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Inleiding

De boerderij aan de Groningerweg 54 te Midlaren is onttrokken 
aan de agrarische functie en de wens is geuit om de bestaande 
bedrijfskavel te splitsen in twee woonkavels. De boerderij is een 
rijksmonument en blijft behouden. De schuren op het achtererf wil 
men slopen en in plaats daarvan een nieuw woonhuis realiseren. 
Er ligt inmiddels een schetsontwerp voor de nieuwbouw, gemaakt 
door VDP architecten. Aan DTPL is gevraagd een (tuin)historisch 
onderzoek te doen waaruit mogelijk aanknopingspunten te vinden zijn 
voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het tuin (erf)
ontwerp.

Tuinhistorisch onderzoek
Bij een tuinhistorisch onderzoek is het gebruikelijk de tuin tot in 
detail te onderzoeken. Het ontwerp van de tuin, de tuinarchitect, de 
gebruikte beplanting en vervolgens een waardering op basis van 
de door de Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) 
gehanteerde methoden.

Voor deze locatie zal het tuinhistorisch onderzoek iets afwijken 
van het gebruikelijke onderzoek. In dit geval zal met name het 
boerenerf worden beschouwd in relatie tot de historische ontwikkeling 
van	boerenerven	in	de	regio.	Daarnaast	zal	er	specifiek	worden	
ingegaan op de kansen en bedreigingen van functieverandering bij 
boerenerven. Kortom de monumentale waarden van het boerenerf 
zullen worden beschreven en gehanteerd als uitgangspunt voor 
herbestemming. Dit alles in lijn met de handreiking cq richtlijnen 
vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.1

1  RCE , 2010, 11

Methode
Zoals gebruikelijk werken we vanuit het grotere schaalniveau naar 
het detailniveau op de uiteindelijke kavel. Het historisch gegroeide 
landschap, het dorp en de ligging van de kavel in het geheel komen 
chronologisch aan bod. De zichtlijnen en de ruimte- en massastudie 
van de kavel volgen hierop. Er zal een vergelijking worden 
gemaakt met de groei en ontwikkeling van dergelijke agrarische 
bebouwing in de directe omgeving. Daarnaast zal er een abstracte 
waarderingskaart van de kavel met de huidige bebouwing daarop 
worden gemaakt. Hierop staat aangegeven wat de waardevolle 
en	kenmerkende	‘groene’	onderdelen	zijn.	Het	resultaat	van	dit	
onderzoek kan een basis vormen voor toekomstige ontwikkelingen, in 
dit geval het nieuwe programma op het erf. 
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De context
Het plangebied Midlaren ofwel de kavel is gelegen op de 
zogenaamde	Hondsrug	tussen	Noordlaren	en	Zuidlaren	aan	de	flank	
van het Zuidlaardermeer. De Hondsrug is een complex van meerdere 
hoger	gelegen	zandruggen	die	tijdens	de	een	na	laatste	ijstijd	‘het	
Saalien’	zijn	gevormd.2 Deze landschappelijke kenmerken zijn 
bepalend geweest voor de bewoningsgeschiedenis van Drenthe en 
in dit geval Midlaren. Op basis van de oudste vondsten gaat men er 
van uit dat er ruim 120.000 jaar geleden al sprake is van menselijke 
activiteit.3 Hierna zoomen we verder in op het dorp Midlaren.

2  Jongmans, A, G, et al, 2013,236
3  bron: https://www.geheugenvandrenthe.nl/drenthe-prehistorie, geraad-
pleegd op 26 juni 2018

Afb. 2 Een luchtfoto met 
de locatie aangegeven 
door middel van een 
rood gestippelde cirkel. 
Bron:www.googlemaps.
nl, geraadpleegd op 1 juli 
2018

Afb. 3 Een fragment uit de algemene hoogtekaart Nederland met de locatie aange-
geven door middel van een rood gestippelde cirkel. De rode en gele delen zijn de 
hoger gelegen delen en de groen en blauwe de laagst gelegen delen. Bron:www.
acrgisonline.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018
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Afb. 4 Een luchtfoto met de locatie aangegeven door middel van een vierkant. 
Bron:www.googlemaps.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018

Afb. 5 Een uitvergroting van de luchtfoto met de locatie aangegeven door middel van 
een vierkant. Bron:www.googlemaps.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018
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Historische landschappelijke 
ontwikkeling

Midlaren is gelegen in het zandlandschap binnen het zogenaamde 
‘esdorpenmodel’.	De	dorpen	waren	gelegen	nabij	de	‘es’	(bouwland)	
en een complex weidegronden in een beekdal.4 Door de ligging 
aan een doorgaande route bestaande uit een reeks nederzettingen 
spreekt	men	ook	wel	van	een	‘lineaire	nederzetting’.

4  Renes,H, 2010, 43

1832 1860 1905 1930

1960 1980 1998 2018

Afb. 6 Een serie topografische fragmenten uit verschillende periodes. Bron:www.
topotijdreis.nl en www.Hisgis.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018



De boerderij aan de Groningerweg 54 te Midlaren ligt binnen de 
esgronden. Dit zijn de hoger gelegen gronden die lange tijd als 
bouwgrond werden gebruikt. De smalle verkavelingsstructuur zoals 
we die zien op de kaarten vanuit www.Hisgis.nl is thans verleden 
tijd. Het bouwland is getransformeerd naar grasland en door de 
ruilverkaveling hebben de smalle percelen ruimte gemaakt voor 
een grootschalig perceel. Op basis van de beschikbare kaarten via 
www.topotijdreis.nl is niet duidelijk te herleiden wanneer dit heeft 
plaatsgevonden op deze locatie. 

Afb. 7 Een fragment uit een oude kaart met daarop de zichtbare smalle verkaveling. 
Bron:www.topotijdreis.nl en www.Hisgis.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018

Afb. 8 Een fragment uit een recente topografische kaart daarop de zichtbare groot-
schalige verkaveling. Bron:www.topotijdreis.nl en www.Hisgis.nl, geraadpleegd op 1 
juli 2018

Het is niet ondenkbaar dat de eerste ruilverkavelingswet uit 1924 en 
een latere uitwerking in 1954 en later hier debet aan waren.5 Deze 
schaalsprong in het landschap zien we ook terug in de bebouwing.

5  Bron: https://www.geheugenvandrenthe.nl/ruilverkaveling, geraadpleegd op 
21 juni 2018
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Het huidge perceel (zie pijl) en vele andere gronden in en om 
Midlaren waren lange tijd eigendom van een invloedrijke familie 
genaamd ‘de Drews’. Vanaf de zeventiende eeuw kocht de Gro-
ninger burgemeester Johan de Drews goederen en landerijen in 
Midlaren en liet daar een buitenplaats bouwen, genaamd Meer-
wijk. Tot ver in de negentiende eeuw bleef dit familiebezit. Vele 
percelen rondom de buitenplaats waren eigendom van de fami-
lie en in gebruik als weiland of hooiland. 

Bron: https://www.geheugenvandrenthe.nl/drews-de, geraadpleegd op 6 juli 
2018
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Toponymische verklaring van 
de naam ‘Midlaren’
Zoals eerder beschreven is het dorp Midlaren gelegen op de 
Hondsrug tussen de dorpen Noordlaren en Zuidlaren. De naam van 
een gebied, dorp, streek of stad bevat vaak verwijzingen naar het 
ontstaan of ligging in het landschap. Voor Midlaren is dat niet anders. 
Als we de naam toponymisch ontleden komen we tot een beschrijving 
die al heel veel zegt over de ligging in het landschap. We knippen de 
naam	op	in	‘mid’	en	laren’.	‘Mid-‘	wil	zeggen	in	het	midden	gelegen	
en	‘Laar-’	betekent	lager	gelegen	bosweide.6	Of	uit	‘	gelegen	in	een	
moerassige	streek’	zoals	Schönfeld	aangeeft.7  De interpretatie 
van	deze	beide	namen	geeft	aan	‘	 Nederzetting bij laaggelegen 
bosweide midden tussen Noordlaren en Zuidlaren’8 

Laten we eens kijken of dit klopt. We gebruiken hiervoor een aantal 
bronnen zoals de algemene hoogtekaart Nederland (AHN), diverse 
topografische	kaarten	uit	verschillende	periodes	en	de	nauwkeurig	
gedetailleerde situatieve beschrijving en tekening uit www.HisGis.nl 
welke de periode rond 1830/1833 beschrijft. 

Via de site www.HisGis.nl kun je verschillende kaartlagen 
raadplegen. Het betreft hier de situatie geschetst rond 1830. Hier 
zijn verschillende kaartlagen te raadplegen zoals de veldnamen, 
grondopbrengsten	en	markegrenzen	(specifiek	in	Drenthe).	Midlaren	
was	gelegen	in	de	marke	of	Dingspil	‘	zesde	dingspel	Oostermoer’.9 
Het dorp bestaat uit een aantal boerderijen. 

6  Dittmaier, H, 1963, geciteerd uit Spek 2015
7  Schönfeld, M, 1980, 18
8  Spek, T et al,  2015, 188
9  bron: www.hisgis.nl, geraadpleegd op 17 juni 2018

Gezien de ligging langs een oude weg spreekt men hier ook wel van 
een lineaire nederzetting.10	Het	betreft	dan	vooral	de	oostflank	van	
het dorp daar waar de oudste bebouwing staat. 

10  Spek, T et al,  2015, 194

bouwland
heide
weiland
hooiland

Afb. 9 Een fragment uit de veldnamenkaart vanuit HisGis. Duidelijk te zien is het 
grondgebruik in relatie tot de hoogteligging. De natte hooilanden aan het meer en de 
hoger gelegen bouwlanden. Bron:www.HisGis.nl, geraadpleegd op 1 juli 2018
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Afb. 10 Een foto uit de periode 1968 uit de collectie Monumentenzorg Drenthe nr. MZ 
13202000310 Bron: http://www.drentsarchief.nl
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Huidige situatie
Het Erf
Bij het beschouwen van een erf moeten we ons goed realiseren 
binnen welke tijdspanne we dit zien.
We nemen hierin een aantal grote stappen vanaf de oude erven voor 
de 19e eeuw, tijdens de 19e en 20e eeuw en de laatste periode vanaf 
de jaren 70 van de vorige eeuw. Het is vooral in Drenthe opvallend 
dat vele boerderijen hergebruikt worden als woonhuis. Rond 2003 
bedroeg dat 81,3 % van alle historische boerderijen.11

De oude Drentse erven waren zeer eenvoudig en slechts functioneel 
en hadden een sterke relatie met het omringende landschap.12 
Eeuwen lang is dit een constant beeld geweest. Er was geen sprake 
van een erfafscheiding, hooguit een deel afgeschermd als veekering. 
Pas in de tijd van Napoleon werden de eigendommen ingemeten 
en vastgelegd; het kadaster werd opgericht.13 Hierna werd de 
erfafscheiding steeds belangrijker; was naast een veekering ook een 
grens	van	het	‘mijn	en	dein’.	Daarna	zien	we	snel	opeenvolgende	
veranderingen op het erf.

Siertuinen en scheidingen op de erven zien we dan ontstaan. Pas 
vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zagen we de eerste siertuinen 
bij de rijke villaboerderijen ontstaan in Groningen.14’15 

11  SHBO ,2003, 29
12  Bieleman, J 2008, 106
13  bron: https://www.kadaster.nl/geschiedenis-van-het-kadaster, geraadpleegd 
op 28 juni 2018
14  Botke, Ij, 2002,410
15  Scholtens,T, 2004,17

In Drenthe vond dit navolging in de 20e eeuw. Het achtererf bleef het 
domein van de boer, vaak wat rommelig met wat bijgebouwen wat 
hakhout langs de randen of een grote eik.16 Verharding op het erf zien 
we eigenlijk pas halverwege de 20e eeuw ontstaan. De moestuinen 
lagen oorspronkelijk niet op het erf maar vaak op smalle perceeltjes 
aan de rand van het dorp. Op oude kaarten en veldnamenkaarten 
zien	we	deze	vaak	als	‘goorns’	staan.	De	siertuinen	en	nutstuinen	op	
het erf vinden navolging.

16  Spek, T et al,  2015, 214

Afb. 11 foto van de boerderij juni 2018 gemaakt door VDP architecten
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Kenmerken
- geen duidelijk zichtbare erfgrens, soms wat vlechtwerk tegen loslopend vee
- geen verharding
- weinig beplanting, aantal bomen (grote eiken) en wat hakhout
- moestuinen of goorns lagen vaak net buiten het dorp

> 19e eeuw

19e eeuw
na de franse tijd
(en opmetingen)

Kenmerken
- duidelijk zichtbare erfgrens, door bomenrijen, een haag of houten afrastering
- langs wegen lage planken hekken
- geen verharding
- de moestuinen buiten het dorp raakten in onbruik en er kwamen kleine 
  moestuinen op het erf.
- veel oude eiken gekapt vanwege houtverkoop (oa scheepsbouw in Groningen)

begin 20e eeuw Kenmerken
- duidelijk zichtbare erfgrens, door bomenrijen, een haag of houten afrastering
- langs wegen lage planken hekken
- erfverharding doet haar intrede
- onder andere vanuit Groningen komt het fenomeen siertuin, naast de nutstuin, 
  haar intrede.
- door alle veranderingen en toevoegingen op het erf ontstaat er een 
  tweedeling door een soort onzichtbare lijn (zie rode stippellijn). 
  Het voorste deel en aan de zijkant is vaak ingericht als sier- en 
  respectievelijk nuts/groentetuin en heeft een open karakter richting de weg.
  Andere onderdelen zijn een boomgaard,een bloemenborder, aan de randen eiken 
  hakhout. Het achtererf is het domein van de boer en kent louter een 
  functionele inrichting en heeft een naar binnen gekeerd karakter. 

21e eeuw
na functieverlies

Kenmerken
- duidelijk zichtbare erfgrens, door bomenrijen, een haag of houten afrastering
- Vaak beplanting op onlogische plaatsen (leilinde’s aan de noordzijde)
- de logische en functionele inrichting van het erf zoals dat vroeger was 
  dreigt steeds meer te verdwijnen.
- de oude karakteristiek boerenerfverdeling gaat steeds meer verloren 

Veranderingen op het boerenerf in Drenthe de laatste eeuwen

Afb. 12 Een schematische samenvatting van de ontwikkeling op hoofdlijnen van de boerenerven in Drenthe.
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Als we kijken naar het huidige erf zien we een duidelijk ruimtelijke 
organisatie terug zoals dat op vele oude boerenerven zichtbaar is.17 
Het voorste deel is voor de vrouw (sier)en het achterste deel voor 
de man (nut).18 Als boerderijen veranderen van functie gaat de oude 
organisatie vaak verloren. 

Morfologie en gebruik van 
het huidige erf
De boerderij is georiënteerd met het woongedeelte aan de 
Groningerstraat. Hier kent het erf een open karakter met een haag 
rondom. Rondom het woongedeelte ligt een gazon met een aantal 
solitaire kleinere bomen. Langs de randen staan diverse soorten 
grotere bomen. Een grote oude rode beuk laat zien dat het de 
boer op deze boerderij vroeger goed ging. Ondanks de behoorlijke 
leeftijd zijn deze bomen niet als monumentaal bestempeld binnen de 
gemeente Tynaarlo

De	erfinrichting	kan	worden	omschreven	als	een	typerend	boerenerf	
uit tweede helft twintigste eeuw. Aan de noord- en zuidzijde van het 
erf zien we grote bomen staan. Aan de zuidzijde, voorzijde en deels 
aan de noordzijde van de kavel staat een meidoornhaag. Deze hagen 
zien we vaker terug als scheiding en veekering. De meidoornhaag 
aan de Tolhuisweg loopt achter het erf door als weilandbegrenzing. 
De takken van de meidoornhagen werden vaak nog door elkaar 
gevlochten waardoor een dichte haag met doornen ontstond.19 Op 
het noordelijke zijerf zien we nog een hogere haag die dienst doet als 
afscheiding cq afscherming van een klein houten bouwwerk/schuurtje 
daarachter. 

17  Bijhouwer, J, T, P, 1943,70
18  Bouivin, B. 2003, 190
19  Baas, H, ,2005, 63

Op dit zelfde zijerf zien we een kleine groentetuin en een waslijn. 

Samenvattend kun je zeggen dat de huidige tuin een traditionele 
inrichting kent met een siergedeelte aan de voorzijde, een functioneel 
gedeelte aan de zijkant en een bedrijfsmatige inrichting aan de 
achterzijde.	Binnen	dit	geheel	is	‘de	onzichtbare	lijn	door	boerderij	
en	erf’	waar	Greet	Bierema	(landschapsarchitect)	over	spreekt	in	het	
boek	‘	Drents	Boer	boek’.	Deze	lijn	geeft	de	scheiding	aan	tussen	het	
deel voor de vrouw en de man. 

0      5      10       15      20     25 m.

N

bebouwing
kuilbult
betonverharinding
klinkerverharding
grindpad

gazon
haag
heestervak

boom

Werk-entree

entree voorhuis

land entree

Afb. 13 Een schematische weergave van het huidige erf met bebouwing en 
beplanting op hoofdlijnen. De rode stippellijn is de ‘zogenaamde onzichtbare lijn’. 



In de kopgevel van de eerste krimp een smal drieruits schuifvenster, 
in de gevel twee gekoppelde schuifrvensters. In de kopgevel 
van de tweede krimp een klein venster. In de zijgevel van het 
bedrijfsgedeelte stalramen. De bedrijfsgevel is nieuw opgemetseld. 
Uilebord en wolfeind met riet en OH- pannen zijn ongewijzigd. 

Waardering: Boerderij van cultuur-, architectuurhistorisch en 
stedebouwkundig belang: - als karakteristiek voor de oorspronkelijke 
agrarische structuur - vanwege de beeldbepalende ligging aan de 
kruising - vanwege de bijzondere detaillering - vanwege de gaafheid 
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)20

20  Bron: http://rijksmonumenten.nl/monument/510904/krimpenboerderij-on-
der-afgewolfd-zadeldak/midlaren/ (geraadpleegd op 26 juni 2018)
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Het gebouw
Dit tuinhistorisch onderzoek richt zich primair op de tuin danwel 
het erf. Er is geen bouwhistorisch onderzoek gedaan naar de 
ontwikkelingen van de boerderij en schuren. De boerderij is een 
rijksmonument en staat als volgt beschreven:

Rijksmonument (nr Rijksmonument nummer: 510904 Laatste 
wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0)

Beschrijving van Krimpenboerderij onder afgewolfd zadeldak 

Inleiding: Boerderij van rond 1865 fraai gelegen op de kruising 
van de Groningerstraat en de Tolhuisweg, deeluitmakend van 
de oorspronkelijke agrarische structuur. In het woongedeelte is 
dubbel glas aangebracht, waarin roeden zijn opgenomen. De 
roedenverdeling is afgeleid van de oorspronkelijke vensters. 

Omschrijving: Boerderij van het krimpentype opgetrokken in 
baksteen onder afgewolfd zadeldak met OH pannen gedekt, het 
bedrijfsgedeelte bovendien grotendeels met riet. Op de nok twee 
gemetselde schoorstenen. Het woongedeelte heeft een hoofdgestel 
met de goot als kroonlijst. Alle vensteropeningen hebben een sterk 
gedrukte tudorboog. Centraal in de symmetrische voorgevel met 
vlechtwerk, gevat in een pilasterstelling op neuten de entree; een 
paneeldeur met sierroosters en bovenlicht met levensboom. Aan 
weerszijden van de entree twee schuifvensters. Onder het wolfeind 
een T-venster geflankeerd door twee tweeruits mezzaninovensters. 

In de linkerzijgevel twee schuifvensters als aan de voorzijde. In de 
kopgevel van de krimp een rechtgesloten zesruits schuifvenster. In 
de zijgevel een drielicht venster met bovenlichten en een inrit. In 
het stalgedeelte vijf ovale stalramen met scherpe hoeken en een 
zevenruits verdeling d.m.v. kruisende kwartronde roeden. 

In de rechterzijgevel één schuifvenster als aan de voorzijde. 

Afb. 14 foto van de boerderij juni 2018 gemaakt door VDP architecten
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Vergelijking met overige 
boerderijen in de buurt.
De meeste boerderijen in de buurt staan met de voorzijde naar de 
weg gericht en hebben de nokrichting haaks op de weg. Soms zijn 
hier afwijkingen te zien die vooral voortvloeien uit de kavelvorm. Een 
bijgebouw kan dan de nokrichting parallel aan een kavelgrens krijgen 
en daarmee afwijken van het hoofdgebouw. Het is sterk afhankelijk 
van de kavelvorm, en daarmee de logistiek op het boerenerf, hoe de 
nokrichting van de bijgebouwen is georiënteerd. Op smalle kavels 
zien we vaak alle gebouwen met een haakse nokrichting op de weg 
en bij de brede kavels zien we de bijgebouwen nog wel eens parallel 
aan de weg. De bijgebouwen zijn vaak langwerpig van vorm. 

Sinds de nauwkeurige registratie van percelen zien we ook een 
toenemende vergroting van deze percelen. De schaalvergroting 
in de landbouw beperkt zich niet alleen tot de ruilverkaveling maar 
ook de steeds grotere machines en omvang van de veestapel 
leidt tot grotere bedrijfsgebouwen.21 Ook de toenemende hygiëne-
eisen werken door in de logistiek van het boerenerf waardoor soms 
meerder toegangen (schoon en vuil) ontstaan.  

21  Koldeweij, E, 2001 , 27
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Afb. 15 schematische weergave van nokrichtingen gerelateerd aan kavelvorm

Afb. 16 luchtfoto Midlaren met de diverse nokrichtingen. Bron: www.googlemaps.nl 
geraadpleegd op 6 juli 2018



Anticiperend op de toekomst

Na sloop van de bestaande schuur op het achtererf zal er een groot 
gapend gat op de kavel ontstaan. Om te voorkomen dat het erf in 
twee delen valt verdient het de aanbeveling een ruimtelijk omsluitend 
groen kader aan te brengen met op een aantal plaatsen gewenste 
openheid en geslotenheid. Het zicht van en naar de Groningerweg 
en de Tolhuisweg wordt hiermee op een subtiele wijze vormgegeven 
passend binnen een historisch  kenmerkend erf. Dit concept vormt de 
basis voor de verdere uitwerking.

Concept: een door groen omsloten kavel met een aantal coupures 
en zichtlijnen. de rode gestippelde lijn is de gewenste nokrichting.
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Kenmerken en waardering
De boerderij als gebouw is beschermd en heeft de status als 
rijksmonument. Het omliggende erf heeft echter geen bescherming. 
Niet alleen de boerderij maar ook het erf is bepalend voor de 
ensemblewaarden van het geheel in combinatie met de ligging in het 
landschap. Boerderij en erf moeten daarom worden gezien als een 
ruimtelijke eenheid. Bij een verdere ontwikkeling moet dit ook als 
belangrijk uitgangspunt worden geformuleerd. Als dit niet duidelijk 
in de planontwikkeling wordt meegenomen bestaat het risico dat de 
ruimtelijke samenhang verloren gaat. Dit zien we helaas landelijk 
teveel gebeuren.22 Tegelijkertijd moeten we de voorgenomen plannen 
ook zien als een kans tot verbetering en behoud van het boerenerf, in 
veel gevallen kan dit tot goede resultaten leiden.23

Als basisuitgangspunt kan worden gezegd dat het huidige erf 
grotendeels overeen komt met het beeld uit de tweede helft 
twintigste eeuw, met een duidelijke verdeling voor/achter versus man 
(nut)/vrouw (sier). Daarnaast heeft het achtererf door de huidige 
bebouwing en kuilopslag een introvert karakter in tegenstelling met 
het extraverte karakter van de voortuin. Het behouden en versterken 
van dit beeld is gewenst en draagt bij aan de typisch regionale 
kenmerken van de boerenerven. Daarnaast is het in lijn met de 
kenmerken van het gebouw als rijksmonument waardoor het geheel 
als ensemble behouden blijft.

22  Leopold, R, et al, 2001,27
23  Nijhuis, H et al ,2007 , 9



Extravert 
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 natuurlijke knik in de kavelgrens die we terug zien in de 
 nokrichting van de bestaande schuur.

In
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2e orde

Begrenzing van de kavel
- De begrenzing tussen de beide kavels dient te bestaan uit lagere 
beplanting met incidenteel een boom. Deze lagere beplanting kan 
bestaan uit heesters tot 2,5 a 3 meter of deels een meidoornhaag of 
een combinatie. Een houtwal zoals het omsluitend groen kader is niet 
gewenst omdat deze van een andere orde en betekenis is.

Beplanting
- Alle zichtbare beplanting vanaf de openbare weg moet bestaan uit 
gebiedseigen soorten en typen. Zie hiervoor ook de lijsten uit de 
bijlage. 

3e orde

Tuininrichting en materiaal
- Voor verhardingsmaterialen die direct grenzen aan de openbare 
weg heeft het de voorkeur gebruik te maken van streekeigen 
producten (keitjes als oprit bijvoorbeeld)
- Een alternatief voor streekeigen materiaal kan worden gevonden 
in agrarisch materiaal zoals bijvoorbeeld betonnen keerwanden van 
sleufsilo’s	voor	kuil.
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Programma van eisen
Als we alles puntsgewijs en chronologisch benoemen komen we tot 
een volgende onderverdeling in mate van belangrijkheid.

1e orde

Begrenzing van de kavel
- Om te voorkomen dat het erf in twee delen valt verdient het de 
aanbeveling een ruimtelijk omsluitend groen kader aan te brengen 
met op een aantal plaatsen gewenste openheid en geslotenheid. Het 
zicht van en naar de Groningerweg en de Tolhuisweg wordt hiermee 
op een subtiele wijze vormgegeven passend binnen een historisch 
kenmerkend erf.
- In stand houden van de meidoornhaag aan de Tolhuisweg
- Bestaande entree achtererf gebruiken als dubbelentree, geen 
nieuwe entrees toevoegen
- Oude (stenen) schuur aan de Tolhuis behouden, werkt als inleiding 
van het achteraf en knikpunt van de kavel grens.

Bouwvlak
Het kader waarbinnen geschoven kan worden met het nieuwe 
bouwvolume komt voort uit een aantal uitgangspunten zoals; 
bezonning, zichtbaarheid van en naar de Groningerweg, positie op 
het erf in relatie tot overige bebouwing.

Nokrichting
- De nokrichtingen van de huidige bebouwing is parallel aan de 
kavelgrens. Hierdoor is er een subtiele dubbele nokrichting ontstaan. 
Voor het nieuw te bouwen volume is dit eveneens wenselijk omdat 
hiermee de samenhang met de landschappelijke begrenzing een 
logische is. *
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9

Ruimtelijke uitgangspunten 
eisen van de 1e orde

1. Zoekgebied nieuwe bebouwing       Gezamenlijke entree
2. Nieuwe entree zorgvuldig en samenhangend vormgeven

Nieuwe beplanting t.b.v. ruimtelijke samenhang     Behouden bestaande schuur

Nokrichting parallel aan de kavelgrens (zoals bestaand)

1

2



4 - De tuin aan de voorzijde open en zichtbaar houden (gras, 
sierheesters/bomen) Hiermee kan de oude verdeling van 
het erf op hoofdlijnen in stand blijven.

- De afscherming met het achtererf (het nieuwe erf kan 
goed met een haag of lage heesters en een incidentele 
boom)

- Het nieuwe erf kan (voor het vanaf de weg zichtbare 
gedeelte) worden verhard met (betonplaten, keien). Denk 
daarbij aan een gemeenschappelijk entree. De keus zal 
in samenhang met de gekozen rand moeten worden 
vormgegeven. betonnen L-elementen combineren met een 
betonnen entree, een groene rand is beter te combineren 
met keien.

- Niet te veel ordening aanbrengen op het nieuwe erf en 
in	het	bijzonder	de	randen.	Een	rommelig	‘ongeordend’	
achtererf was gebruikelijk. Laat een oude tractorband 
liggen Drentse boeren gooiden nooit iets weg, dat leverde 
een bepaald beeld op van de boerenerven.

 
Bebouwing

- bij splitsing van erven is het van belang dat er een 
ruimtelijke samenhang blijft. Deze samenhang in volume 
en morfologie is ook van belang. Heeft de hoofdboerderij 
een kap, dan het bijgebouw of in dit geval het nieuwe 
gebouw ook. 

- In veel gevallen zien we schuren (afhankelijk van de 
vorm van het erf) in lijn met de nokrichting van het 
hoofdgebouw. Afwijkingen hierop zijn nieuwe schuren die 
haaks op hoofdgebouw staan. In dit geval ligt de keus voor 
de hand het om een langwerpig volume te kiezen, in lijn 
met de voormalige bebouwing. De posistie op het erf kan 
praktisch gezien het beste plaats vinden op de noordelijke 
helft waar voorheen de kuilbult lag. Dit in verband met de 
schaduwwerking van de bomen aan de Tolhuisweg. 

- 
- 
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Conclusie en aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek, de vraag en de toekomstige 
ontwikkelingen en kansen is het verstandig dit tegen het licht van het 
vigerende beleid te houden.

Op provinciaal niveau is de cultuurhistorie nader beschreven in het 
Cultuurhistorisch Kompas. Twee doelstellingen staan hierin centraal. 
Ten eerste de cultuurhistorie herkenbaar houden en ten tweede de 
ruimtelijke identiteit versterken. De gemeente heeft ten behoeve van 
het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014- 
2024 “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden” vastgesteld. 

Uit beide beleidsvisies valt op te maken dat er duidelijk wordt ingezet 
op het behouden en versterken van de landschappelijke identiteit en 
kenmerken. 

Bij functieverandering dreigt de oude opbouw en logica van een erf 
verloren te gaan als gevolg van een nieuwe inrichting. Vaak gaan 
nieuwe bewoners alles als siertuin zien en inrichten. Met een aantal 
uitgangspunten kan de oude opbouw echter wel blijven bestaan 
en	nog	steeds	ruimte	bieden	aan	een	meer	‘burgerlijke	inrichting’.	
Overigens zijn boerderijen die nog wel volledig in functie zijn ook 
gevoelig voor moderne tuintrends. Op basis van het voorgaande 
onderzoek zijn er een aantal conlusies en aanbevelingen te trekken. 

Het Erf
Het erf moet als een ruimtelijke eenheid zichtbaar en leesbaar blijven. 
Dat is te bereiken met de volgende uitgangspunten:

- Het behouden en versterken van de randbeplanting 
(bomen en haag) dat geldt ook voor splitsing van het 
huidige erf.
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Beplanting
- Voor de toe te passen beplanting moet een keus worden 

gemaakt uit streekeigen beplanting. Dat geldt vooral voor 
de bomen in de randen en de beplanting voor de voortuin. 
Op het nieuwe erf ontstaan een nieuw binnentuin, hier kan 
een hedendaagse invulling aan worden gegeven.

- Kies beplanting op logische plekken en houd rekening met 
de groeipotenties van bomen.

Begin twintigste eeuw heeft Harry de Vroome vele boerenerven 
geïnventariseerd. Uit gesprekken met boeren bleek dat er in de 
voorafgaande periode niet veel veranderingen zijn geweest in het 
beplantingsassortiment. Uit eigen ervaringen en uit de lijst Vroome is 
onderstaande beplantingslijst samengesteld. Hierbij is rekening ge-
houden met de regionale kenmerkende beplanting in relatie met de 
grondsoort en waterstand. Er is een onderscheid aangebracht in de 
toepassingsmogelijkheden. Uiteraard zijn er meerdere soorten denk-
baar, vooral binnen het assortiment vaste planten is dat het geval.

Bomen

Voor singels en randen
Betula pubescens (Zachte berk)
Fagus sylvatica (Beuk)
Quercus robur (zomereik)
Quercus petraea (wintereik)
Prunus avium (Zoete kers)
Prunus padus (inheemse vogelkers)
Rhamnus frangula (Vuilboom)
Tilia x vulgaris (Hollandse linde)

Als solitair op het erf te gebruiken
Acer negundo (Vederesdoorn)
Acer saccharinum (Witte esdoorn)
Juglans regia (Walnoot)

Prunus avium (Zoete kers)

Fruitbomen (diverse soorten zie H. de Vroome)

Heesters
Voor singels en randen

Corylus avellana (Hazelaar)
Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn)
Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts)
Ilex aquifolium ((scherpe)Hulst)
Rosa canina (Hondsroos)

Als solitaire struik te gebruiken
Amelanchier lamarckii (krentenboompje)
Buxus sempervirens (Palmboompje)
Deutzia scabra
Hydrangea macrophylla (Hortensia)
Hydrangea paniculata (Pluimhortensia)
Kerria japonica (Ranonkelstruik)
Ribes sanguineum
Syringa vulgaris (Gewone sering)

Klimplanten
Hedera helix (Klimop)
Humulus lupulus (Hop)
Lonicera perciclymenum (Wilde kamperfoelie)

Vaste planten
Achillea ptarmica (Wilde bertram)
Aconitum napellus (Monnikskap)
Alchemilla mollis (Vrouwenmantel)
Anemone hybriden (Herfstanemoon)
Aster (diverse soorten zie H. de Vroome)
Campanula (diverse soorten zie H. de Vroome)
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Centaurea montana (bergkorenbloem)
Centranthus ruber
Corydalis lutea
Dianthus (diverse soorten zie H. de Vroome)
Doronicum orientale (voorjaarszonnebloem)
Geranium sanguineum (bloedrode ooievaarsbek)
Geum (Nagelkruid)
Helianthus decapetalus (Zonnebloem)
Hemerocalus (diverse soorten zie H. de Vroome)
Hosta (diverse soorten zie H. de Vroome)
Iris germanica (Lis)
Lysimachia punctata (puntwederik)
Malva moschata (Muskuskaasjeskruid)
Paeonia	officinalis	(Boerenpioen)
Phlox maculata (in soorten)
Primula veris (Gulden sleutelbloem)
Rudbeckia fulgida (Zonnehoed)
Saponaria	officinalis	(Zeepkruid)
Solidago hybriden (diverse soorten zie H. de Vroome)
Viola odorata (Maarts viooltje)

  22



23

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap buro voor landschapsgeschiedenis en -ontwerp

Bronnen

Digitaal
www.hetgeheugenvandrenthe.nl
www.hisgis.nl
www.arcgisonline.nl
www.topotijdreis.nl
www.googlemaps.nl

Literatuur
Baas, H, et al (2005) Leestekens van het landschap, Utrecht
Bieleman, J (2008) Boeren in Nederland. Geschiedenis van de land-
bouw 1500-2000, Amsterdam
Bierema, G (1994) Boerenerven van de vier noordelijke provincies, 
Zwolle
Bijhouwer, J.T.P, Nederlandsche boerenerven, Amsterdam
Boivin, B et al (2003) Drents Boer-boek, 7000 jaar boerderij en land-
schap, Assen
Botke, IJ, (2002) Boer en Heer, De Groninger boer 1760-1960, As-
sen
Dittmaier, H., (1963) Die (h)lar Namen. Sichtung und Deutung. Nie-
derdeutsche studien10, Koln/Graz.(geciteerd uit Spek, 2015)
Jongmans, A.G. et al (2013) Landschappen van Nederland, Geolo-
gie, bodem en landgebruik, Wageningen
Koldeweij, E, et al red. (2001) Binnen bij Boeren, Wonen en werken 
in historische boerderijen, Zwolle

Leopold, R,  et al (2001) Het boerenerf als brandpunt van natuur, 
landschap en cultuurhistorie, Utrecht
Nijhuis, H et al red. (2007) Bouwen aan boerderijen, Ideeënboek 
voor herstel en vernieuwing van oudere boerderijen, Zutphen.
Renes, H (2010) Op zoek naar de geschiedenis van het Landschap, 
Utrecht
RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), (2010) Een toekomst 
voor boerderijen, Handreiking voor de herbestemming van monumen-
tale boerderijen.  Amersfoort.
Schönfeld, M, (1980) Veldnamen in Nederland, Arnhem 
Scholtens, T, (2004) Het boerenerf in  Groningen 1800-2000, Assen
SHBO (Stichting Historische Boerderijen Onderzoek) (2003) His-
torische boerderijen in Nederland, Een onderbouwde raming van het 
resterende bestand aan historische boerderijcomplexen gebouwd 
voor 1940. Arnhem
Spek, T. et al (2015)	Landschapsbiografie	van	de	Drentsche	Aa,	As-
sen
Vroome, H, de (1996) Drentse boerenerven en tuinen, Assen



 bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

 32



 bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Bijlage 2  Bodemonderzoek

 33







projectnummer 19300414 
14 mei 2019 

 

 
INHOUDSOPGAVE 

1 Inleiding 1 

2 Vooronderzoek en locatiegegevens 2 
2.1 Algemeen 2 
2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik 2 
2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 2 
2.4 Toekomstig gebruik 3 
2.5 Conclusie vooronderzoek en hypothese 3 

3 Uitvoering van het bodemonderzoek 4 
3.1 Onderzoeksstrategie 4 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 4 
3.3 Monsterneming en analyses 5 

4 Onderzoeksresultaten 7 
4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 7 
4.2 Veldmetingen grondwater 7 
4.3 Toetswijze en terminologie grond en grondwater 8 
4.4 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 8 
4.5 Resultaten beperkte asbestinventarisatie 9 

5 Samenvatting en conclusie 10 
 
 
 
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1 Situatietekening 
Bijlage 2 Overzichtstekening 
Bijlage 3 Kadastrale gegevens 
Bijlage 4 Boorprofielen 
Bijlage 5 Analysecertificaten grond en grondwater 
Bijlage 6 Analysecertificaat dakbedekking ligboxenstal 
Bijlage 7 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 
Bijlage 8 Tekening Hinderwetvergunning 
 



 

projectnummer 19300414 
14 mei 2019 

pagina 1 van 11 

1 Inleiding 

In opdracht van de familie H. Schuiling heeft MUG Ingenieursbureau b.v. een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van het perceel Groningerstraat 54 te Midlaren (gemeente Tynaarlo). 
 
Aanleiding en doelstelling 
Familie H. Schuiling is voornemens om een bestemmingswijziging door te voeren (van agrarisch naar wonen met 
tuin) voor de locatie Groningerstraat 54 te Midlaren. Daarnaast heeft zij het voornemen om op het achterterrein 
een nieuwe woning te realiseren. RUD Drenthe heeft door middel van een memo (19 maart 2019) aangegeven dat in 
het kader van de bestemmingswijziging een verkennend bodemonderzoek dient plaats te vinden. Hierbij zijn de 
deellocaties die nader aandacht behoeven, specifiek benoemd. Omdat er sprake is van een verdachte locatie geeft 
RUD Drenthe aan dat onderzoek ter plaatse van de gehele voormalige bedrijfslocatie dient plaats te vinden. 
Daarnaast is voor de realisatie van de nieuwe woning een omgevingsvergunning vereist. Onderdeel van de aanvraag 
van de omgevingsvergunning is een bodemonderzoek conform NEN 5740. Voornoemde vormt de aanleiding tot de 
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen 
van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
In het kader van de nieuwbouw van een woning op het achterterrein wordt de bestaande ligboxenstal gesloopt. 
Voorafgaand aan de sloop dient bekend te zijn of het bouwwerk ook asbesthoudende materialen bevat. In overleg 
met de opdrachtgever is een zeer beperkte asbestinventarisatie verricht. Het doel van deze monsterneming is 
nagaan of de dakbedekking asbesthoudend is. 
 
In het kader van de herontwikkeling is het verder wenselijk inzicht te krijgen in de maaiveldhoogtes van het terrein. 
Hiertoe zijn enkele hoogtemetingen verricht.  
 
Kwaliteit en certificering 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd.  
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 
eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de nu geldende BRL SIKB 2000 en de 
bijbehorende protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het procescertificaat 
’Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend bedrijf (erkend 
bodemintermediair). 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 
verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Algemeen 

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie te kunnen vaststellen, is er een vooronderzoek 
uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is informatie verzameld op basis van NEN 5725, oktober 2017. 
Hierbij is de strategie ‘Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodem-
onderzoek (aanleiding A)’ toegepast. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de locatie, de 
bodemopbouw en de geohydrologie, de verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit, het gebruik en de 
beïnvloeding van de locatie, de verdachte situaties, de activiteiten en ongewone voorvallen. Tevens maakt een 
terreininspectie deel uit van het vooronderzoek. 
 
Wij merken op dat in afwijking op de eerdergenoemde norm de hydrologie (tot 10 m-mv) niet is opgenomen in deze 
rapportage, omdat dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert. 
 

2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Groningerstraat 54 en is gelegen tussen de dorpen Midlaren en Noordlaren 
binnen gemeente Tynaarlo. Kadastraal staat deze locatie bekend als gemeente Zuidlaren, sectie K met nummers 759 
en 2005. De totale oppervlakte van deze locatie bedraagt circa 6800 m2. Het onderzoek heeft zich echter enkel 
gericht op de locatie waar de voormalige bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden en op een deel van het 
voorterrein. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt hierbij maximaal 5000 m2. In de huidige situatie is op 
de locatie een woonhuis met aangebouwde boerderij, een schuur, een werktuigenberging en een ligboxenstal 
aanwezig. De boerderij heeft een dakbedekking van dakpannen en riet. Het schuurtje heeft eveneens een 
dakbedekking van dakpannen. De kapschuur en de ligboxenstal zijn voorzien van asbestverdachte golfplaten. Beide 
hebben een afwatering die deels via dakgoten afstroomt op de betonverharding en in de straatkolken. De erfver-
harding bestaat vrijwel geheel uit beton. Ook de inpandige verhardingen bestaan uit beton. Het terreindeel waar de 
nieuwe woning wordt gerealiseerd, grenst in zuidelijk richting aan de bestaande ligboxenstal. Ook dit terreindeel is 
volledig verhard met beton. De X- en Y-coördinaten van het globale midden van de locatie zijn: X = 241.166 en  
Y = 570.289 
 
Bijlage 1 geeft de globale topografische situering van de onderzoekslocatie weer en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de 
gehele onderzoekslocatie in eigendom is van de heer H.J. Schuiling.  
 

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie 

Na bestudering van historisch kaartmateriaal blijkt dat het voorterrein al reeds sinds 1900 bebouwd is. De 
bebouwing vertoond gelijkenissen met de bestaande boerderij en de schuur. Op een kaart uit 1995 is de ligboxenstal 
en de kapschuur zichtbaar. De locatie maakt deel uit van de zogenaamde Hondsrug. De Hondsrug is een langgerekte 
rug in Drenthe en Groningen die zich van Emmen tot de stad Groningen uitstrekt. De Hondsrug maakt deel uit van 
een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe en Groningen dat wel het Hondsrugsysteem wordt 
genoemd. 
 
Na raadpleging van de bodeminformatiewebsite blijkt dat er vanaf 1993 sprake is van een bovengrondse dieseltank, 
een bestrijdingsmiddelenopslagplaats en een opslag voor alifatische koolwaterstoffen (olieopslag). De bovengrondse 
dieseltank is recent verwijderd en bestond uit een dubbelwandige tank met pompinstallatie, vulpunt en ontluchting. 
De pomp, het vulpunt en de ontluchting waren op de tank aanwezig. Er zou een historisch onderzoek zijn uitgevoerd 
die betrekking heeft op deze locatie (ReGister historisch onderzoeksbureau kenmerk HO 05012/5573, 26 juli 2005). 
Wij hebben geen beslag kunnen leggen op deze rapportage of de uitkomsten ervan. Er is, voor zover het bekend is, 
lange tijd sprake geweest van een melkveehouderij. 
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Na contact met RUD Drenthe blijkt dat door mevrouw M. Tamminga een memo is opgesteld aan de heer E. Zijlstra 
van gemeente Tynaarlo (‘Bodemadvies Groningerstraat 54 Midlaren’, 19 maart 2019). In deze memo worden de 
voornoemde verdachte deellocaties benoemd. Verder is aangegeven dat het boerenerf waar de bedrijfsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden als verdacht moet worden beschouwd voor een bodemverontreiniging. Dit als gevolg van 
mogelijk bijmenging met bodemvreemd materiaal en/of voormalige bedrijfsactiviteiten die hebben plaatsgevonden. 
Verder is aangegeven dat indien er sprake is van daken van asbesthoudend materiaal zonder regenwaterafvoer, de 
bodem waar het regenwater terechtkomt verdacht is voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Deze voor 
bodemverontreiniging verdachte (deel)locaties dienen in het kader van de bestemmingswijziging onderzocht te 
worden. RUD Drenthe geeft verder aan dat zowel bij provincie Drenthe als bij gemeente Tynaarlo geen bodem-
informatie aanwezig is over de onderzoekslocatie.  
 
Van gemeente Tynaarlo is echter wel een tweetal tekeningen ontvangen die deel uitmaken van een 
Hinderwetvergunning. Deze tekeningen zijn gedateerd 21 november 1992. Op deze tekeningen is zowel de opslag 
van bestrijdingsmiddelen (afgesloten kast) als de olieopslag (twee vaten van elk 60 l) aangegeven. Verder is op de 
tekening oostelijk van de kapschuur een gasolietank met inhoud van 2200 l ingetekend. Hierbij is tank in een stalen 
bak geplaatst waarbij de bovenzijde overkapt is. Uit informatie van de eigenaar van de locatie blijkt dat hier nooit 
een tank heeft gestaan. De tank is altijd aanwezig geweest op de huidige locatie.  
 
De eigenaar heeft aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten in 2017 zijn beëindigd. Verder heeft de eigenaar 
aangegeven dat de ligboxenstal in 1994 is gerealiseerd. Hierbij zouden geen asbesthoudende materialen zijn 
toegepast. 
 

2.4 Toekomstig gebruik 

Familie H. Schuiling is voornemens om een bestemmingswijziging door te voeren (van agrarisch naar wonen met 
tuin). Tevens is het voornemen om de bestaande ligboxenstal te slopen en in de directe nabijheid hiervan een nieuw 
woning te realiseren. 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat de locatie lange tijd in gebruik is geweest als melkveehouderij. Dit voormalig 
gebruik maakt het terreindeel waar de bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden verdacht voor algemene vormen 
van bodemverontreiniging. De locaties van de bovengrondse dieseltank (nog aanwezig), de voormalige olieopslag en 
de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen zijn als separate verdachte deellocaties beschouwd. Vanaf 1993 is 
het verboden om asbesthoudende toepassingen te verwerken in gebouwen. De ligboxenstal is in 1994 gebouwd. 
 
Omdat de eigenaar aangeeft dat er geen asbesthoudende materialen zijn toegepast bij de bouw van de ligboxenstal 
en vrijwel de gehele terreinverharding uit een gesloten betonvloer bestaat, beschouwen wij de locatie als 
onverdacht voor de aanwezigheid van een verontreiniging met asbest in de bodem. 
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3 Uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Gezien de voormalige kleinschalige opslag van zowel de bestrijdingsmiddelen als de olieopslag en de ruimtelijke  
ligging van deze locaties, zijn deze locaties als één verdachte deellocatie beschouwd. Tevens is de locatie van de 
bovengrondse dielstank als separate deellocatie beschouwd en onderzocht. Beide deellocaties hebben een 
oppervlakte van < 10 m2. Ter plaatse van deze verdachte deellocaties is onderzoek verricht conform de onderzoeks-
strategie ‘Verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)’, 
volgens NEN 5740/A1 (februari 2016). Omdat bij eventuele morsverliezen of lekkage een eventuele veronreiniging 
eerst in de bovengrond terechtkomt, is geen aandacht besteed aan de milieuhygienische kwaliteit van het grond-
water ter plaatse van de bovengrondse dieseltank. 
 
Het overige terrein (inclusief de locatie van de nieuwbouwwoning) is onderzocht conform de onderzoeksstrategie 
‘Niet lijnvormige verdachte locatie met een heterogeen verspreide verontreiniging (VED-HE-NL)’ volgens  
NEN 5740/A1 (februari 2016). Op voorhand beschouwen wij de bovengrond hier als meest verdachte bodemlaag. 
Met de verdeling van de boringen over de onderzoekslocatie is rekening gehouden met de mogelijke voormalige  
situering van een dieseltank ten oosten van de kapschuur. 
 
Omdat ter plaatse van de boerderij en de schuur geen asbestverdachte dakbedekking aanwezig is en het regenwater 
ter plaatse van de overige opstallen afspoelt op de betonverharding (deels door middel van dakgoten), is geen 
onderzoek verricht naar asbest in de bodem. Wel is een zeer beperkte asbestinventarisatie verricht die betrekking 
heeft op de ligboxenstal. Omdat tijdens de fase van opdrachtverstrekking onduidelijk was of de ligboxenstal (asbest) 
inventarisatieplichtig is, heeft overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever en is besloten om geen asbest-
inventarisatie conform bijlage 13A, bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het Procescertificaat Asbestinventarisatie (voorheen de SC 540) uit te voeren. Wel is een beperkte asbest-
inventarisatie verricht. 
 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses 

De (beperkte) asbestinventarisatie is 18 april 2019 uitgevoerd door de heer A.J. Peters, gekwalificeerd  
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van MUG Ingenieursbureau. Hierbij zijn door de heer A.J. Peters drie 
materiaalmonsters van de asbestverdachte dakbedekking van de ligboxenstal genomen.  
 
Op 24 april 2019 zijn de boorwerkzaamheden verricht door een voor de protocol 2001 gecertificeerd medewerker 
van MUG Ingenieursbureau, de heer W. Dijk. De grondwatermonsterneming is op 1 en 2 maart 2019 uitgevoerd 
door gekwalificeerd medewerkers van MUG Ingenieursbureau voor de protocollen 2001 en 2002, de heren              
B.O. Roelfzema en J. Veldkamp. In verband met een droogstaande peilbuis is op 1 maart 2019 aanvullend een boring 
verricht tot 5,0 m-mv (uitgevoerd door de heer J. Veldkamp). 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is een KLIC-melding verricht ter bepaling van de ligging van kabels 
en leidingen op de locatie. Verder is voorafgaand aan het verrichten van de boringen de onderzoekslocatie visueel 
geïnspecteerd conform NEN 5740. Hierbij is onder andere gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
op het maaiveld en andere zaken die een bodemverontreiniging indiceren. Tevens zijn in overleg met de eigenaar de 
locaties van de verdachte deellocaties bepaald. 
 
De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de voornoemde onderzoeksstrategieën. Bij elke 
boring is een beschrijving gemaakt conform NEN 5104. Als er zintuiglijk een verontreiniging is aangetroffen, dan is de 
desbetreffende boring doorgezet tot 50 cm beneden de zintuiglijk waargenomen verontreiniging.  
 
Voor het doorboren van de aanwezige betonverhardingen is onze watergekoelde diamantboorkar ingezet. De gaten 
zijn na afloop hersteld met betonmortel.  
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Het laboratoriumonderzoek dat betrekking heeft op het grond- en grondwateronderzoek is uitgevoerd door het 
door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. De 
materiaalmonsters van het asbestverdachte materiaal van de ligboxenstal zijn onderzocht door het onderzoeks-
laboratorium RPS analyse b.v. te Zwolle. 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en analyses ten behoeve van het verkennend 
bodemonderzoek.  
 
Tabel 3.1.  Overzicht geplande werkzaamheden en laboratoriumonderzoek 

Deellocatie Aantal boringen   
(exclusief peilbuizen) 

Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water* 

bovengrondse dieseltank (max. 
10 m2) 

1 x kb tot 2,0 m-mv - 1 x minerale olie en vluchtige 
aromaten 

- 

opslag bestrijdingsmiddelen 
(max. 10 m2) en alifatische 
koolwaterstoffen (max. 10 m2) 

1 x hb tot 1,6 m-mv 1 1 x standaardpakket en OCB’s        
1 x minerale olie en vluchtige 
aromaten 

1 x standaardpakket en 
OCB’s 

overig terrein, inclusief terrein 
nieuwbouw woning (< 5000 m2) 

5 x kb tot 0,5 m-mv                       
3 x kb tot 2,0 m-mv     
1 x hb tot 5,0 m-mv    
1 x hb tot 1,0 m-mv    
9 x hb tot 0,5 m-mv 

1 3 x standaardpakket - 

kb : kernboring 
hb: : handboring 
standaardpakket grond : organisch stof, lutum, zware metalen (negen stuks), som PCB, som PAK en minerale olie  
standaardpakket grondwater : zware metalen (negen stuks), minerale olie, vluchtige aromaten en chloorkoolwaterstoffen 
 

3.3 Monsterneming en analyses 

De opgeboorde grond is bemonsterd per de te onderscheiden bodemlaag in trajecten van maximaal 0,5 m. De grond 
die onderzocht is op vluchtige componenten is bemonsterd in een steekbus, in een traject van maximaal 0,2 m. 
Verder zijn op basis van grondsoorten en zintuiglijke waarnemingen grondmonsters samengesteld voor analyse. De 
mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium samengesteld en onderzocht op het standaardpakket grond. 
Ter plaatse van de opslag van bestrijdingsmiddelen is aanvullend onderzocht op bestrijdingsmiddelen (OCB’s). De 
samenstelling van de mengmonsters is weergegeven op het analysecertificaat van de grond (bijlage 5) en in  
tabel 3.2. De materiaalanalyses van het asbestverdachte plaatmateriaal zijn onderzocht op asbest (drie stuks).  
 
Tijdens de grondwatermonsterneming bleek peilbuis 02 geen grondwater te bevatten. Ter verificatie is hierop een 
aanvullende boringen tot 5,0 m-mv verricht (boring 23). Na zintuiglijke beoordeling bleek dat hier binnen de 
boordiepte geen grondwater aanwezig is. Peilbuis 01 bleek wel grondwater te bevatten. Dit grondwater is 
geanalyseerd op het standaardpakket grondwater, aangevuld met OCB’s. Wij verwachten dat de verschillen in 
maaiveldhoogtes en de plaatselijk meer doorlatende leemgrond verklaren waarom plaatselijk wel en plaatselijk geen 
grondwater binnen 5,0 m-mv aanwezig is. Mogelijk is ter plaatse van peilbuis 01 (deels) sprake van hangwater.  
 
De grondmonsters en het grondwatermonster zijn voorbehandeld conform de richtlijnen van AS3000. De analyses 
zijn uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde testlaboratorium Eurofins Omegam 
te Amsterdam. De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 5. 
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Tabel 3.2  Onderzochte grondmonsters inclusief samenstelling mengmonsters 
Deellocatie Analysemonster Traject (m-mv) Deelmonsters Analysepakket 

 
vml. Olieopslag en vml. Opslag 
bestrijdingsmiddelen 

01 (0,2-0,4) 0,20 – 0,40 01 (0,20 – 0,40) AS3000: aromaten + olie (incl. DS/OS) 

 M1 (0,14-0,6) 0,14 – 0,60 01 (0,14 – 0,60) 
03 (0,14 – 0,60) 

AS3000: OCB (22 verbindingen), AS3000: standaard- 
bodem incl. lutum en humus 

vml. Tanklocatie 03 (0,2-0,4) 0,20 – 0,40 03 (0,20 – 0,40) AS3000: aromaten + olie (incl. DS/OS) 
overig terrein M2 (0,0-0,5) 0,00 – 0,50 05 (0,00 – 0,30) 

08 (0,14 – 0,30) 
10 (0,13 – 0,50) 
11 (0,14 – 0,50) 

AS3000: standaardbodem incl. lutum en humus 

M3 (0,0-0,5) 0,00 – 0,50 06 (0,20 – 0,50) 
07 (0,14 – 0,40) 
12 (0,16 – 0,50) 
14 (0,00 – 0,50) 

AS3000: standaardbodem incl. lutum en humus 

M4 (0,0-0,5) 0,00 – 0,50 17 (0,00 – 0,50) 
19 (0,00 – 0,50) 
20 (0,00 – 0,50) 
22 (0,00 – 0,50) 

AS3000: standaardbodem incl. lutum en humus 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde materiaal is de bodem beoordeeld op 
kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform 
NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen. Er zijn tijdens de maaiveldinspectie/terreininspectie geen asbestverdachte materialen op het maaiveld 
waargenomen. Om na te gaan of de bodem een verontreiniging met brandstofcomponenten bevat is gebruik 
gemaakt van de olie-watertest. 
 
Op basis van de boorbeschrijvingen wordt het volgende gemiddelde bodemprofiel samengevat: 
• 0,0 – 0,1 m-mv  betonverharding; 
• 0,1 – 0,6 m-mv (licht tot matig humus) matig fijn zand; 
• 0,6 – 1,0 m-mv  leemhoudend matig fijn zand (veelal originele ongeroerde bodem); 
• 1,0 – 5,0 m-mv  zwak tot sterk zandig leem. 
 
Ter plaatse van de onverharde bodem bestaat de bovengrond veelal uit licht tot matig humushoudend matig fijn 
zand. Verder merken wij op dat de leemondergrond plaatselijk zeer stug en droog is. Dit vanwege de ligging van de 
locatie op de Hondsrug. De leemlagen zijn zwak tot matig grindhoudend. Vanwege de zeer slechte toestroming van 
grondwater bleek het lastig om in het veld de actuele grondwaterstand in te schatten. 
 
Uit de resultaten van de olie-watertest blijkt dat de opgeboorde en beoordeelde grond zintuiglijk geen oliereactie 
bevatte. In het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen of andere antropogene bijmengingen 
aangetroffen. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de boor-
profielen die zijn opgenomen als bijlage 4. 
 

4.2 Veldmetingen grondwater 

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid (NTU) zijn 
tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in 
tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1  Veldmetingen grondwater 
Peilbuisnr. Filterdiepte (m-mv) Grondwaterstand (m-mv) Zuurgraad (pH) 

 
EC (µS/cm) Troebelheid (NTU) 

01 
 

3,0 - 4,0 1,83 5,1 510 4,18 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat de gemeten waarden niet noemenswaardig afwijken van de waarden die van nature worden 
gemeten.  
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4.3 Toetswijze en terminologie grond en grondwater 

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in deze 
rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Volgens 
de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging als meer dan 25 m3 
bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond. Voor grondwater 
geldt dat als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden, er sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is in deze gevallen onder 
andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige verontreiniging in de bodem ten aanzien van de 
volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, 
dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie 
worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). 
Aangezien er geen partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van 
deze toetsing niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het  
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa): de kwaliteit van de bodem is in het onderhavige onderzoek bepaald 
door de individuele meetwaarden om te rekenen naar standaardbodem op basis van de gemeten percentages lutum 
en organisch stof. Hierna zijn deze ‘gestandaardiseerde waarden’ getoetst aan de normwaarden uit de  
Regeling bodemkwaliteit. 
 

4.4 Getoetste analyseresultaten grond en grondwater 

De volgende tabellen (4.2 grond en 4.3 grondwater) geven een overzicht van de overschrijdingen van de 
achtergrond-, streef- en/of interventiewaarden die zijn opgenomen in de circulaire van de Wet bodembescherming. 
Tevens is van de grondmonsters die zijn onderzocht op de parameters van het standaardpakket grond de indicatieve 
toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit (generieke kader) weergegeven. 
 
In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen en in bijlage 7 de getoetste analyseresultaten met de 
bijbehorende toetsingswaarden. 
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Tabel 4.2  Getoetste analyseresultaten grondmonsters 
Deellocatie Analyse- 

monster 
Traject 
(m -mv) 
 

Deelmonsters > AW (+index) > I (+index) Ind. toetsing BBK 

vml. olieopslag en vml. 
opslag bestrijdingsmiddelen 

01 (0,2-0,4) 0,20 - 0,40 01 (0,20 - 0,40) minerale olie C10 - C40 (0,03) - - 

 M1 (0,14-0,6) 0,14 - 0,60 01 (0,14 - 0,60) 
03 (0,14 - 0,60) 

kobalt  (0,18) - klasse industrie 

vml. tanklocatie 03 (0,2-0,4) 0,20 - 0,40 03 (0,20 - 0,40) - - - 
overig terrein M2 (0,0-0,5) 0,00 - 0,50 05 (0,00 - 0,30) 

08 (0,14 - 0,30) 
10 (0,13 - 0,50) 
11 (0,14 - 0,50) 

minerale olie C10 - C40 (0,01) - klasse industrie 

M3 (0,0-0,5) 0,00 - 0,50 06 (0,20 - 0,50) 
07 (0,14 - 0,40) 
12 (0,16 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 

kobalt  (0,1) - klasse wonen 

M4 (0,0-0,5) 0,00 - 0,50 17 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
20 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,50) 

lood  (0,01) - altijd toepasbaar 

       
> AW: > achtergrondwaarde 
> I: > interventiewaarde 
Index: (GSSD-AW)/(I-AW) 

 
Uit tabel 4.2 blijkt dat in het separaat onderzochte grondmonster ter plaatse van de olieopslag (boring 01;                          
0,2-0,4 m-mv) een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond (boven de achtergrondwaarde). In meng-
monster M1 ter plaatse van de bestrijdingsmiddelen- en olieopslag is een licht verhoogd gehalte aan kobalt 
gemeten. In het separaat onderzochte grondmonster ter plaatse van de voormalige tanklocatie (boring 03;                     
0,2-0,4 m-mv) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of vluchtige aromaten ten opzichte van de achter-
grondwaarden aangetoond. In de onderzochte grondmonsters ter plaatse van het overige terrein (M1 t/m M3) zijn 
licht verhoogde gehalten aan minerale olie, kobalt of lood gemeten. De onderzochte grond is indicatief beoordeeld 
als kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’, wonen of industrie. 
 
Tabel 4.3  Getoetste analyseresultaten grondwatermonster 
Peilbuisnr. Filterdiepte (m -mv) > S (+index) > I (+index) 

 
01 3,00 - 4,00 barium  (0,14) - 
    
> S: > streefwaarde 
> I: > interventiewaarde 
Index: (GSSD-S)/(I-S) 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in het grondwater van peilbuis 01 (voormalige olieopslag en opslag bestrijdingsmiddelen) een 
ten opzichte van de streefwaarde licht verhoogde concentratie aan barium is gemeten.  
 

4.5 Resultaten beperkte asbestinventarisatie 

Uit de resultaten blijkt dat alle drie de onderzochte materiaalmonsters geen asbest bevatten.  
 
Het analysecertificaat is bijgevoegd als bijlage 6. 
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5 Samenvatting en conclusie 

Algemeen 
In opdracht van familie H. Schuiling heeft MUG Ingenieursbureau b.v. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van het perceel Groningerstraat 54 te Midlaren (gemeente Tynaarlo). 
 
Aanleiding en doelstelling 
Familie H. Schuiling is voornemens om een bestemmingswijziging door te voeren (van agrarisch naar wonen met 
tuin) voor de locatie Groningerstraat 54 te Midlaren. Daarnaast heeft zij het voornemen om op het achterterrein 
een nieuwe woning te realiseren. RUD Drenthe heeft door middel van een memo (19 maart 2019) aangegeven dat in 
het kader van de bestemmingswijziging een verkennend bodemonderzoek dient plaats te vinden. Hierbij zijn de 
deellocaties die nader aandacht behoeven, specifiek benoemd. Omdat er sprake is van een verdachte locatie geeft 
RUD Drenthe aan dat onderzoek ter plaatse van de gehele voormalige bedrijfslocatie dient plaats te vinden. 
Daarnaast is voor de realisatie van de nieuwe woning een omgevingsvergunning vereist. Onderdeel van de aanvraag 
van de omgevingsvergunning is een bodemonderzoek conform NEN 5740. Voornoemde vormt de aanleiding tot de 
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen 
van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
In het kader van de nieuwbouw van een woning op het achterterrein wordt de bestaande ligboxenstal gesloopt. 
Voorafgaand aan de sloop dient bekend te zijn of het bouwwerk ook asbesthoudende materialen bevat. In overleg 
met de opdrachtgever is een zeer beperkte asbestinventarisatie verricht. Het doel van deze monsterneming is 
nagaan of de dakbedekking asbesthoudend is. 
 
In het kader van de herontwikkeling is het verder wenselijk inzicht te krijgen in de maaiveldhoogtes van het terrein. 
Hiertoe zijn enkele hoogtemetingen verricht.  
 
Onderzoeksresultaten 

Zintuiglijk 
De leemondergrond is plaatselijk zeer stug en droog en daarmee slecht waterdoorlatend. Dit vanwege de ligging van 
de locatie op de Hondsrug. De leemlagen zijn zwak tot matig grindhoudend. Vanwege de zeer slechte toestroming 
van het grondwater bleek het lastig om in het veld de actuele grondwaterstand in te schatten. 
 
Uit de resultaten van de olie-watertest blijkt dat de opgeboorde en beoordeelde grond zintuiglijk geen oliereactie 
bevatte. In het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen of andere antropogene bijmengingen 
aangetroffen. Op het maaiveld zijn eveneens geen asbestverdachte materialen aangetoond. 
 
Grond 
In het separaat onderzochte grondmonster ter plaatse van de olieopslag (boring 01; 0,2-0,4 m-mv) is een licht 
verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond (boven de achtergrondwaarde). In mengmonster M1 ter plaatse van 
de bestrijdingsmiddelen- en olieopslag is een licht verhoogd gehalte aan kobalt gemeten. In het separaat 
onderzochte grondmonster ter plaatse van de voormalige tanklocatie (boring 03; 0,2-0,4 m-mv) zijn geen verhoogde 
gehalten aan minerale olie en/of vluchtige aromaten ten opzichte van de achtergrondwaarden aangetoond. In de 
onderzochte grondmonsters ter plaatse van het overige terrein (M1 t/m M3) zijn licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie, kobalt of lood gemeten. De onderzochte grond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse  
‘altijd toepasbaar’, wonen of industrie. 
 
Grondwater 
In het grondwater van peilbuis 01 is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten (boven de streefwaarde).  
 
Beperkte asbestinventarisatie 
Uit de beperkt uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat de dakbedekking van de te slopen ligboxenstal bestaat uit 
asbestvrije golfplaten. Hiermee is voldoende onderbouwd dat de locatie niet verdacht is voor asbest. 
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Conclusie 
De hypothese ‘verdachte locatie’ wordt op basis van de analyseresultaten formeel gezien deels aanvaard. Enkel voor 
de locatie van de voormalige tanklocatie wordt deze hypothese verworpen. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek en vormen vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden en de bouw van 
een nieuwe woning. De locatie is op basis van milieuhygiënische gronden geschikt voor de functie wonen met tuin. 
 
Uit de beperkt uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat de onderzochte dakbedekkingsdelen van de ligboxenstal 
geen asbest bevatten. Dit bevestigt de verstrekte informatie van de opdrachtgever dat er geen asbest is toegepast 
tijdens de bouw van de ligboxenstal. 
 
Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan 
onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden. Op basis van een indicatieve toetsing van de 
analyseresultaten aan het toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit blijkt de onderzochte grond wisselend is 
beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’, wonen of industrie.  
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de onderzoeksresultaten 
van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende 
(zintuiglijke) afwijkingen. 



 

  
Bijlage 1 Situatietekening 



572

571

570

569

568

567

2
4
3

2
4
2

2
4
1

2
4
0

2
3
9

Projectnummer: 

Projectnaam:

Bijlage: Schaal:

Groningerstraat 54 te Midlaren
Situering van de onderzoekslocatie

19300414 1 1:25.000



 

  
Bijlage 2 Overzichtstekening 



759K

2005
K

54

03

05

08

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

06

07

04

09

02

01

Groningerstraat

6.772
6.719

6.595

6.488 6.473

6.534

6.529

6.519

6.349

6.337

6.3586.354

6.349

6.413 6.343

6.24

6.204

6.18

6.198
6.059

6.062

6.08

6.078

6.097

6.19 5.915

5.898

5.951

5.933

5.956

5.949

5.9
5.611

5.465
5.7126.147

6.284 5.985
5.663

5.404
5.415

5.5275.905
6.195

5.802 5.72 5.529

5.5845.707

5.843
5.777

5.604

5.7435.812
5.914

6.708

Tolhuisweg

vml. olieopslag

vml. opslage van bestrijdingsmiddelen

vml. dieseltank

dieseltank

boerderij woonhuis

ligboxen

vml. kapschuur

nieuwbouw

LEGENDA
bestaande bebouwing

kadastraal nummer

huisnummer

kadastrale grens

3

1000

terreinhoogte in meter ten opzichte van N.A.P.

vml. bebouwing

toekomstige bebouwing

boring tot 0,5 m-mv met nummer

boring tot 2,0 m-mv met nummer

boring tot 5,0 m-mv met nummer

peilbuis met nummer

diepe peilbuis met nummer

NR

NR

NR

onderzoeksgrens

NR

NR

terreinhoogte in meter ten opzichte van N.A.P.5.802

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Formaat:

Projectnummer:

Schaal:

Bijlage:

Wijz. Get. Gec. Omschrijving Datum
0 Eerste uitgave

Zernikelaan 8
9351 VA  LEEK

Postbus 136
9350 AC  LEEK

0594 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

Groningerstraat 54 te Midlaren

Fam. H. Schuiling

Overzicht van de onderzoekslocatie

19300414

1:250
A2

2

DEFINITIEF

AHu JKo 07-05-2019

0 2.5 5 7.5 10m

1:250Schaal



 

  
Bijlage 3 Kadastrale gegevens 



BETREFT

Zuidlaren K 759
UW REFERENTIE

51187118
GELEVERD OP

20-03-2019 - 15:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11027156655
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

19-03-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

19-03-2019 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zuidlaren K 759
Kadastrale objectidentificatie : 057610075970000

Locatie Groningerstraat 54
9475 PC  Midlaren
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 3.454 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 241181 - 570307
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Koopsom € 646.711

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2001

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Besluit op basis van Monumentenwet 1988

Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Afkomstig uit stuk Hyp4 6716/44 Assen Ingeschreven op 25-08-1998

Aanvullende stukken Hyp4 72186/48
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 21-12-2017 om 09:00

Hyp4 62710/130
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 29-07-2013 om 09:00

Hyp4 61029/123
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 05-03-2012 om 09:00

Hyp4 60694/149
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 23-12-2011 om 09:00

Hyp4 56125/65
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 19-01-2009 om 09:00

Hyp4 7846/179 Assen
Is aanvulling op Hyp4 6716/44 Assen

Ingeschreven op 16-09-2002 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.



BETREFT

Zuidlaren K 759
UW REFERENTIE

51187118
GELEVERD OP

20-03-2019 - 15:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11027156655
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

19-03-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

19-03-2019 - 14:59
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7554/49 Assen Ingeschreven op 02-07-2001

Aanvullende stukken Hyp4 72658/22
Is aanvulling op Hyp4 7554/49 Assen

Ingeschreven op 23-02-2018 om 10:36

Hyp4 7956/32 Assen
Is aanvulling op Hyp4 7554/49 Assen

Ingeschreven op 09-04-2004 om 09:00

Naam gerechtigde De heer Hendrik Jan Schuiling
Adres Groningerstraat 54

9475 PC  MIDLAREN
Geboren 04-04-1955

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ZUIDLAREN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 51187118

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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759

0 m 5 m 25 m

54

54a-56

1132

759



BETREFT

Zuidlaren K 2005
UW REFERENTIE

51187118
GELEVERD OP

20-03-2019 - 15:37
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11027156774
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

19-03-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

19-03-2019 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zuidlaren K 2005
Kadastrale objectidentificatie : 057610200570000

Kadastrale grootte 3.349 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 241099 - 570283
Omschrijving Bedrijvigheid (agrarisch)

Terrein (grasland)
Ontstaan uit Zuidlaren K 1133

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen
informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Tynaarlo kan worden
geleverd. Neem contact op met de gemeente Tynaarlo.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 7554/49 Assen Ingeschreven op 02-07-2001

Aanvullende stukken Hyp4 72658/22
Is aanvulling op Hyp4 7554/49 Assen

Ingeschreven op 23-02-2018 om 10:36

Hyp4 7956/32 Assen
Is aanvulling op Hyp4 7554/49 Assen

Ingeschreven op 09-04-2004 om 09:00

Naam gerechtigde De heer Hendrik Jan Schuiling
Adres Groningerstraat 54

9475 PC  MIDLAREN
Geboren 04-04-1955

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ZUIDLAREN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 51187118

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X: 241184,61

Y: 570279,28

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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beton702

Edelmanboor688

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor642

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
matig roesthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
bruinrood, Edelmanboor, keileem

492

Leem, matig zandig, zwak grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

392

Leem, matig zandig, matig grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

302

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
sterk roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor, droge laag
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Boring: 02

X: 241161,00

Y: 570285,62

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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beton566

Edelmanboor553

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, sporen planten, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

507

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
brokken leem, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

457

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, keileem

316

Leem, matig zandig, matig grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor, keileem

166

Leem, sterk zandig, zwak grindig,
sterk roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor, droge laag
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Boring: 03

X: 241179,47

Y: 570276,89

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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beton539

Edelmanboor525

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor479

Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken
leem, matig roesthoudend, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

429

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
sterk roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht oranjebruin,
Edelmanboor, keileem

379

Edelmanboor, boring gestaakt
wegens opstakel
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Boring: 04

X: 241175,51

Y: 570273,51

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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Edelmanboor535

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor489

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, resten leem, geen
olie-water reactie, lichtbruin,
Edelmanboor

439

Leem, zwak zandig, zwak grindig,
sterk roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin,
Edelmanboor, keileem

339
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

X: 241168,74

Y: 570298,46

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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gazon589

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

559

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

529

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
leemhoudend, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor

489

Boring: 06

X: 241130,12

Y: 570280,85

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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beton641

621

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

591

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
leem, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

541

Leem, uiterst zandig, matig
zandhoudend, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor481

Leem, matig zandig, matig
zandhoudend, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor441

Boring: 07

X: 241115,53

Y: 570259,57

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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Kernboor628

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

601

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, Edelmanboor,
metscelcement

582

Leem, zwak zandig, sterk
zandhoudend, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor, keileem

541

Leem, zwak zandig, Edelmanboor,
keileem

441

Boring: 08

X: 241163,09

Y: 570278,21

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0
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beton578

Kernboor564

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

548

Gestakt op massief/beton

546
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

X: 241157,70

Y: 570269,76

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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Kernboor617

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjebruin, Edelmanboor

599

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
leemhoudend, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor

569

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig leemhoudend, matig
steenhoudend, resten veen,
donkergrijs, Edelmanboor, geroerd

519

Leem, matig zandig, matig
zandhoudend, zwak steenhoudend,
donker grijsbruin, Edelmanboor

479

Leem, zwak zandig, Edelmanboor,
keileem
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Boring: 10

X: 241168,30

Y: 570284,80

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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tuin549

Kernboor536

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig leemhoudend,
Edelmanboor
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Boring: 11

X: 241149,73

Y: 570294,10

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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beton597

Kernboor583

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak leemhoudend,
donkergrijs, Edelmanboor

547

Boring: 12

X: 241126,42

Y: 570294,57

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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50
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beton634

Kernboor618

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor584



Projectcode: 19300414

Projectnaam: Groningerstraat 54 te Midlaren

Opdrachtgever: Fam. H. Schuiling

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 4 / 6

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

X: 241115,75

Y: 570276,96

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

beton650

Edelmanboor
630

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin,
Edelmanboor

600

Boring: 14

X: 241100,10

Y: 570281,98

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk
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1

gazon699

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

649

Boring: 15

X: 241110,24

Y: 570251,29

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

gazon665

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

615

Boring: 16

X: 241154,69

Y: 570305,98

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

beton572

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, Edelmanboor

522



Projectcode: 19300414

Projectnaam: Groningerstraat 54 te Midlaren

Opdrachtgever: Fam. H. Schuiling

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 5 / 6

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

X: 241181,76

Y: 570303,08

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

gazon522

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

472

Boring: 18

X: 241182,20

Y: 570314,05

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

gazon516

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

466

Boring: 19

X: 241197,95

Y: 570310,71

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

gazon504

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

454

Boring: 20

X: 241214,42

Y: 570286,54

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

gazon480

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

430



Projectcode: 19300414

Projectnaam: Groningerstraat 54 te Midlaren

Opdrachtgever: Fam. H. Schuiling

Bijlage: Boorprofielen

Pagina 6 / 6

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

X: 241202,38

Y: 570279,99

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

tuin505

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

455

Boring: 22

X: 241185,25

Y: 570271,25

Datum: 24-4-2019

Boormeester: Wim Dijk

0

50

1

tuin522

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkergrijs, Edelmanboor

472

Boring: 23

X: 241103,22

Y: 570282,64

Datum: 1-5-2019

Boormeester: J. Veldkamp
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groenstrook677

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

627

Leem, matig zandig, laagjes zand,
licht oranjebruin, Edelmanboor, stug

577

Leem, zwak zandig, lichtbruin,
Edelmanboor, stug

377

Leem, matig zandig, lichtbruin,
Edelmanboor, matig stug

327

Leem, zwak zandig, licht grijsbruin,
Edelmanboor, zeer stug

177



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

  

Bijlage 5 Analysecertificaten grond en 
grondwater 



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Ons kenmerk : Project 883939
Validatieref. : 883939_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JCNP-LSDE-BTWP-UQBK
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 mei 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,4 87,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,7 1,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 69 < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5949353 = 01 (0,2-0,4)
5949354 = 03 (0,2-0,4)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2019 24/04/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/04/2019 25/04/2019
Startdatum : 25/04/2019 25/04/2019
Monstercode : 5949353 5949354
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 13
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5949355 = M1 (0,14-0,6)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/04/2019
Startdatum : 25/04/2019
Monstercode : 5949355
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001
som DDT mg/kg ds 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5949355 = M1 (0,14-0,6)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/04/2019
Startdatum : 25/04/2019
Monstercode : 5949355
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,9 87,7 87,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 1,7 3,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 1,4 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 25 21 26
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,2 9,1 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,7 11 7,5
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 < 0,05 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 20 18 37
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 33 25 31

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 47 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,18
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,30
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,18
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,13
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 1,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5949356 = M2 (0,0-0,5)
5949357 = M3 (0,0-0,5)
5949358 = M4 (0,0-0,5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019
Ontvangstdatum opdracht : 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2019
Startdatum : 25/04/2019 25/04/2019 25/04/2019
Monstercode : 5949356 5949357 5949358
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949353
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : 01 (0,2-0,4)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 37 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 19 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 69 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949354
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : 03 (0,2-0,4)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949355
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : M1 (0,14-0,6)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949356
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : M2 (0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949357
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : M3 (0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5949358
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : M4 (0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 6

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5949353 01 (0,2-0,4) 01 0.2-0.4 0550196232

5949354 03 (0,2-0,4) 03 0.2-0.4 0059119KM

5949355 M1 (0,14-0,6) 01 0.14-0.6 3224762AA
03 0.14-0.6 3224617AA

5949356 M2 (0,0-0,5) 05 0-0.3 3225069AA
10 0.13-0.5 3226221AA
08 0.14-0.3 3186178AA
11 0.14-0.5 3186390AA

5949357 M3 (0,0-0,5) 12 0.16-0.5 3186416AA
06 0.2-0.5 3186436AA
07 0.14-0.4 3226214AA
14 0-0.5 3225752AA

5949358 M4 (0,0-0,5) 17 0-0.5 3225064AA
19 0-0.5 3225079AA
20 0-0.5 3225063AA
22 0-0.5 3225066AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 883939
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JCNP-LSDE-BTWP-UQBK Ref.: 883939_certificaat_v1



MUG Ingenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer A.J. Kooistra
Postbus 136
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Ons kenmerk : Project 887193
Validatieref. : 887193_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WVGS-YLAK-UKIA-KTMO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 mei 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 130
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,1
S koper (Cu) µg/l 4,7
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,8
S zink (Zn) µg/l 27

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 887193
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5957091 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/05/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/05/2019
Startdatum : 03/05/2019
Monstercode : 5957091
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) µg/l < 0,01
S 4,4-DDD (p,p-DDD) µg/l < 0,01
S 2,4-DDE (o,p-DDE) µg/l < 0,01
S 4,4-DDE (p,p-DDE) µg/l < 0,01
S 2,4-DDT (o,p-DDT) µg/l < 0,01
S 4,4-DDT (p,p-DDT) µg/l < 0,01
S aldrin µg/l < 0,01
S dieldrin µg/l < 0,01
S endrin µg/l < 0,01
S heptachloor µg/l < 0,01
S heptachloorepoxide (cis) µg/l < 0,01
S heptachloorepoxide (trans) µg/l < 0,01
S alfa-endosulfan µg/l < 0,01
S chloordaan (cis) µg/l < 0,01
S chloordaan (trans) µg/l < 0,01
S alfa -HCH µg/l < 0,01
S beta -HCH µg/l < 0,008
S gamma -HCH (lindaan) µg/l < 0,009
S delta -HCH µg/l < 0,008
S hexachloorbenzeen µg/l < 0,005

S som HCHs (4) µg/l 0,02
S som Drins (3) µg/l 0,02
S som DDD /DDE /DDTs µg/l 0,04
S som C/T Heptachloorepoxide µg/l 0,01
S som chloordaan µg/l 0,01

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 887193
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
5957091 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/05/2019
Ontvangstdatum opdracht : 03/05/2019
Startdatum : 03/05/2019
Monstercode : 5957091
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 887193
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5957091
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Uw referentie : 01-1-1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5957091 01-1-1 01 3-4 0327140YA
01 3-4 0229276MM
01 3-4 0001392PA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 887193
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1
Organochloor bestr.middelen : Conform AS3120 prestatieblad 1 en 2

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 887193
Project omschrijving : 19300414-Groningerstraat 54 te Midlaren
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WVGS-YLAK-UKIA-KTMO Ref.: 887193_certificaat_v1



 

Bijlage 6 Analysecertificaat dakbedekking 
ligboxenstal 



Analysecertificaat

V280119_1

23-04-2019Datum rapportage

Rapportnummer: 1904-3061_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

19-070527 mm1 Schuur Boeideel  Niet aantoonbaar n.v.t. -

19-070528 mm2 Schuur Golfplaat  Niet aantoonbaar n.v.t. -

19-070529 mm3 Schuur Golfplaat  Niet aantoonbaar n.v.t. -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

23-04-2019
Opdrachtgever
18/04/2019
Groningerstraat 54 Midlaren
3

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1904-3061
19300414
MUG Ingenieursbureau b.v.
Postbus 136
9350  AC LEEK

23-04-2019

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Gabriel Beaux

Laborant

Pagina 1 / 1
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



 

  

Bijlage 7 Getoetste analyseresultaten grond 
en grondwater 



Toetsdatum: 2 mei 2019 15:03BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

883939Certificaten

19300414-Groningerstraat 54 te MidlarenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01 (0,2-0,4)Monsteromschrijving

5949353Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@84.484.4%droge stof

Minerale olie

500025951901.8 AW(IND)34069mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949353:

Pagina 1 van 7
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03 (0,2-0,4)Monsteromschrijving

5949354Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949354:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M1 (0,14-0,6)Monsteromschrijving

5949355Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.8% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5153.0 AW(IND)4613mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949355:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M2 (0,0-0,5)Monsteromschrijving

5949356Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

253.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.987.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8525mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-134.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-199.7mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3120mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-135mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7433mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.2 AW(IND)24047mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949356:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M3 (0,0-0,5)Monsteromschrijving

5949357Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8121mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5152.1 AW(WO)329.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2311mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2818mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5925mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949357:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

M4 (0,0-0,5)Monsteromschrijving

5949358Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.587.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@10026mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-157.5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW(WO)5737mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7231mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 82< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.180.18mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.30.3mg/kg dsfluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.180.18mg/kg dschryseen

0.120.12mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.090.09mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.31.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5949358:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H
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Toetsdatum: 14 mei 2019 15:54BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

887193Certificaten

19300414-Groningerstraat 54 te MidlarenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1Monsteromschrijving

5957091Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.1µg/lkobalt (Co)

754515-4.7µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.8µg/lnikkel (Ni)

800432.565-27µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.01µg/l2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.01µg/l4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.01µg/l2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.01µg/l4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.01µg/l2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.01µg/l4,4-DDT (p,p-DDT)

9E-06-< 0.01µg/laldrin

0.0001-< 0.01µg/ldieldrin

4E-05-< 0.01µg/lendrin

0.30.15000255E-06-< 0.01µg/lheptachloor

< 0.01µg/lheptachloorepoxide (cis)

< 0.01µg/lheptachloorepoxide (trans)

52.50010.0002-< 0.01µg/lalfa-endosulfan

< 0.01µg/lchloordaan (cis)

< 0.01µg/lchloordaan (trans)

0.033-< 0.01µg/lalfa - HCH

0.008-< 0.008µg/lbeta - HCH

0.009-< 0.009µg/lgamma - HCH (lindaan)

< 0.008µg/ldelta - HCH

0.50.2500459E-05-< 0.005µg/lhexachloorbenzeen

Sommaties

10.5250.05-0.02µg/lsom HCHs (4)

0.10.02µg/lsom Drins (3)

0.010.0050024E-06-0.04µg/lsom DDD / DDE / DDTs

31.50000255E-06-0.01µg/lsom C/T Heptachloorepoxide

0.20.100012E-05-0.01µg/lsom chloordaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5957091:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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watertoets 10 januari 2018            dossiercode 20190110-33-19582 

waterschap 16 januari 2018            kenmerk IN19- Z16215 

 

STANDAARD WATERPARAGRAAF - wateradvies 

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Bestemmingsplan ruimte 
voor ruimte Groningerstraat 54 Midlaren door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Korte 
procedure van de watertoets is doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's 
een standaard wateradvies afgeeft in de vorm van deze standaard waterparagraaf. 

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets in het niet noodzakelijk het 
waterschap te betrekken, als er met de opmerkingen gemaakt in dit document rekening zal 
worden gehouden tijdens de verdere uitwerking van dit plan. 

Bij eventuele aanpassingen van het plan die van invloed zijn op de waterhuishouding moet 
met het waterschap overlegd worden. Mogelijk zijn de aanpassingen reden om voor het 
aangepaste plan nogmaals de Digitale watertoets uit te voeren. 

PLAN: Bestemmingsplan ruimte voor ruimte Groningerstraat 54 Midlaren 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectomschrijving:  

De agrarisch activiteiten op het perceel Groningerstraat 54 te Midlaren zijn beëindigd. Ter 
compensatie van de sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing kan een tweede 
woning worden gebouwd. Hiertoe wordt het perceel gesplitst. De monumentale boerderij 
blijft behouden en wordt voorzien van een woonbestemming. De nieuwe woning wordt op 
het achtererf gebouwd ter plaatse van de te slopen schuren. Het achtererf is nu volledig 
verhard (te slopen ligboxenstal, kuilvoerplaats en betonverharding). Een deel van de 
betonverharding blijft gehandhaafd maar ten opzichte van de huidige situatie neemt het 
verhard oppervlak af.  



 

Figuur 1: Huidige situatie (met nieuwe perceel-indeling) 

 

Figuur 2: Nieuwe situatie 



Oppervlakte plangebied: 5.440 m2  
 
Toename verharding in plangebied: Er is sprake van verhardingsafname.   

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

Aanvrager / initiatiefnemer: 
Naam: Jeroen van Brussel 
Organisatie: Bugelhajema adviseurs 
Postadres: Vaart nz 50 
PC/plaats: 9401 GN Assen 
Telefoon: +31592316206 
E-mail: j.vanbrussel@bugelhajema.nl 

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

Gemeente Tynaarlo 
Contactpersoon Erik Zijlstra 
Telefoon: 0592-266662 
E-mail: E.G.Zijlstra@tynaarlo.nl 

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

Waterschap 

Emiel Galetzka 
Beleidsmedewerker Planvorming 

T (0598) 69 3248 e.galetzka@hunzeenaas.nl  

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

  



Specifiek advies: 

 

Figuur 3: Oppervlaktewatersysteem 

 
Het plangebied watert af op het slotenstelsel aan de oostzijde. In het gebied wordt een 
zomer-, en winterpeil gehanteerd van 0,53 m NAP. Dit is zichtbaar gemaakt in figuur 3. 
 
Er is sprake van een (aanzienlijke) verhardingsafname in de nieuwe situatie (figuur 1, figuur 
2), waardoor het niet nodig is om compenserende waterbergingsmaatregelen te nemen. Het 
waterschap adviseert wel om er in het planontwerp rekening mee te houden dat bij extreme 
neerslag geen hemelwater afstroomt van de hoger gelegen nieuwe schuurwoning naar de 
bestaande boerderij. Doordat er een relatief groot hoogteverschil is tussen beide kavels 
(ongeveer 0,5 meter tussen de woningen in de nieuwe situatie zoals te zien is in figuur 4), 
zou afstromend water voor overlast kunnen zorgen op het lager gelegen deel.  
 
De afname van verhard oppervlak in het hoger gelegen perceel, gezamenlijk met het 
doorbreken van het verharde oppervlak tussen de twee bouwvolumes (door het plaatsen 
van een haagachtige erfafscheiding), zal de kans op overlast door afstromend water naar 
verwachting verkleinen. Het is echter niet zeker dat dit bij extreme neerslag voldoende zal 
zijn om overlast te voorkomen. Bij het ontwerp adviseert het waterschap om er ofwel voor 
te zorgen dat overtollig hemelwater weggeleid wordt richting de sloot aan de oostzijde van 
het perceel, of dat het vertraagd afstroomt. 



 

 
Figuur 4: Hoogtekaart 

 

Geachte Jeroen van Brussel, 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. 
Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte periode meer regen, maar ook nattere 
winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor 
waterafvoer naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op 
sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met bodemdaling. Ook bij 
ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- 
gebeurtenissen mogen geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn 
ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende veilig te zijn. 

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen 
worden afgestemd met o.a. de waterschappen. Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en 
Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat 
het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de 
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. 



Waterparagraaf 

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met 
waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de aanvrager het waterschap informeert over 
ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de 
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de 
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het 
waterschap moet daarin zijn meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in 
criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze en in criteria die betrekking hebben op de 
inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen 
zowel de huidige- als toekomstige relevante thema's worden beschreven. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater& ontwatering, 
peilen & drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & 
ecologie en bodemdaling. 

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving 
afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een peilgebied 
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen 
worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven 
advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de Keur van het 
waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, 
peilbesluit, gemeentelijke verordening, watervergunning. 

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

Thema wateroverlast 

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet 
nu, maar ook op de lange termijn, goed functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn 
dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit 
is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen zowel bestuurlijk, financieel en 
geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal 
Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, 
die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater als gevolg van lokale neerslag. De 
normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het 
maaiveld overschrijdt. 

  



 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 
 

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 

grasland 5 procent 1/10 
akkerbouw 1 procent 1/25 
hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50 
glastuinbouwgebied 1 procent 1/50 
bebouwd gebied 0 procent 1/100 

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het 
klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G). 

In open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van 
het oppervlak open water en de maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T=10 (T= 
herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en 
ingeval van een T=100 (inclusief13% klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst 
gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0% van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een 
lagere norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is dan het 
bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke 
opvang van water. 

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard 
oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het watersysteem, er moet 
waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen 
neemt om de versnelde waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de 
uitbreiding van het verhard oppervlak moeten er voor zorgen dat ze voldoende 
compenserende maatregelen nemen. 

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard 
oppervlak te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de regenduurlijnmethode. Met deze 
methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de 
afvoernorm bij maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende 
klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel extra 
waterberging vereist is. 

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur 
opgevangen moet kunnen worden zonder dat de inundatienorm en de toegestane 
gebiedsafvoer wordt overschreden. 

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra 
waterberging gerealiseerd moet worden in het plangebied. In het definitieve wateradvies 
van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra 
berging. 



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

Thema afvalwater & riolering 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een 
meldingsplicht op grond van het besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op de site van Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet 
module. 

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande 
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een groot deel van het bestaand stedelijk 
gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via 
het gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na 
zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het hemelwater gescheiden te 
houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water 
behouden blijven voor het watersysteem. Ook is een vermindering van het volume 
afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering, transportvoorzieningen en 
de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde 
afvoer en het hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd 
voordat het in het oppervlaktewatersysteem terecht komt. 

Verontreiniging voorkomen 
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door 
het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens 
de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte 
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende 
materialen in aanraking en blijft het zo schoon mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling 
van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve 
maatregelen zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect 
opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet de bedoeling om de 
zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht. 

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn: 

 Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, 
koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken heeft de voorkeur. De nationale 
pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven; 

 Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of mogelijkheid bieden of de verplichting in de apv 
opnemen om hondenpoep op te ruimen; 

 Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor 
burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en markten om zwerfvuil te 
voorkomen; 



 Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de apv om 
menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen; 

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans 
krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in 
stedelijk gebied" gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de 
gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam 
Onkruidbeheer (DOB-methode); 

 Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen. 
 Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk 

knoeien met stoffen; 
 Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of 

beperken; 
 Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie 

te beperken of te voorkomen; 
 Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. 

Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. 

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een 
verslechtering van de kwaliteit van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing 
van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het 
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een 
oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven specifieke functies heeft de 
voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. 

Kwetsbaar water 
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen 
afvalwaterlozingen toe: 

 met de functie zwemwater; 
 met de functie drinkwater; 
 met de functie natuur(waarde); 
 met de functie viswater; 
 in een ecologisch gevoelig gebied; 
 met een geringe doorstroming. 

Landelijk beleid 
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde 
oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende stoffen, geeft de huidige 
Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en 
handhavingsbeleid van waterschap Hunze en Aa's het kader aan. 

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om 
het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag alleen op het vuilwaterriool worden geloosd 
als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het 
openbaar regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of 



een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de riolering vallen onder de 
bevoegdheid van de gemeente. 

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven 
gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd 
hemelwater dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater 
(=erfafspoeling). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen worden gehouden met de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een 
meldingsplicht bij het waterschap. 

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

Thema grondwater & ontwatering 

Taken en verantwoordelijkheid 
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, 
gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen 
niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 
(overheid of particulier). 
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen 
om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke 
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het 
waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen die een gemeente kan nemen zijn 
het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag 
niet geloosd worden op vuilwaterriolering). 
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat 
vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening voor kleine onttrekkingen. 

Grondwater ordenend 
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen 
worden in de locatiekeuze en de inrichting van plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden 
is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in 
nadelige gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het 
oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of daardoor aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen. 

Wateroverlast 
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm 
van water in de kruipruimte. Te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in 
verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan 
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei. Zijn 
die aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder 
worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen 
verdient aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en 



drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden dan 1 m minus maaiveld. Oude 
bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het 
grondwater. Tevens kunnen natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed 
worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk bij elk 
inrichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te 
stellen wat de huidige en gewenste grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een 
nadelige beïnvloeding van de omgeving. 

Normen 
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende 
ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende typen grondgebruik gelden bij een 
halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 à 15 keer per jaar wordt overschreden) de 
volgende ontwateringsadviezen. 

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik: 
- Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer; 
- Woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer; 
- Drijvende woningen: geen ontwateringseis; 
- Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet 
verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg; 
- Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder 
as van de weg; 
- Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld; 
- Industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. 

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het 
technisch ontwerp hier op afgestemd worden. Technische aspecten die van invloed zijn op 
de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en 
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in 
peilen, waterlopen en drainage of omdat aanpassing van de grondwaterstanden niet 
gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als 
ophoging van het maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of 
een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te zoeken naar van nature 
geschikte locaties dan wel aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en 
woningen, of minder gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd 
worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

 
 
Geraakte kaarten in plangebied voor thema grondwater& ontwatering: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Infiltratie 

In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse 
grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn meestal voldoende diep ontwatert en 



bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van 
ondiepe slecht doorlatende lagen. 

Slecht doorlatende bodemlagen 

In het plangebied komen ondiepe slecht doorlatende bodemlagen voor. Dit kan resulteren in 
een schijngrondwaterspiegels waardoor hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. Door 
de aanleg van verticale drainage (bijvoorbeeld zand- of grondpalen) door de slecht 
doorlatende laag kan het overtollige ondiepe grondwater wegstromen naar de diepe 
ondergrond. Of er in dergelijke gebieden wel of geen infiltratie mogelijk is, is afhankelijk van 
de diepte en dikte van de slecht doorlatende bodemlaag en de voorkomende 
grondwaterstanden. Dit zal per situatie onderzocht moeten worden. Wellicht is infiltratie 
mogelijk door grondverbetering toe te passen en/of de slecht doorlatende laag te 
doorbreken. Hierbij moet echter wel beoordeeld worden dat deze maatregelen geen 
nadelige effecten hebben op omliggende terreinen en functies. 

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

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging 

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste 
grondwaterstand voor de verschillende functies en belangen. Het waterschap stelt voor het 
gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen 
worden vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, 
uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag resulteren in nadelige gevolgen voor 
andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de 
grondwaterstand. Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit. 

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het 
gewenste grondwaterregime (GGOR). Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het 
straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil 
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een 
droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil van de begane grond) een 
norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil. 

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil 
toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in een situatie die 1/100 per jaar 
(inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de 
toelaatbare peilstijging is in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een 
lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Thema inrichting watersysteem 



Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende 
infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het waterschap Hunze en Aa's 
streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en 
afvoer van water in eigendom, beheer en onderhoud te hebben. 

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. 
Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de detailwaterbeheersing en zijn meestal 
in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening 
van het waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond. 

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van 
oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt hogere grondwaterstanden. In dit 
kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten 
en overige sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen 
en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is alleen mogelijk onder de 
voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen. 

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de 
vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de Waterwet. 

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

Thema inrichting natuur en ecologie 

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en 
ecologie. Van groot belang is het voorkomen van stilstaand water. In wateren met 
onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als 
vissterfte, blauwalg en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening 
gehouden te worden met mogelijkheid voor doorspoelen en moet stilstaand water in 
watergangen voorkomen worden. 

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en 
oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen en ontwikkelen. Ruimte voor 
natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot 
belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende 
migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebieden voor planten en dieren. 

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat 
voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van plannen moet ook nagedacht moeten worden 
over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen. 

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

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's 

Deze standaard waterparagraaf is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle 
water gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn, zijn adviezen opgenomen in dit 
document. 



Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 
waterschap te blijven betrekken en rekening te houden met de in dit document aangegeven 
adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze 
omgegaan wordt met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd 
raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd 
worden aan de beleidsmedewerker planvorming. 

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