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Bijlage 1. Locatie kaart



On
Sc
Pr

Onderzoekslocatie 
derdeel : Locatiekaart 
haal : 1:25.000 (Bron: J.W. van Aalst, opentopo.nl) 

ojectnummer : 2021-0066



Bijlage 2. Situatietekening 



278

265

286-290b

276

269

274

282

284

267

263

Hoofdweg

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

Deellocatie 1

Deellocatie 2

Deellocatie 3

Perceelgrens
Bebouwing

Onderzoekslocatie

Z

N

W O

Boring tot 0,3 m-mv
Boring tot 1,15 à 2,0 m-mv

Legenda

Kadastraal bekend

Nummers: 225, 683,
948, 949, 963, 964, 1026, 1400,
3575 & 3577 (allemaal ged)

Sectie: B
Gemeente: Eelde

Uitvoeringsdatum

Opdrachtgever

Bladnummer

Projectleider

Schaal
Locatie

Tekening

Getekend

Projectnummer

Fase

Type onderzoek

8 oktober 2021

1/1

B. Franke

VDW Ruimtelijk Advies

B. Franke
1:1.000

2021-0066

Situatietekening

Definitief

Hoofdweg te Paterswolde

Verkennend bodemonderzoek

0 10 20 30 40 50

info@lycens.nl
T 0541 570 730
Copyright © Lycens BV

Toekomstige bebouwing



Bijlage 3. Boorprofielen 



Bijlage 3

Projectcode: 2021-0066

Projectnaam: Hoofdweg te Paterswolde

Opdrachtgever: De heer S. Prinsen 
Boormeester: R. Boers 
Projectleider: Bjorn Franke 
Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Leem, sterk zandig, matig
roesthoudend, beigegrijs,
Edelmanboor

1 0 0

Leem, zwak zandig, uiterst
roesthoudend, roestgrijs,
Edelmanboor

1 3 0

Leem, zwak zandig, matig
roesthoudend, grijsbeige,
Edelmanboor, Zandlaagje wit1 5 0

Leem, zwak zandig, licht blauwgrijs,
Edelmanboor

2 0 0

Boring: 102
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4 0

Zand, zeer fijn, matig siltig,
grijsgeel, Edelmanboor

2 0 0

Boring: 103
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

6 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, sporen leem, grijsgeel,
Edelmanboor

2 0 0

Boring: 104
0

50

100

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

9 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, grijsgeel, Edelmanboor

1 1 0

Edelmanboor, Gestaakt k&l
1 1 5



Bijlage 3

Projectcode: 2021-0066

Projectnaam: Hoofdweg te Paterswolde

Opdrachtgever: De heer S. Prinsen 
Boormeester: R. Boers 
Projectleider: Bjorn Franke 
Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 105
0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

6 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindig, sporen leem, grijsgeel,
Edelmanboor

1 3 0

Leem, zwak zandig, sterk
roesthoudend, grijsgeel,
Edelmanboor

2 0 0

Boring: 201
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 202
0

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, uiterst
asfalthoudend, matig grindhoudend,
donker grijsbruin, Schep

3 0

Boring: 203
0

1

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, sporen baksteen, uiterst
asfalthoudend, matig grindhoudend,
donker grijsbruin, Schep

3 0

Boring: 204
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 205
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 301
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 302
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 303
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 304
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0

Boring: 305
0

1

weiland0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

3 0



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 4. Toetsingstabellen 



Projectcode: 2021-0066 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster MM BG 200 MM BG 300
Grondsoort Zand Zand
Zintuiglijke bijmengingen sporen baksteen, uiterst asfalthoudend, 

matig grindhoudend 
Certificaatcode 2021163478 2021163478
Boring(en) 201, 202, 203 301, 302, 303, 304, 305
Traject (m -mv) 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30
Humus % ds 4,60 4,80
Lutum % ds 3,70 5,60
Datum van toetsing 21-10-2021 21-10-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds <0,011 -0,01 <0,010 -0,01
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 <0,002 -0 <0,001 <0,001 -0
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 <0,002 0 <0,001 <0,001 0
beta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,002 -0 <0,001 <0,001 -0
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 <0,002 -0 <0,001 <0,001 -0
delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,002 (6) <0,001 <0,001 (6)
Isodrin mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
Telodrin mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
Heptachloor mg/kg ds <0,001 <0,002 0 <0,001 <0,001 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0030 0 <0,0029 0
Aldrin mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
Dieldrin mg/kg ds 0,0096 0,0209 0,016 0,033
Endrin mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
DDE (som) mg/kg ds 0,0041 -0,04 0,021 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0012 0,0026 0,0092 0,0192
DDD (som) mg/kg ds <0,0030 -0 0,0083 -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 <0,002 0,0011 0,0023
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 <0,002 0,0029 0,0060
DDT (som) mg/kg ds <0,0030 -0,13 0,018 -0,12
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,001 <0,002 0,0077 0,0160
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 <0,002 0 <0,001 <0,001 0
beta-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,002 (6) <0,001 0,001 (6)
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0030 0 <0,0029 0
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,024 0 0,036 0,01
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,026 0,05
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds 0,0047 0,022

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0021
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

mg/kg ds 0,0014 0,0014

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0084
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,004
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0099
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,024 0,048
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001



Projectcode: 2021-0066 

Grondmonster MM BG 200 MM BG 300
Grondsoort Zand Zand
Zintuiglijke bijmengingen sporen baksteen, uiterst asfalthoudend, 

matig grindhoudend 
Certificaatcode 2021163478 2021163478
Boring(en) 201, 202, 203 301, 302, 303, 304, 305
Traject (m -mv) 0,00 - 0,30 0,00 - 0,30
Humus % ds 4,60 4,80
Lutum % ds 3,70 5,60
Datum van toetsing 21-10-2021 21-10-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,002 <0,003 (6) <0,002 <0,003 (6)
Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds 0,052 0,10

OVERIG
Droge stof % m/m 84,5 80,2
Lutum % 3,7 5,6
Organische stof (humus) % 4,6 4,8
Gloeirest % (m/m) ds 95 95

---------- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -



Projectcode: 2021-0066 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

AW WO IND I

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2

BESTRIJDINGSMIDDELEN
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Aldrin mg/kg ds 0,32
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds 0,4



Bijlage 5. Analysecertificaten  



T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 19-Oct-2021

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Oct-2021

Hoofdweg te Paterswolde

2021-0066
2021163478/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdweg te Paterswolde

1 2

Ron Boers

1/2

2021-0066

Analysecertificaat

19-Oct-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Oct-2021

2021163478/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Oct-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 84.5% (m/m) 80.2Droge stof

S 4.6% (m/m) ds 4.8Organische stof

95% (m/m) ds 95Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 5.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Aldrin

S 0.0096mg/kg ds 0.016Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.0077p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S 0.0012mg/kg ds 0.0092p,p'-DDE

1

2

MM BG 200

MM BG 300 12326405

12326404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hoofdweg te Paterswolde

1 2

Ron Boers

2/2

2021-0066

Analysecertificaat

19-Oct-2021/14:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Oct-2021

2021163478/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Oct-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds 0.0011o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds 0.0029p,p'-DDD

S
1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 0.011mg/kg ds 0.018Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0040DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0019mg/kg ds 0.0099DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.0084DDT (som) (factor 0,7)

S 0.0047mg/kg ds 0.022DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.024mg/kg ds 0.048OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.026mg/kg ds 0.050OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

1

2

MM BG 200

MM BG 300 12326405

12326404

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12326404 MM BG 200

2010539021268 1 0  30 08-Oct-2021

2020539080453 1 0  30 08-Oct-2021

2030539021271 1 0  30 08-Oct-2021

 12326405 MM BG 300

3010539021284 1 0  30 08-Oct-2021

3020539021280 1 0  30 08-Oct-2021

3030539021291 1 0  30 08-Oct-2021

3040539021276 1 0  30 08-Oct-2021

3050539021282 1 0  30 08-Oct-2021
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Bijlage 6. Definitie achtergrond, streef en interventiewaarden 



TOETSINGSCRITERIA 

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de 
achtergrond-/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 
d.d. 20-12-2007  (Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)). 

Achtergrondwaarde: 
Deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, waarvoor geldt dat geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk 
voorkomende verhoogde gehalten in de grond. 

Streefwaarde: 
Deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van 
de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen. 

Interventiewaarde: 
Deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of 
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven 
deze interventiewaarde is sprake van een sterke (bodem)verontreiniging. 

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen 
indien het aangetoonde gehalte groter is dan … (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde). 

Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de 
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming 
van een locatie, de bodemopbouw en de historische informatie. 

Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en 
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens 
getoetst aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).  

In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index 
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte 
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde 
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. 

In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het 
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.  



Bijlage 7. Veiligheidsklassebepaling



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 26-10-2021 versie: 3.0 
locatie: Hoofdweg te Paterswolde
kadastraalnummer: 
uitvoerende partij: 
op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Aldrin 0.036 0 nee nee

Dieldrin 0.036 0 nee nee

Endrin 0.036 0 nee nee



Bijlage 8. Historisch onderzoek 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

Memo 

 
 
 

 
 
Men is voornemens om de agrarische bestemming van de locatie te wijzigingen in een natuurbestemming, 
waarbij het gebruik van de locatie wijzigt in landgoed. Op de locatie zijn in het verleden diverse 
bodembedreigende activiteiten uitgevoerd. Alle beschikbare gegevens bij gemeente en provincie zijn bekeken. 
Het doel van het overleg is om op locatie die voorgenomen plannen en de historische bodeminformatie te 
bespreken, om vast te leggen of, en zo ja welk bodemonderzoek noodzakelijk is voor de 
bestemmingswijziging.  
 
Het terrein is opgenomen in het historisch bedrijvenbestand (HBB). Het dossier waarop deze vermelding is 
gebaseerd is echter niet terug te vinden bij gemeente of provincie. Tot circa tien jaar geleden was het 
zuidelijke deel van de locatie in gebruik als boerenbedrijf. Hiervan moet een dossier zijn, maar ook dit is niet 
teruggevonden. Wellicht betreft dit hetzelfde (vermiste) dossier. Gemeente Tynaarlo is ontstaan uit 
samenvoeging van een aantal kleinere gemeentes. Het is bekend dat in dit proces dossiers kwijt zijn geraakt. 
Mogelijk geldt dat ook voor dit dossier. 
 
Opslag diesel en koolwaterstoffen 

De in het HBB vermeldde opslag van diesel en koolwaterstoffen is te relateren aan het voormalige 
boerenbedrijf op Hoofdweg 278. Ter plaatse van de huidige schuur stond in het verleden een kleinere schuur, 
met daar tegenaan een bovengrondse olietank. Deze is verwijderd door de vorige eigenaar. Bij de bouw van de 
nieuwe schuur is geen ondergrondse tank aangetroffen. Indien deze nog aanwezig is, zal dit nabij de schuur en 
woning zijn, waar geen werkzaamheden zijn gepland. 
Conclusie: er is geen bodemonderzoek noodzakelijk naar de opslag van diesel en koolwaterstoffen. 
 
Historische kwekerij 

Volgens de vermelding in het HBB is op de locatie in het verleden een groentekwekerij aanwezig geweest.  
De locatie van de kwekerij is aangegeven op het zuidelijke deel van het terrein. Deze intekening is 
waarschijnlijk te herleiden op de opslag van diesel en koolwaterstoffen door het boerenbedrijf op dit perceel.  
Het is echter onwaarschijnlijk dat dit perceel in gebruik is geweest als kwekerij. Er zijn zowel op oud 
kaartmateriaal als in de overlevering geen gegevens bekend dat deze boer een kwekerij had. Het ingetekende 
deel lag in het verleden nog meer in de schaduw van de zuidelijke bebossing dan nu en is daarmee ook niet 
geschikt als kwekerij voor groenten. 
Het noordelijk deel van het plangebied was tot recent in gebruik als groentekwekerij. Op basis van oud kaart 
materiaal en het feit dat er in het voorgaand onderzoek drins zijn aangetroffen bij de locatie van de 
toekomstige recreatiewoning aan de noordzijde van dit deel, is het zeer aannemelijk dat het noordelijk deel 
van de locatie in de jaren zeventig als groentekwekerij in gebruik is genomen, en dat dit tot recent heeft 
geduurd. De oude kwekerij is verdacht voor de aanwezigheid van OCB's en PCB's 
(chloorbestrijdingsmiddelen). 
Er is niet duidelijk of er kassen aanwezig zijn geweest. Er wordt vanuit gegaan dat dat niet het geval is. 
Ter plaatse van de historische kwekerij wordt de notenlaan en de acaciabossen aangelegd. De in het plan 
vermelde poel zal niet worden gegraven. Vooralsnog worden er geen bloemenmengsels ingezaaid. 
Conclusie: ter plaatse van de geplande notenlaan en de acaciabossen dient de bodem onderzocht te worden op 
OCB's en PCB's. Vanwege het verschil in gebruik is een onderscheid in deellocatie notenlaan en deellocatie 
acaciabossen wenselijk. Aangegeven is dat het bodemonderzoek indicatief van aard mag zijn. 
 
Asbestdaken 

De nog aanwezige schuur op het noordelijke deel van de locatie heeft een asbestdak. Hierover is afgesproken 
dat deze conform de regelgeving wordt gesaneerd. Indien er sprake is van een druppelzone, of afwatering op 
de grond vanaf de verharding onder het dak, wordt de bovenste 10 cm van deze grond met de sanering van 
het dak meegenomen. Onderzoek van de bodem is in dat geval niet nodig. 
De voormalige schuur nabij de woonboerderij had een asbestdak. Deze is conform de regelgeving gesaneerd. 
Onbekend is of er ook sprake was van een voor asbest verdachte druppelzone, en zo ja, of deze bij de sanering 
van het dak is meegenomen. In de huidige situatie is deze in ieder geval niet meer aanwezig. 
Conclusie: er is geen bodemonderzoek in het kader van de asbestdaken noodzakelijk. 
 

Aan :  Dhr. S. Prinsen 

Van :  Marit Tamminga 

Team :  Bodem 

Betreft :  Besprekingsverslag ovl op locatie 13-09-21 

Datum :  20-09-2021 



 

 

 

 

 

 

 

Puinpaden 

Op het terrein lopen diverse puinpaden. De heer Sanders heeft aangegeven dat deze allemaal blijven bestaan, 
ook als deze buiten gebruik raken. Er vinden geen graafwerkzaamheden in de paden plaats: niet in de 
boomgaard en niet ter plaatse van de notenlaan. De notenlaan wordt aangelegd tussen het puinpad en de sloot 
ten zuiden hiervan. Deze strook is circa 9 meter breed. Het puinpad op het noordelijke deel ligt namelijk 
noordelijker dan de toegangslaan. 
Conclusie: er is geen bodemonderzoek ter plaatse van de puinpaden noodzakelijk. 
 

Slootdemping 

Op de locatie is een slootdemping aanwezig. Op de slootdempingenkaart van het Geoportaal van Drenthe is de 
demping noordelijker getekend dan dat deze daadwerkelijk ligt. De ligging van de demping is goed te 
herleiden omdat het westelijke deel nog aanwezig is. Er is aangegeven dat de sloot in de toekomst weer 
uitgegraven zal worden. 
Conclusie: ter plaatse van de slootdemping dient bodemonderzoek plaats te vinden. Indien geen bodemvreemd 
materiaal wordt aangetroffen, kan analyse van de monsters achterwege blijven. 


