven zijn niet
toegestaan. Wel is er de mogelijkheid voor het uitvoeren van aan huis verbonden bedrijven en
beroepen.
In het beeldkwaliteitsplan is beschreven dat de verlichting van erf en weg moet voldoen aan de
wettelijke normen, waarbij wordt gezocht naar een minimale verlichting door eventueel ook gebruik
te maken van bewegingsdetectie. Ook staat erin beschreven dat het erf kan worden omzoomd door
een lage haag en eventueel met een laag hekwerk. De afscheiding van het totale plangebied bestaat
uit bosschages, struweel en/of houtwallen en maakt onderdeel uit van de natuurlijke omgeving. Het
nemen van huisdieren is een privézaak en kan niet worden verboden. Dit geldt ook voor elementen
als vijver en boomhut. Wel moet er worden voldaan aan de regels in het bestemmingsplan,
waaronder het artikel voor de aanlegvergunning.
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Beantwoording
In het ontwerpbestemmingsplan is een hoofdgebouw toegestaan met een oppervlakte van maximaal
300 m² en bijgebouwen tot maximaal 225 m². Ook in het bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo,
partiële herziening” is deze mogelijkheid geboden. Er is dan ook geen sprake van een verschil tussen
beide bestemmingsplannen met betrekking tot de bouwoppervlakte.
De maximale bouwhoogte van 9 meter voor de nieuwe woningen is overeenkomstig de bouwhoogte
die toegestaan is in het bestemmingsplan van het buitengebied. Het terrein in het plangebied
kenmerkt zich door natuurlijke hoogteverschillen. Het gaat om hoogteverschillen van ca. 1,10 meter
op het hoogste punt van het terrein tot op ca. -0,40 meter direct ten noorden van het terrein. Zie ook
de hoogtekaart in het beeldkwaliteitsplan op blz. 8. Een zekere verhoging van de woning ten opzichte
van het maaiveld is niet ongebruikelijk. Daarom is in het beeldkwaliteitsplan bepaald dat het erf 30 –
50 cm hoger ligt dan het aangrenzende maaiveld.
Zoals eerder is opgemerkt, is de lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven een gebruikelijke
lijst die ook van toepassing is in het buitengebied van de gemeente. Een voorwaarde voor een bedrijf
aan huis is dat het bedrijf uitsluitend wordt uitgevoerd door één of meer van de bewoners van het
huis. In het bestemmingsplan zijn onder artikel 4.3.1. regels opgenomen waaraan een
vergunningsaanvraag wordt getoetst. Dit geeft voldoende waarborg voor een goede ruimtelijke
ordening.

Beantwoording
In de huidige bestemming kunnen maximaal 75 recreatiewoningen worden gebouwd, terwijl in de
beoogde bestemming maximaal 10 woningen kunnen worden gebouwd. De bezettingsgraad van
recreatiewoningen is wisselend, de woningen worden permanent bewoond. Uit recent onderzoek
van het CBS (19 november 2018) blijkt de maandelijkse bezettingsgraad van ‘huisjesparken’ in het
afgelopen jaar te variëren tussen 24,4% (jan. 2018) en 59,9% (aug. 2018). Uitgaande van de laagste
bezettingsgraad leidt dit tot een minimale bezetting van 18 woningen op een totaal van 75
recreatiewoningen. In het hoogseizoen zijn dan gemiddeld 45 woningen bezet. Op grond van
bovenstaande cijfers is de conclusie gerechtvaardigd dat het realiseren van de recreatiebestemming
leidt tot een intensievere gebruiksbelasting van het gebied.

Beantwoording
Conform de wettelijke termijn heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Iedereen kan
dan de stukken inzien en eventueel vragen daarover stellen. Het indienen van een zienswijze is dus
niet afhankelijk van het moment van de inloopbijeenkomst. Het houden van een inloopbijeenkomst
is geen wettelijke verplichting en de termijn van zes weken is ruim voldoende voor het indienen van
een zienswijze.
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Beantwoording
Om dit op te lossen zijn diverse maatregelen opgenomen in het waterhuishoudingsplan. Dit plan is
als bijlage 8 opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan. Inmiddels heeft het waterschap
Noorderzijlvest aangegeven akkoord te zijn met dit plan.

Beantwoording
Wij zijn geen eigenaar van de gronden. Er is nooit een aanleiding geweest voor een overweging om
de bestemming aan te passen van recreatie naar natuur en daartoe de gronden te onteigenen of de
planschade af te kopen. Wel heeft de huidige grondeigenaar het verzoek gedaan om een
woonbestemming te mogen realiseren, waarbij natuur een nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het
plan. De procedure van de in het verleden afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van
recreatiewoningen staat hier geheel los van. Dit geldt ook voor de bestemmingswijziging van het
perceel Schelfhorst 24. Overigens hebben we in de inspraaknota alleen opgemerkt dat het intrekken
van een omgevingsvergunning bij faillissement een gecompliceerde zaak is.

Beantwoording
Het nieuwe plan beoogt juist dat er een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en dat
er vooral ook ecologisch winst wordt behaald. In het beeldkwaliteitsplan is dit nader uitgewerkt. De
overwegingen van College en Raad zijn onderdeel van de openbare besluitvorming. Alle stukken die
hier betrekking op hebben, zijn digitaal te raadplegen via de website van de gemeente. Ook is de
besluitvorming van de gemeenteraad (terug) te beluisteren via de website van de gemeenteraad van
Tynaarlo: raad.tynaarlo.nl
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Beantwoording
Zoals eerder is aangegeven, is het verlenen van een gehele natuurbestemming voor dit gebied niet
aan de orde bij de voorgestelde functiewijziging van het gebied. U haalt het advies van de Vereniging
Natuurmonumenten aan. De Vereniging Natuurmonumenten vermeldt in haar reactie op het
voorontwerpbestemmingsplan ook dat men de initiatiefnemers heeft aangegeven dat een
woonbestemming met een tiental woningen de nadrukkelijke voorkeur heeft boven de huidige
recreatieve bestemming.
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2.

Zienswijze 2 – 9765 TJ Paterswolde

Beantwoording
Er wordt normaliter een terughoudend beleid gevoerd om nieuwe woningen toe te staan in het
buitengebied van de gemeente. Wel is dit mogelijk op grond van onder andere de Ruimte voor
ruimte regeling. Recreatieterreinen maken alleen geen deel uit van het planologische regime van het
buitengebied.
Na afweging van de ruimtelijke belangen is er door burgemeester en wethouders een positieve
beoordeling gegeven aan het ingediende woningbouwplan. Onderdeel van de besluitvorming is ook
een onafhankelijke en onpartijdige toetsing van alle zienswijzen. De gemeenteraad heeft de
bevoegdheid voor de besluitvorming om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Beantwoording
Binnen het geldende bestemmingsplan mogen er maximaal 75 recreatiewoningen worden
gerealiseerd. Dat is een planologisch recht, waarvan door de grondeigenaren gebruik kan worden
gemaakt. Dat is nu niet aan de orde en het is in dit kader niet relevant om te speculeren in welke
vorm dat eventueel zal kunnen gebeuren.
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Beantwoording
De intentie van het beeldkwaliteitsplan is om een woningtypologie toe te staan die op een ingetogen
en tegelijk eigentijdse manier in het buitengebied opgaat. Het ontwerp van de zogenaamde
schuurwoning komt tegemoet aan deze intentie. Dit ontwerp kenmerkt zich door een sobere,
doelmatige detaillering, passend bij agrarische volumes. De woningen worden terughoudend van
kleur uitgevoerd en worden niet gesitueerd aan de randen van het plangebied. De toegestane
bouwhoogte van 9 meter en bouwoppervlakte is niet afwijkend van hetgeen elders mogelijk is in de
omgeving. Binnen de speelruimte van het beeldkwaliteitsplan kunnen de woningen variëren qua
ontwerp. Er zullen niet 10 dezelfde woningen worden ontworpen.

Beantwoording
In het geval er sprake is van waardevermindering kan een verzoek voor planschadevergoeding bij
burgmeester en wethouders worden ingediend. Wel moet er aan verschillende criteria worden
voldaan om in aanmerking te komen voor vergoeding van planschade.

Beantwoording
De initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend om permanente woningbouw toe te staan. De
lopende procedure is er voor bedoeld om dit mogelijk te maken. Alleen als definitief wordt besloten
dat woningbouw hier niet mogelijk is, kunnen andere plannen aan de orde komen.
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Beantwoording
Iedere grondeigenaar heeft het recht om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor het wijzigen
van de bestemming. Elk verzoek zal op basis van een goede ruimtelijke ordening aan diverse criteria
worden getoetst. Daarna zal middels bestuurlijke besluitvorming al dan niet medewerking worden
verleend aan het verzoek.
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3. Zienswijze 3 – 9765 TH Paterswolde

Beantwoording
We nemen kennis van deze zienswijze. Voor de volledigheid hebben we uw bijlagen ook toegevoegd
aan deze nota vanaf bladzijde 17. Deze bevat geen aanvullende dan wel nieuwe ruimtelijke
argumenten ten opzichte van hetgeen eerder als inspraakreactie tijdens de voorontwerpfase is
ingediend. Opties voor een alternatieve planinrichting kunnen alleen in behandeling worden
genomen als deze door de grondeigenaren/initiatiefnemers van het plangebied worden ingediend.
Tot op heden maken andere opties voor invulling van het plangebied geen deel uit van de lopende
procedure en zijn geen onderdeel van de besluitvorming.
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4. Zienswijze 4 – meerdere bewoners 9765 TD

Beantwoording
Voor het aantal verkeersbewegingen is het van belang om de huidige planologische bestemming te
vergelijken met de beoogde planologische bestemming. Dat is een vergelijking tussen 75
recreatiewoningen en 10 permanente woningen. Op basis van cijfers van het CBS zal de laagste
bezettingsgraad van 75 recreatiewoningen variëren tussen 18 huisjes in het laagseizoen tot 45
huisjes in het hoogseizoen. Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat de beoogde
woningbouwontwikkeling leidt tot een lager aantal verkeersbewegingen in het gebied in vergelijking
met de geldende recreatiebestemming. Ook is er bij recreatiewoningen sprake van terugkerende
piekmomenten in het verkeer als gevolg van de zogenaamde wisseldagen. Tot slot is het relevant op
te merken dat niet alle bestemmingsverkeer gebruikt maakt van het kruispunt op de Groningerweg,
want verkeer uit richting Eelde/Paterswolde zal ook gebruik maken van de zuidelijk gelegen
aansluiting via de Hooiweg en Boterdijk.

Beantwoording
Meerdere malen is aangegeven dat er een planologisch recht bestaat om maximaal 75
recreatiewoningen te realiseren in het gebied. De besluitvorming om te komen tot het beoogde plan
van 10 woningen is gebaseerd op een planologische toetsing aan diverse omgevingsaspecten en
relevante beleidsvelden.

Beantwoording
Bij ons antwoord in de inspraaknota van het voorontwerp bestemmingsplan zijn we hier reeds
voldoende op ingegaan.
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Beantwoording
Wij hebben de diverse milieueffecten grondig onderzocht. De resultaten zijn terug te lezen in de
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, onder hoofdstuk 4 van de Omgevingsaspecten. De
uitkomsten geven geen belemmering voor het toestaan van de beoogde bestemming.

Beantwoording
Opties voor een andere planinrichting kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze door
de grondeigenaren/initiatiefnemers van het plangebied worden ingediend.
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3. Ambtshalve wijzigingen
De ambtshalve wijzigingen, welke in het definitieve bestemmingsplan worden doorgevoerd, zijn
hieronder toegelicht. In het beeldkwaliteitsplan zijn geen wijzigingen aangebracht.
Toelichting bestemmingsplan
 Op meerdere plaatsen staat vermeld dat er in de huidige situatie 77 recreatiewoningen zijn
toegestaan; dat aantal behoort volgens het vigerende bestemmingsplan 75 stuks te zijn. De 2
gebouwde modelwoningen maken deel uit van het aantal van 75 stuks.
 In paragraaf 4.5 is de uitkomst van het ecologische vervolgonderzoek opgenomen dat is
uitgevoerd naar jaarrond beschermde diersoorten. Dit rapport is op 10 december 2018
opgeleverd door het milieuadviesbureau Eco Reest en is onderdeel van de bijlagen bij de
toelichting van het bestemmingsplan. Uit dit rapport blijkt dat er geen jaarrond beschermde
nesten zijn aangetroffen, zodat geconcludeerd is dat ten aanzien van de voorgenomen
werkzaamheden geen ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.
 In paragraaf 6.1 is de uitkomst van de ter inzage legging opgenomen.
 Diverse taal- en tekstcorrecties als gevolg van onduidelijkheden en onvolkomenheden.
Regels bestemmingsplan
 Artikel 4.1: het begrip ‘bijbehorende bouwwerken’ moet zijn ‘bijgebouwen en
overkappingen’.
 Artikel 4.2.1 lid c.: hieraan is het woord ‘minimaal’ toegevoegd, hetgeen overeenkomt met
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.
Verbeelding bestemmingsplan
 Een aantal woonvlakken zijn zeer beperkt (minder dan 10 m) verschoven op de
verbeeldingskaart. Dit vindt zijn oorzaak in de ligging van de nog te dempen watergang en
om een betere aansluiting te verkrijgen met bestaande houtwallen en niveauverschillen op
het terrein.

4. Conclusie
Op grond van de ruimtelijke invalshoek, bevatten de ingediende zienswijzen geen nieuwe
gezichtspunten ten opzichte van hetgeen eerder als inspraakreactie is ingediend in de fase van het
voorontwerp. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan en/of
het beeldkwaliteitsplan ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad.
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Handtekeningenlijst ondertekend door 12 bewoners, woonachtig op 9 verschillende
woonadressen, waaronder het woonadres van de indiener.
Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens is deze lijst geanonimiseerd weergegeven.
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