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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan de Boekhorsterweg 21 in Oosterwolde staat een voormalige school inclusief bijbeho-
rende inrichting. De functie is al enige jaren verdwenen en de bebouwing bevindt zich in 
een achterstallige staat. Bij de gemeente Ooststellingwerf is het verzoek ingediend om het 
gebouw te verbouwen tot 6 appartementen. Ten zuiden van de voormalige school wordt 
een vrijstaande woning voorgesteld. Alle woningen krijgen een aansluiting op de Boekhor-
sterweg. De Boekhorsterweg 21 betreft één plan, waarbij er twee ruimtelijke procedures 
gevoerd worden (één voor de zes appartementen en één voor de extra woning, de Boek-
horsterweg 21A). Deze onderbouwing heeft betrekking op de vrijstaande woning. 
 
Het gebruik van de gronden voor wonen en het bouwen van de vrijstaande woning is niet 
mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. De gemeente Ooststellingwerf wil 
medewerking verlenen aan het project. Op basis van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) kan dit door het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Ter onderbouwing hiervan is een ruimtelijke motive-
ring noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en zal deel uitmaken van de aanvraag om-
gevingsvergunning. 

1.   2. Locatie 

De ontwikkeling midden in de kern van Oosterwolde aan de Boekhorsterweg 21. De lig-
ging van het projectgebied is aangegeven in figuur 1. 
 

 

Figuur 1. De ligging van het projectgebied (bron: Kadaster) 
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1.   3. Planologische regeling 

Het projectgebied is planologisch geregeld in de beheersverordening ‘Oosterwolde’, dat is 
vastgesteld op 20 mei 2014. In figuur 2 is een fragment van de verbeelding van deze be-
heersverordening weergegeven inclusief bouwvlak (zwarte vetgedrukte lijnen). In deze 
beheersverordening zijn de bestaande situatie en de ontwikkelingsmogelijkheden op 
grond van het hiervoor vigerende bestemmingsplan opgenomen. Het gebied was voor-
heen in gebruik ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Ter plaatse van be-
staande maatschappelijke voorzieningen mogen de gronden en bouwwerken ook worden 
gebruikt voor andere maatschappelijke  voorzieningen.  
Deze functie is gebaseerd op de tot dusver bestaande situatie en biedt geen ruimte voor 
de gewenste invulling.  
 
Daardoor kan op basis van het geldende bestemmingsplan geen vergunning worden ver-
leend voor de bouw van een woning. Tevens valt een deel van de te bouwen woning bui-
ten het bouwvlak. Dit is de reden waarom er een omgevingsvergunning voor planologisch 
strijdig gebruik met toepassing van projectafwijkingsbesluit van artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 3 van de Wabo wordt aangevraagd. 
 

 

Figuur 2. Uitsnede beheersverordening ‘Oosterwolde 2014’  

1.   4. Procedure 

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het be-
stemmingsplan wordt de uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) gevolgd. De procedure hiervoor is opgenomen in artikel 2.12 eerste lid 
sub a onder 3 van de Wabo. Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag moet het 
college van burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van de vergunning. 
Tijdens deze periode moet de aanvraag zes weken ter visie worden gelegd, waarbij de 
mogelijkheid aan een ieder wordt geboden voor het indienen van zienswijzen. Na de be-
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kendmaking van het besluit kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben inge-
diend beroep worden ingesteld. 

1.   5. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie en 
de gewenste ontwikkeling daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst 
aan het, voor het project relevante, beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maat-
schappelijk en economische uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft 
ten slotte een beknopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke motivering. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.   1. Huidige situatie 

De ontwikkeling vindt plaats op de gronden van een voormalige basisschool. De bebou-
wing ligt aan de Boekhorsterweg 21 te midden van de kern Oosterwolde. De omgeving 
kenmerkt zich als een woonwijk. De voormalige basisschool is verhuisd naar een nieuwe 
locatie ten noorden van het projectgebied.  
 
Figuur 3 en 4 geven een aanzicht op het projectgebied en figuur 5 geeft een luchtfoto van 
de directe omgeving van het gebied weer.  
 

 

Figuur 3. Vooraanzicht huidige situatie vanaf de Boekhorsterweg  

 

 

Figuur 4. Achteraanzicht huidige situatie vanaf de Kringgreppelstraat  
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Figuur 5. Overzicht directe omgeving projectgebied 

2.   2. Beschrijving initiatief 

De initiatiefnemer wil in het projectgebied een woning realiseren. Doordat het projectge-
bied braak ligt en de bebouwing al lange tijd niet meer in gebruik is, is in het dorp een on-
gewenst verpauperd beeld ontstaan. De initiatiefnemer heeft het voornemen om deze 
plek een kwaliteitsimpuls te geven waardoor een rotte plek wordt opgevuld.  
 
Achter de bestaande bebouwing (voormalig schoolgebouw) wordt een woning van 150 m2 
inclusief bijgebouw van 21 m2 en een carpoort van 21 m2 voorgesteld. De ontsluiting van 
de woning vindt, net als de appartementen, plaats via de Boekhorsterweg. Hiervoor wordt 
een nieuwe, gezamenlijke inrit gemaakt.  
 
Voor parkeren geldt als uitgangspunt dat parkeren op eigen terrein opgelost wordt. Dit 
dient overeenkomstig de gemeentelijke parkeernorm te geschieden. Voor vrijstaande wo-
ningen geldt een minimale parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein.  
Het parkeren is voorzien op eigen terrein. Het project voldoet aan de parkeernorm.  
 

 

Figuur 6. Impressie toekomstig gebouw 
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Figuur 7. Gewenste situatie  
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het ruimtelijk beleid dat het kader vormt voor 
dit project. Hierbij komt het rijks-, provinciaal, regionaal en het gemeentelijk beleid aan 
bod. Er is sprake van een bouwplan dat geen rijks-, regionaal en provinciale belangen 
raakt. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het beleid van deze 
overheden wel beschreven.  
 
3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister 
vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke 
beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen brengt het 
Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor 
een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze belan-
gen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen 
hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in wer-
king getreden. Het Barro stelt regels omtrent de 14 aangewezen nationale belangen zoals 
genoemd in de SVIR. Dit project raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het 
Barro. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelij-
king. Het artikel is op 12 mei 2017 gewijzigd. Deze wijziging is op 1 juli 2017 in werking ge-
treden. Voor dit ruimtelijk plan wordt getoetst aan deze nieuwe regeling, die inhoudt dat 
de toelichting bij ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk ma-
ken, een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het project die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er ook gemoti-
veerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan wor-
den voorzien. 
 
Het plan om 1 woning mogelijk te maken wordt, vanwege de relatieve kleinschaligheid, 
door de Raad van State niet gezien als een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Toetsing aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking is daarom niet noodzakelijk. 
 
3.   2. Provinciaal beleid 

Verordening Romte Fryslân 
In de Verordening Romte Fryslân 2014 (vastgesteld op 25 juni 2014) stelt de provincie re-
gels aan de provinciale belangen. Deze regels moeten in gemeentelijke plannen worden 
vertaald.  
 
In artikel 1 van de verordening worden regels gegeven gericht op het bundelen van stede-
lijke functies in stedelijk gebied. Het projectgebied ligt in het Bestaand Stedelijk Gebied. 
Hier wordt ruimte geboden voor het ontwikkelen van stedelijke functies. 
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In artikel 3 is bepaald dat een woningbouwproject met meer dan 11 woningen binnen be-
staand bebouwd gebied in overeenstemming moet zijn met een goedgekeurd gemeente-
lijk woonplan. In het regionale woningbouwprogramma voor de regio Zuidrand (gemeente 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Lemsterland) is voor de gemeente Ooststellingwerf 
vastgelegd hoeveel woningen de gemeente maximaal mag bouwen. Dit aantal is door Ge-
deputeerde Staten op 25 augustus 2009 bekrachtigd. Het woningbouwprogramma is een 
optelsom van het aantal woningen dat aan de bestaande voorraad mag worden toege-
voegd (uitbreiding). Binnen de bebouwde kom geldt dat er 'plafondloos' mag worden ge-
bouwd. 
 
In dit geval gaat het om de bouw van een vrijstaande woning. Hiervoor geeft de verorde-
ning geen regels. Ook op dit punt past de ontwikkeling in het provinciaal beleid. Het pro-
vinciale beleid geeft geen beperking voor het aantal woningen dat binnen de bebouwde 
kom van Oosterwolde wordt gerealiseerd. 
 
Conclusie 
De voorgestelde ontwikkeling past binnen de kaders van de verordening. 
 
3.   3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie 2010-2020-2030 (de grenzeloze toekomst)  
Voor de dorpen noemt de structuurvisie dat deze vitaal en leefbaar moeten blijven. In de 
kernen moet ruimte blijven voor bestaande en nieuwe (naar aard en schaal passende) be-
drijven en staat het behoud en het versterken van het vrij complete pakket aan basisvoor-
zieningen voorop. De in de structuurvisie genoemde woningbouwmogelijkheden worden 
voornamelijk ingezet voor herstructurering, strategische projecten en bijzondere doel-
groepen. Het verbeteren van de kwaliteit van woningen en de woonomgeving staat hierbij 
voorop.  
 
Woonvisie Ooststellingwerf 2017 – 2022 
Voor de realisering van de nieuwe woning is het gemeentelijk woningbouwbeleid van be-
lang. Voorheen was dit neergelegd in het Woonplan gemeente Ooststellingwerf 2011 – 
2020. Sinds deze visie is de woningmarkt ingrijpend gewijzigd. Daardoor ontstond er een 
andere visie op wonen en is een nieuwe woonvisie opgesteld. Dit is de Woonvisie Ooststel-
lingwerf 2017 – 2022. De woonvisie is gebaseerd op een woningmarktanalyse en geeft 
helderheid over de opgaven op het gebied van wonen en de benodigde beleidskaders.  
 
In de woonvisie wordt Oosterwolde omschreven als een dorp waar, gezien de woonwen-
sen, voornamelijk woningbouw zal plaatsvinden. Het betreft een dorp die beschikt over de 
meeste basisvoorzieningen. Bij woningbouw focust de gemeente zich op inbreiding in 
plaats van uitbreiding. De gemeente bevordert dat er woningen worden toegevoegd die 
toekomstbestendig zijn, qua woonkwaliteit, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. 
Daarbij kan het qua woningtype bijvoorbeeld gaan om geschikte woningen voor groeiende 
doelgroepen, zoals één- en tweepersoonshuishoudens. Zowel ouderen als jongeren beho-
ren hiertoe. Omdat de woningbehoefte beperkt is, kiest de gemeente voor flexibiliteit in 
programma en locaties. Zo is de gemeente flexibel en kunnen ze via maatwerk optimaal 
inspelen op de concrete vraag. Tevens zet de gemeente in op snellere procedures bij ver-
gunningverlening voor nieuwbouw. 
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In de woonvisie wordt aangegeven dat er tot 2025 nog behoefte is aan 190 woningen. 
Met het voorliggende particulier woningbouwinitiatief wordt aangesloten bij de woon-
wens om in Oosterwolde te kunnen wonen. Tevens word de woning levensloopbestendig 
ingericht. Hierdoor sluit het project aan op de toekomstige vraag (kleinere huishoudens, 
senioren, wonen en zorg). Het plan is in overeenstemming met de Woonvisie Ooststel-
lingwerf 2017 – 2022. 
 
Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf 
Op 6 maart 2018 heeft de raad besloten om: 

1. In te stemmen met het Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf; 
2. De volgende overgangsperiode op te nemen:  

a. lopende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (lopend op of 
ingediend vóór 14 februari 2018) door te zetten;   

b. plannen waarover een principebesluit is genomen, maar die nog niet 
verder zijn dan deze principebesluitvorming, als ook nieuwe plannen in 
eerste  instantie aan te houden en mee te nemen in de analyse tot het 
moment waarop:  

i. een definitieve lijst met te schrappen plannen is vastgesteld;  
ii. criteria voor medewerking aan woningbouw zijn vastgesteld.  

 
De realisatie van 6 wooneenheden in het gebouw van de voormalige kinderop-
vang/voormalige school aan de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde en het realiseren van 
één extra woning ten zuidwesten van de voormalige kinderopvang betreft één plan, waar-
bij er twee ruimtelijke procedures gevoerd worden; één voor de zes appartementen en 
één voor de extra woning via de uitgebreide omgevingsvergunning (artikel 2.12, eerste lid, 
sub a, onder 3 van de Wabo). Voor die laatste is uiteindelijk een (ontwerp-)verklaring van 
geen bedenking van de raad nodig.   
 
De extra te realiseren woning ten zuidwesten van de Boekhorsterweg 21 maakt onderdeel 
uit van de deal omtrent de Boekhorsterweg 21, de voormalige kinderopvang.  
Op 20 december 2017 heeft de gemeente een koopovereenkomst voor de omliggende 
gronden aan initiatiefnemer gestuurd. De initiatiefnemer is nadat hij de koopovereen-
komst heeft gekregen van de gemeente, voortvarend te werk gegaan.  
 
De aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het realiseren van zes inpandi-
ge woonappartementen op de locatie van de voormalige kinderopvang is op 14 februari 
2018 ingediend. De aanvraag is dus ingediend vóór besluitvorming van de raad van 6 
maart 2018, maar na het voorstel van het college aan de raad van 13 februari 2018. Dit 
zou betekenen dat het initiatief onder punt 2 valt. Echter voor het realiseren van de zes 
inpandige woonappartementen en het bouwen van een extra woning heeft het college 
van B&W een uitzondering gemaakt bij besluit van 27 maart 2018, waarin het college be-
sluit door te gaan met de planvorming voor De Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde. 
Daarmee hangt samen de aanvraag om een uitgebreide omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een woning ten zuidwesten van de voormalige kinderopvang omdat het 
één plan betreft en, zoals reeds aangegeven, deel uitmaakt van de deal omtrent de Boek-
horsterweg 21.   
 
Omdat het hier om een vooraf duidelijk afgebakend aantal woningen gaat (één woning), 
schept de beslissing geen precedent voor de nog te nemen beslissingen voor de definitie-
ve lijst van de nog te handhaven, respectievelijk nog te schrappen woningen en plannen.  
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

Het uitgangspunt is dat in de beoogde situatie en tijdens de uitvoering van het project, 
een goede omgevingssituatie bestaat. Dit hoofdstuk geeft in relatie het initiatief een om-
schrijving van ieder omgevingsaspect. 

4.   1. Vormvrije mer-beoordeling  

Bij het doorlopen van een ruimtelijke procedure moet rekening worden gehouden met 
mogelijke verplichtingen op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). 
Daarin is vastgelegd wanneer een milieueffectrapport (MER) of een mer-
beoordelingsnotitie moet worden opgesteld. In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is 
aangegeven welke activiteiten in het kader van het ruimtelijke plan planmer-plichtig (bij-
lage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. 
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. 
 
In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een ste-
delijk ontwikkelingsproject opgenomen. Qua oppervlakte ligt de drempelwaarde op 100 
hectare. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een aaneengesloten gebied 
met 2.000 of meer woningen.  
 
Er wordt maar één vrijstaande woning gerealiseerd. Deze wordt ontsloten op de bestaan-
de Boekhorsterweg. Er hoeven dan ook geen andere ontwikkelingen plaats te vinden, zo-
als de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is slechts sprake van een perceelsge-
bonden ontwikkeling die geen relatie heeft met andere percelen of andere functies in de 
omgeving. waarbij geen sprake is van een complex project, waar meerdere woningen, 
winkels of bedrijven worden gevestigd dan wel op stedelijke voorzieningen die een bete-
kenis hebben voor de hele stad of een stadswijk. Dit project voorziet dan ook niet in een 
stedelijke ontwikkeling. 
 
Daarnaast blijkt uit de beoordeling in de hiervoor beschreven paragraven dat gelet op de 
kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
effecten geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Er is dan ook geen 
aanleiding voor het doorlopen van een mer-procedure.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling betreft geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit-mer. 
Het doorlopen van een mer-procedure is niet nodig.  

4.   2. Milieuzonering  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfs-
activiteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze af-
stemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst 
van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Een richtafstand kan worden 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsac-
tiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan 
worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 
 
De voorgenomen woning in het projectgebied betreft een gevoelige functie voor milieu-
hinder van nabijgelegen bedrijfsfuncties. De omgeving kenmerkt zich als een rustige 
woonwijk. De enige relevante functie die een belemmering voor het project zou kunnen 
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vormen is de basisschool ten noorden van het projectgebied. Een (basis) school behoort 
tot de milieucategorie 2, waarvoor een richtafstand van 30 meter geldt. In dit geval is het 
aspect geluid van belang. De aspecten geur, stof en gevaar zijn niet relevant.  
 
De afstand van de voorgevel tot de inrichting van de basisschool bedraagt meer dan 50 
meter. De conclusie is dat aan de richtafstand wordt voldaan. 
 
Overige bedrijfsactiviteiten bevinden zich op een dermate grote afstand, dat deze niet re-
levant zijn voor het project.  
 
Conclusie  
Als gevolg van de ontwikkeling wordt de school niet in hun bedrijfsvoering beperkt en ter 
plaatse van de woningen is sprake van een goed woonklimaat. Er is in de beoogde situatie 
dan ook sprake van een verantwoorde milieuzonering. 

4.   3. Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger 
dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroor-
zaken'', een geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen de-
ze geluidzones of bij bepaalde veranderingen aan de weg zelf (zoals het verhogen van de 
maximumsnelheid of het uitbreiden van het aantal rijstroken) moet akoestisch onderzoek 
worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrens-
waarden die in de wet zijn vastgelegd.  
 
Voor de wegen in de omgeving geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het plange-
bied ligt dus niet binnen de geluidszone van wegen. Nader onderzoek is niet nodig. 
 
Daarnaast betreffen de wegen in het plangebied wegen die geen belangrijke ontsluitende 
functie hebben. Deze zijn relatief rustig, met een te verwachten lage verkeersintensiteit. 
Door de beperkte breedte van de weg en diverse snelheid beperkende maatregelen zijn 
de snelheden relatief laag. Het vaststellen van een hogere waarde en/of een akoestisch 
onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Daarnaast dient ook een binnenwaarde van 33 dB 
te worden gegarandeerd bij de omgevingsvergunning aanvraag voor de woningen. Door-
dat de toekomstige woningen voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van geluid van-
uit het bouwbesluit, zal sprake zijn van een goed binnenwaarde niveau. 
 
Conclusie 
Het aspect geluid staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.   4. Bodem 

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het 
nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere bodembedreigende activiteiten in het verle-
den verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte 
locaties worden gesignaleerd.  
Voor het project is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is als bij-
lage toegevoegd. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gronden geschikt 
zijn voor de toekomstige woonfunctie.  
 
Conclusie 
Het aspect bodem staat de uitvoering van het project niet in de weg. 
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4.   5. Water 

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten 
van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spe-
len. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en 
afvalwater en de waterkwaliteit. 
 
Het projectgebied ligt in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân. Het plan is via de digi-
tale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap (kenmerk: 20180221-2-17151). De 
watertoets is als bijlage 2 bij de toelichting toegevoegd. De uitkomst is dat de korte pro-
cedure moet worden gevolgd. Het plan heeft een beperkte invloed op de wateraspecten 
die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke plannen. Dit betekent dat de beperkte invloed 
van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze zijn opgenomen 
in de leidraad watertoets. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening ge-
houden met deze uitgangspunten. 
 
Conclusie 
Het aspect water staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.   6. Ecologie 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden 
van de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Deze zijn geregeld in de 
nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking 
tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één 
wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelricht-
lijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 
Direct nabij het projectgebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. Het be-
treft een ontwikkeling in stedelijk gebied. De ontwikkeling heeft, mede gelet op de aard 
en omvang van de ontwikkeling, geen negatieve effecten op natuurwaarden die op grote-
re afstand liggen. 
 
Soortenbescherming 
Het projectgebied is nu ingericht als speelplaats bij de basisschool en wordt als zodanig 
onderhouden.  Het is niet uit te sluiten dat de speelplaats onderdeel is van een habitat van 
(beschermde) soorten. Derhalve is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. De quickscan 
is als bijlage bij de onderbouwing toegevoegd. De belangrijkste resultaten, conclusies en 
aanbevelingen worden hierna toegelicht.  
 
In het projectgebied komen algemene broedvogels voor. In verband met de aanwezigheid 
hiervan is het van belang om werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten en/of te 
werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken, 
groen rooien buiten broedseizoen). Het projectgebied bezit geen mogelijkheden voor 
vleermuizen om er te verblijven. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Geduren-
de en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. 
Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aan-
wezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Fries-
land. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. 
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en dier-
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soorten uitgesloten; de plannen van de woning ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te 
Oosterwolde zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. 
 
4.   7. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden 
gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan 
het opstellen van bestemmingsplannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waar-
den worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend onder-
deel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
Binnen het projectgebied zijn geen beschermde cultuurhistorische waarden aanwezig. 
Ook tast het de bestaande structuren niet aan.  
 
Conclusie 
Het aspect cultuurhistorie staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.   8. Archeologie 

Ter bescherming van eventuele archeologische waarden in de bodem is de Erfgoedwet 
van toepassing. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de ar-
cheologische resten intact moeten blijven. In het kader van de vigerende beheersverorde-
ning Oosterwolde 2014 is een archeologische bureauonderzoek verricht. Op basis hiervan 
zijn de besluitvakken bepaald waarvoor (in geval van ontwikkelingen) archeologisch on-
derzoek noodzakelijk is.  
 
Op grond van de beheersverordening Oosterwolde 2014 is ter plaatse van de ontwikkello-
catie geen sprake van een besluitvlak archeologie. Er is derhalve geen sprake van een ar-
cheologische verwachtingswaarde in het projectgebied. Voor de gemeente wordt tevens 
gebruik gemaakt van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). De kaart 
is opgemaakt voor twee perioden: de ijzertijd-middeleeuwen en de steentijd-bronstijd.  
 
Op basis van de kaart voor de ijzertijd-middeleeuwen is het plangebied aangemerkt als 
'karterend onderzoek 3'. In deze gebieden kunnen zich op enige diepte archeologische la-
gen uit de steentijd bevinden. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer 
dan 5.000 m² een historisch en karterend (boor)onderzoek uit te laten voeren.  
 
Op basis van de kaart steentijd-bronstijd is het plangebied ook aangemerkt als 'karterend 
onderzoek 3'. In deze gebieden kunnen zich op enige diepte archeologische lagen uit de 
steentijd bevinden, die zijn afgedekt door een veen- of kleidek. Mochten zich hier archeo-
logisch resten bevinden, dan zijn deze waarschijnlijk goed van kwaliteit. De provincie be-
veelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5.000 m² een karterend (boor)onderzoek 
uit te laten voeren, waarbij minimaal zes boringen per hectare worden gezet, met een mi-
nimum van zes boringen voor gebieden kleiner dan een hectare. 
 
De ingrepen die met project gepaard gaan zijn ruim lager dan 5.000 m2. Archeologisch on-
derzoek is dan ook niet noodzakelijk.  
 
Conclusie  
Het omgevingsaspect archeologie vormt daarom geen belemmering voor de ontwikkeling 
die in dit project centraal staat. 
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4.   9. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtver-
ontreiniging, aan te pakken.  

 

Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het 
aantal verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van be-
stuur 'niet in betekenende mate' (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmerin-
gen voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwali-
teitseisen) zijn (onder andere) woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen 
vrijgesteld van toetsing. 

 
Er wordt 1 woning mogelijk gemaakt. Het project draagt niet in betekenende mate bij aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwali-
teit is niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.   10. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door ver-
schillende besluiten en documenten. Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die 
per provincie wordt bijgehouden. Hieruit blijkt dat er geen inrichtingen in de omgeving 
van het projectgebied aanwezig zijn en er geen vervoer van gevaarlijke stoffen in de om-
geving van het projectgebied plaatsvindt.  
 
Buisleidingen 
De dichtstbijzijnde buisleiding ligt op 1.900 meter afstand. Het projectgebied ligt buiten 
het invloedsgebied (70 meter) van deze buisleiding. 
 
Inrichtingen 
Er liggen geen risicocontouren van risicovolle inrichtingen binnen het projectgebied. Het 
aspect externe veiligheid van inrichtingen is daarmee niet aan de orde.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
In de Regeling Basisnet staat waar risicoplafonds liggen langs transportroutes en welke re-
gels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling. Op de N381-N919/N351 Oosterwolde - A7 
Oosterwolde vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. De woning wordt op ongeveer 
350 meter afstand vanaf deze weg gebouwd.  
In het Besluit externe veiligheid transportroutes staat dat wanneer een project binnen een 
afstand van 200 meter van een transportroute is gelegen, het groepsrisico verantwoord 
dient te worden. 
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Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor de baanverdubbeling N381, traject 
Donkerbroek  Oosterwolde is een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat 
de hoogte van het groepsrisico lager is dan de oriëntatiewaarde. Gelet op het feit dat het 
project gebied niet in het invloedsgebied van de weg ligt en de beperkte omvang van de 
beoogde ontwikkeling zal het groepsrisico niet relevant toenemen. Tevens was ter plaatse 
van het projectgebied een school aanwezig waarmee rekening moest worden gehouden. 
Vanwege de ligging buiten het invloedsgebied (ruim 350 meter) is een verantwoording van 
het groepsrisico niet noodzakelijk. 
 
Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwik-
keling. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.   11. Kabels, leidingen  

Voor zover bekend komen in het plangebied geen planologische relevante kabels en lei-
dingen voor. In het kader van de graafwerkzaamheden wordt een KLIC-melding uitge-
voerd. 
 
In de buurt van het projectgebied lopen geen kabels of leidingen die van belang zijn voor 
dit project. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een klic-melding gedaan. Deze 
wordt aan de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd.  
 
Conclusie 
Het aspect kabels en leidingen staat de uitvoering van het project niet in de weg. 
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een pro-
ject. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de eco-
nomische uitvoerbaarheid.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling 
voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. De provincie heeft advies uitgebracht op 25 
september 2018. Er zijn geen adviezen gegeven over het project, alleen een algemeen ad-
vies over het woningbouwprogramma van de gemeente. 
 
De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt 
daarna gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode be-
staat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt op deze wijze in de 
gelegenheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.  
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de 
besluitvorming omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit be-
staat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De voorgenoemde procedure toont 
de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of het 
economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door 
de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kos-
tenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe fi-
nanciële bemoeienis heeft.  
 
Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over mogelijkheden 
voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp maken en kosten 
voor de ruimtelijke procedure. Indien er sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de 
gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan op te stellen. De verbouwing van het 
gebouw tot woningen wordt gezien als een bouwplan dat onder deze regeling valt. In der-
gelijke gevallen moet een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het verhaal van de 
kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd is. Hiervoor zijn tussen de gemeente en 
de initiatiefnemer overeenkomsten gesloten. Hiermee is het voor het plan relevante kos-
tenverhaal anderszins verzekerd. Het vaststellen van een exploitatieplan is hiermee niet 
meer aan de orde. Wel is een planschadeovereenkomst gesloten, waarmee het verhaal 
van eventuele planschade is verzekerd. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevings-
vergunning voor planologisch strijdig gebruik met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder 
a, onder 3* van de Wabo. De afwijking betreft het gebruiken van gronden of bouwwerken 
in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, artikel 2.1. lid 1, sub c Wabo. 
 
Afweging 
Het project is in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op zowel pro-
vinciaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met de sectorale wet- 
en regelgeving. 
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goe-
de ruimtelijke ordening. 
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  1.  INLEIDING 

 
1.1  Achtergrond 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf). 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning. Het 
onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk 
een belemmering kan vormen. 
 
1.2  Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Poelsema Veldwerkbureau conform de beoordelingsrichtlijn BRL-
SIKB 2000. Poelsema Veldwerkbureau is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-
SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters) en 2002 (nemen van 
grondwatermonsters). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-
methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te 
Hoogvliet. 
 
1.3  Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is 
uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor 
het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 
het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 
ontdekt. 
 
1.4  Onafhankelijkheid 
Tussen Poelsema Veldwerkbureau en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende medewerker(s), de heer A. Weijs en de heer T. van 
Zwieten. 
 
1.5  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. 
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  
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  2.  VOORONDERZOEK 

 
2.1  Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 9 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
- informatie van de website topotijdreis.nl 
- informatie van de website bodemloket.nl 
- locatie inspectie 
- informatie van voorgaand onderzoek 
 
2.2  Omschrijving onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf). De 
locatie is kadastraal bekend als gemeente Oosterwolde, sectie C, nummer(s) 6121, 6122 en 6809. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa  4150 m

2
. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. 

Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met 
monsternamepunten weergegeven. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het centrum van Oosterwolde. Op de onderzoekslocatie bevindt zich een 
schoolgebouw met bijgebouwen. De school is niet meer in gebruik als zodanig, maar wordt bewoond op basis 
van anti-kraak. De initiatiefnemer is voornemens appartementen te realiseren in het bestaande schoolgebouw 
en ten zuiden van de bestaande bebouwing een nieuw woonhuis te bouwen. 
 

 
Figuur 1: Overzichtsfoto 
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2.3  Historie 
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn 
op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan.  
 
In het bestemmingsplan is geen archeologische verwachtingswaarde opgenomen. 
 
Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit is historisch kaartmateriaal is gebleken dat een deel van de onderzoekslocatie in gebruik is geweest als 
boomgaard. Hieruit blijkt tevens dat de locatie sinds 1984 bebouwd is geraakt, uit informatie van het kadaster 
blijkt dit echter sinds 1975 te zijn. 
 

  
Figuur 2: Historische kaart 1929 Figuur 3: Historische kaart 1955 
 

  
Figuur 4: Historische kaart 1984 Figuur 5: Historische kaart 2017 
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Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten van het perceel bekend zijn. Het zuidelijk 
gelegen perceel staat deels geregistreerd als een mogelijke erfverharding met puin en/of bouw- en sloopafval. 
 

 
Figuur 6: Weergave bodemloket.nl 
 
2.4  Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van 
asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. Tijdens de visuele inspectie zijn eveneens geen 
aanwijzingen aangetroffen dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest. Als bijmenging zijn er 
spikkels baksteen in twee boringen aangetroffen. Baksteen is per definitie geen asbestverdachte stof. De 
panden zijn voor zover waarneembaar niet voorzien van asbestverdachte dakbedekking. 
 
Gezien de bijmenging van baksteen en het ontbreken van asbestdakbedekking is de locatie onverdacht op het 
voorkomen van asbest in de bodem. 
 
2.5  Voorgaande onderzoeken 
Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden. 
Ten noorden van de onderzoekslocatie is in 2007 door Outline Consultancy een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Dit is gerapporteerd onder rapportnummer: B07K0223R1RST. Destijds werden er zowel in de 
boven- als ondergrond geen verhoogde gehalten aangetoond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met 
zink. 
 
2.6  Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst.  
 
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 7,00 m 
+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,50 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,50 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting noordelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig aan 
invloeden van buitenaf. 
 
2.7  Locatie inspectie 
Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 
op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 
 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met tegels. Het terrein is niet opgehoogd. 
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2.8  Conclusie vooronderzoek 
Aangezien een deel van het terrein in het verleden in gebruik is geweest als boomgaard is de bovengrond 
verdacht op het voorkomen van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). De onderzoekslocatie kan derhalve 
op basis van het vooronderzoek als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging worden beschouwd. 
De onderzoekslocatie is onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 
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  3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
3.1  Hypothese 
Een deel van de onderzoekslocatie kan, vanwege het voormalige gebruik als boomgaard, op basis van het 
vooronderzoek als verdacht worden beschouwd. Het overig terrein is onverdacht. Toch wordt de gehele locatie 
conform de strategie 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' onderzocht. Hierbij wordt de 
bovengrond aanvullend onderzocht op OCB. Op deze wijze wordt een representatief beeld verkregen van de 
bodemkwaliteit. 
 
3.2  Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

11 tot ± 0,5 m-mv 
3 tot ± 2,0 m-mv 

1 2 AS3000-pakket grond + OCB 
1 AS3000-pakket grond 

1 AS3000-pakket grondwater 

AS3000-pakket grond: 
 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 

 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 

 
AS3000-pakket grondwater: 

 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 
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  4.  RESULTATEN 

 
4.1  Uitvoering veldwerk 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 1 maart 2018 
 en op 15 maart 2018 is de peilbuis bemonsterd. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen 
weergegeven. Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, 
oliewaterreactie en andere bijzonderheden.  
 
De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
wisselend uit lichtbruin, matig fijn zand en sterk zandig, donkergrijs leem. De complete omschrijvingen van de 
boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.  
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

12 0,50 0,00 - 0,50 Zand spikkels baksteen 

13 0,50 0,00 - 0,50 Zand spikkels baksteen 

 
In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 

Peilbuis Filterstelling  
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 1,70 - 2,70 1,35 6,5 160 78 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. 
de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Deze hoge troebelheid kan een overschatting van 
organische parameters ten gevolg hebben. 
 
4.2  Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 
tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 

MM01 01 (0,00 - 0,30) + 02 (0,04 - 0,20) + 
05 (0,00 - 0,50) + 06 (0,04 - 0,50) + 
07 (0,00 - 0,50) + 08 (0,00 - 0,50) + 
09 (0,00 - 0,50) + 11 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond + OCB 

MM02 03 (0,00 - 0,50) + 04 (0,00 - 0,50) + 
10 (0,04 - 0,50) + 12 (0,00 - 0,50) + 
13 (0,00 - 0,50) + 14 (0,00 - 0,50) + 
15 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond + OCB 

MM03 01 (0,70 - 1,20) + 02 (0,50 - 1,00) + 
02 (1,00 - 1,40) + 03 (0,50 - 1,00) + 
03 (1,00 - 1,30) + 04 (0,50 - 1,00) 

0,50 - 1,40 AS3000-pakket grond 

Grondwatermonster(s)    

01  1,70 - 2,70 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM01 en MM02 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
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4.3  Interpretatie analyseresultaten 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 
toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- 
en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Grond 
(meng)monster(s) 

Traject (m-mv) Gehalte > AW/S 
 

Gehalte > T 
 

Gehalte > I 
 

Indicatie BBK 

MM01 0,00 - 0,50 - - - AW 

MM02 0,00 - 0,50 - - - AW 

MM03 0,50 - 1,40 - - - AW 

Grondwatermonster(s)      

01 1,70 - 2,70 Barium - - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 
S = streefwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventiewaarde (sterk verontreinigd) 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Betekenis van de afkortingen BBK: 
AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT= niet toepasbaar 

Toelichting: 
In de grond(meng)monsters is geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel 
door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
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  5.  CONCLUSIE 

 
5.1  Algemeen 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het 
kader van een bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning. 
 
5.2  Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 In geen van de geanalyseerde parameters in zowel grond als grondwater is de waarde voor nader 
onderzoek (tussenwaarde) en/of de interventiewaarde overschreden. 

 De aangetroffen licht verhoogde gehalten in het grondwater vormen geen belemmering voor het 
toekomstige gebruik. 

 De hypothese “De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht 
worden beschouwd” wordt grotendeels aangenomen. 

 
Opmerking 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken 
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen 
overschrijdt.  
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TOPOGRAFISCHE KAART 

 



DATUM: 2-3-2018

BIJLAGE: 1

 PROJECTNUMMER: 18132

Topografische kaart

Bodemonderzoek Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 1:50.000

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4
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KADASTRALE KAART 
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BIJLAGE: 2

 PROJECTNUMMER: 18132

Kadastrale kaart

Bodemonderzoek Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 1:2.000

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4

 Kadastrale gemeente:

Kadastraal object

 Sectie:

 Perceel:

Oosterwolde

C

6121, 6122 en 6809
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
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Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 1:500

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4

0 5 10 15 20 25 m

Bebouwing

Locatiegrens

Toekomstige bebouwing

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Peilbuis

Legenda



 
 
 
 

BIJLAGE 4 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 

 



Projectcode: 18132
Projectnaam: Boekhorsterweg 21 Oosterwolde

Boormeester: Arjen weijs

Boring: 01

Datum: 01-03-2018

GWS: 110

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

gras705

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen planten, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Voorgraven

675

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen planten, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

635

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, 
sporen grind, geen olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

585

Leem, vast, sterk zandig, zwak grindhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

515

Zand, zeer fijn, matig siltig, lenzen leem, sporen 
grind, geen olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

485

Leem, matig vast, sterk zandig, sporen grind, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

435

Boring: 02

Datum: 01-03-2018

GWS: 110

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel756

Volledig tegel

752

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, sporen planten, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Voorgraven

736

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen planten, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

656

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

616

Leem, vast, sterk zandig, zwak grindhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

556

Boring: 03

Datum: 01-03-2018

GWS: 110

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras716

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen planten, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

616

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sterk 
roesthoudend, geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

586

Leem, vast, sterk zandig, matig roesthoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, donker 
oranjegrijs, Edelmanboor

556

Leem, vast, sterk zandig, zwak grindhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

516

Boring: 04

Datum: 01-03-2018

GWS: 110

0
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100

150

200

1

2

3

4

gras699

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor649

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, resten 
wortels, sporen planten, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

599

Leem, vast, sterk zandig, matig roesthoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, donker 
oranjegrijs, Edelmanboor539

Leem, vast, sterk zandig, zwak grindhoudend, 
sporen roest, geen olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

499



Projectcode: 18132
Projectnaam: Boekhorsterweg 21 Oosterwolde

Boormeester: Arjen weijs

Boring: 05

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras707

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor657

Boring: 06

Datum: 01-03-2018

0

50

1

tegel713

Volledig tegel

709

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

663

Boring: 07

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras743

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor693

Boring: 08

Datum: 01-03-2018

0

50

1

groenstrook741

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor691



Projectcode: 18132
Projectnaam: Boekhorsterweg 21 Oosterwolde

Boormeester: Arjen weijs

Boring: 09

Datum: 01-03-2018

0

50

1

groenstrook722

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor672

Boring: 10

Datum: 01-03-2018

0

50

1

tegel995

Volledig tegel

991

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

945

Boring: 11

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras703

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor653

Boring: 12

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras964

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, spikkels baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor914



Projectcode: 18132
Projectnaam: Boekhorsterweg 21 Oosterwolde

Boormeester: Arjen weijs

Boring: 13

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras715

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, spikkels baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor665

Boring: 14

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras703

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor653

Boring: 15

Datum: 01-03-2018

0

50

1

gras717

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor667
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
W. Egging
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Boekhorsterweg 21 Oosterwolde
Uw projectnummer : 18132
ALcontrol rapportnummer : 12732284, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : W5C7GEAH

Rotterdam, 08-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18132.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

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

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 01 (0-30) 02 (4-20) 05 (0-50) 06 (4-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 01 (70-120) 02 (50-100) 02 (100-140) 03 (50-100) 03 (100-130) 04 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.3  83.8  81.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  3.9  2.4      

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.3  1.1      

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

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5      

koper mg/kgds S 13  <5  <5      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 14  15  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3      

zink mg/kgds S <20  <20  <20      

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

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

fenantreen mg/kgds S 0.05  0.06  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.16  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08  0.10  0.01      

chryseen mg/kgds S 0.07  0.09  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.06  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.09  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.07  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.07  <0.01      

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

mg/kgds S 0.547 1) 0.727 1) 0.086 1)     

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

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

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

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 01 (0-30) 02 (4-20) 05 (0-50) 06 (4-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 01 (70-120) 02 (50-100) 02 (100-140) 03 (50-100) 03 (100-130) 04 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

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

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

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1) 4.2 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 1) 1.4 1)       

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds S <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1) 16.1 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1) 14.7 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 01 (0-30) 02 (4-20) 05 (0-50) 06 (4-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 01 (70-120) 02 (50-100) 02 (100-140) 03 (50-100) 03 (100-130) 04 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

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

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

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

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

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

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

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

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

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6398225 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6966363 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6398316 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6398440 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6398248 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6398424 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
001 Y6398447 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6966277 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6398202 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6398267 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6398297 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6398333 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6398331 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6966364 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
002 Y6966362 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6398301 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6398306 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6398332 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6398276 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6398255 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
003 Y6966365 01-03-2018 01-03-2018 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

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

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

MM0203 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
W. Egging
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Boekhorsterweg 21 Oosterwolde
Uw projectnummer : 18132
ALcontrol rapportnummer : 12742151, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : C5DITBXS

Rotterdam, 21-03-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18132.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 170          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 5.8          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.5          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 22          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

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

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

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

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

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

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

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

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

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (170-270)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

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

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6379063 16-03-2018 15-03-2018 ALC236  
001 B1661263 16-03-2018 15-03-2018 ALC204  



 
 
 
 

BIJLAGE 7 
 

TOETSINGSTABELLEN 



 
 
 
 

Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de 
circulaire Bodemsanering 2006. 
 
Grond 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 
 
Achtergrondwaarden (AW) 
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” gebruikt. De achtergrondwaarden zijn 
gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een 
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland. 
 
Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond- 
en interventiewaarde) wordt overschreden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 
 
Grondwater 
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 
 
Streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden 
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die 
niet in natuurlijke milieus voorkomen. 
 
Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en 
interventiewaarde) wordt overschreden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 
  



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

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     
 

1)
 AW achtergrondwaarde 

 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 

  



 
 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 

1)
 S streefwaarde 

 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

 



Projectnaam Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 
Projectcode 18132 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

   
Monstercode 01-1-11  

     

   
METALEN 
barium 170 *   
cadmium <0.20    
kobalt <2    
koper 5.8    
kwik <0.05    
lood 2.5    
molybdeen <2    
nikkel <3    
zink 22    
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2    
tolueen <0.2    
ethylbenzeen <0.2    
o-xyleen <0.1 --   
p- en m-xyleen <0.2 --   
xylenen (0.7 factor) 0.21 a   
styreen <0.2    
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.02 a   
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  

  

   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2    
1,2-dichloorethaan <0.2    
1,1-dichlooretheen <0.1 a   
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 --   
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 --   
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 

  

dichloormethaan <0.2 a   
1,1-dichloorpropaan <0.2    
1,2-dichloorpropaan <0.2    
1,3-dichloorpropaan <0.2    
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  

  

tetrachlooretheen <0.1 a   
tetrachloormethaan <0.1 a   
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a   
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a   
trichlooretheen <0.2    
chloroform <0.2    
vinylchloride <0.2 a   
tribroommethaan <0.2    
   
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 --   
fractie C12-C22 <25 --   
fractie C22-C30 <25 --   
fractie C30-C40 <25 --   
totaal olie C10 - C40 <50    

   
 

Monstercode en monstertraject 
1
  12742151-001     01-1-1 01 (170-270) 

 

  



Projectnaam Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 
Projectcode 18132 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

   
Monstercode MM011 MM022 
Bodemtypebt) 1 2 

 or br  or br  

   
 
droge stof                         (gew.-
%) 86.3 -- -- 83.8 -- -- 
gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- Geen  -- 
   
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 2.7 -- -- 3.9 -- -- 
   
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         (% 
vd DS) <1 -- -- 1.3 -- -- 
   
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  
cadmium <0.2 0.233  <0.2 0.222  
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  
koper 13 26.3  <5 6.8  
kwik <0.05 0.05  <0.05 0.0495  
lood 14 21.8  15 22.8  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel <3 6.12  <3 6.12  
zink <20 32.6  <20 31.7  
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
fenantreen 0.05 -- -- 0.06 -- -- 
antraceen 0.01 -- -- 0.02 -- -- 
fluoranteen 0.12 -- -- 0.16 -- -- 
benzo(a)antraceen 0.08 -- -- 0.10 -- -- 
chryseen 0.07 -- -- 0.09 -- -- 
benzo(k)fluoranteen 0.05 -- -- 0.06 -- -- 
benzo(a)pyreen 0.06 -- -- 0.09 -- -- 
benzo(ghi)peryleen 0.05 -- -- 0.07 -- -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.05 -- -- 0.07 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.547 0.547  0.727 0.727  
   
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen                         
(µg/kgds) <1 2.59  <1 1.79  
   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 52                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 101                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 118                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 138                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 153                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
PCB 180                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 18.1  4.9 12.6  
   
  



CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDT                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som DDT (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 1.4 5.19  1.4 3.59  
o,p-DDD                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDD                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som DDD (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 1.4 5.19  1.4 3.59  
o,p-DDE                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
p,p-DDE                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som DDE (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 1.4 5.19  1.4 3.59  
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.2 -- -- 4.2 -- -- 
aldrin                         (µg/kgds) <1 2.59  <1 1.79  
dieldrin                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
endrin                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)                         (µg/kgds) 2.1 7.78  2.1 5.38  
isodrin                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 1.4 -- -- 1.4 -- -- 
telodrin                         (µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
alpha-HCH                         
(µg/kgds) <1 2.59 a <1 1.79 a 
beta-HCH                         
(µg/kgds) <1 2.59 a <1 1.79  
gamma-HCH                         
(µg/kgds) <1 2.59  <1 1.79  
delta-HCH                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 2.8 -- -- 2.8 -- -- 
heptachloor                         
(µg/kgds) <1 2.59 a <1 1.79 a 
cis-heptachloorepoxide                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
trans-heptachloorepoxide                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)                         (µg/kgds) 1.4 5.19 a 1.4 3.59 a 
alpha-endosulfan                         
(µg/kgds) <1 2.59 a <1 1.79 a 
hexachloorbutadieen                         
(µg/kgds) <1 --  <1 --  
endosulfansulfaat                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
trans-chloordaan                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
cis-chloordaan                         
(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- 
som chloordaan (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 1.4 5.19 a 1.4 3.59 a 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem                         
(µg/kgds) 16.1 -- -- 16.1 -- -- 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem                         
(µg/kgds) 14.7 -- -- 14.7 -- -- 
   
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C12-C22 <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C22-C30 <5 -- -- <5 -- -- 
fractie C30-C40 <5 -- -- 5 -- -- 
totaal olie C10 - C40 <20 51.9  <20 35.9  

   
 

Monstercode en monstertraject 
1
  12732284-001     MM01 01 (0-30) 02 (4-20) 05 (0-50) 

06 (4-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 
2
  12732284-002     MM02 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 

12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 
 



Projectnaam Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 
Projectcode 18132 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

   
Monstercode MM031  
Bodemtypebt) 3  

 or br     

   
 
droge stof                         (gew.-
%) 81.3 -- -- 

  

gewicht artefacten                         
(g) <1 -- -- 

  

aard van de artefacten                         
(-) Geen  -- 

  

   
 
organische stof (gloeiverlies)                         
(% vd DS) 2.4 -- -- 

  

   
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)                         
(% vd DS) 1.1 -- -- 

  

   
METALEN 
barium+ <20 54.2    
cadmium <0.2 0.237    
kobalt <1.5 3.69    
koper <5 7.14    
kwik <0.05 0.0501    
lood <10 10.9    
molybdeen <0.5 0.35    
nikkel <3 6.12    
zink <20 32.9    
   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- --   
fenantreen <0.01 -- --   
antraceen <0.01 -- --   
fluoranteen 0.02 -- --   
benzo(a)antraceen 0.01 -- --   
chryseen <0.01 -- --   
benzo(k)fluoranteen <0.01 -- --   
benzo(a)pyreen <0.01 -- --   
benzo(ghi)peryleen <0.01 -- --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 -- --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.086 0.086  

  

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

  

PCB 52                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

PCB 101                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

PCB 118                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

PCB 138                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

PCB 153                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

PCB 180                         
(µg/kgds) <1 -- -- 

  

som PCB (7) (0.7 factor)                         
(µg/kgds) 4.9 20.4 a 

  

   
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- --   
fractie C12-C22 <5 -- --   
fractie C22-C30 <5 -- --   
fractie C30-C40 <5 -- --   
totaal olie C10 - C40 <20 58.3    

   
 

Monstercode en monstertraject 
1
  12732284-003     MM03 01 (70-120) 02 (50-100) 02 (100-140) 03 (50-100) 03 (100-130) 04 (50-100) 

 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 23-03-2018 - 10:09) 

 

Projectcode 18132 18132 
Projectnaam Boekhorsterweg 21 

Oosterwolde 
Boekhorsterweg 21 
Oosterwolde 

Monsteromschrijving MM01 MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC 

        

droge stof % 86.3 86.3  83.8 83.8  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7  3.9 3.9  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS <1 <1  1.3 1.3  
        

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 -- <20 54.2 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.233 <=AW <0.2 0.222 <=AW 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW <1.5 3.69 <=AW 
koper mg/kg 13 26.3 <=AW <5 6.8 <=AW 
kwik mg/kg <0.05 0.05 <=AW <0.05 0.0495 <=AW 
lood mg/kg 14 21.8 <=AW 15 22.8 <=AW 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 6.12 <=AW <3 6.12 <=AW 
zink mg/kg <20 32.6 <=AW <20 31.7 <=AW 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
fenantreen mg/kg 0.05 0.05 - 0.06 0.06 - 
antraceen mg/kg 0.01 0.01 - 0.02 0.02 - 
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12 - 0.16 0.16 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.08 - 0.10 0.1 - 
chryseen mg/kg 0.07 0.07 - 0.09 0.09 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 - 0.06 0.06 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06 - 0.09 0.09 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05 - 0.07 0.07 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05 - 0.07 0.07 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.547 0.547 <=AW 0.727 0.727 <=AW 

        

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 52 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 101 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 118 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 138 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 153 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
PCB 180 ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 <=AW 4.9 12.6 <=AW 

        

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
p,p-DDT ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 <=AW 1.4 3.59 <=AW 
o,p-DDD ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
p,p-DDD ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 <=AW 1.4 3.59 <=AW 
o,p-DDE ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
p,p-DDE ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 <=AW 1.4 3.59 <=AW 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2  - 4.2  - 
aldrin ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
dieldrin ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
endrin ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.78 <=AW 2.1 5.38 <=AW 
isodrin ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4  - 1.4  - 
telodrin ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
alpha-HCH ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
beta-HCH ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
gamma-HCH ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
delta-HCH ug/kg <1 2.59 -- <1 1.79 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8  - 2.8  - 
heptachloor ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 <=AW 1.4 3.59 <=AW 



alpha-endosulfan ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.59 <=AW <1 1.79 <=AW 
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.59 -- <1 1.79 -- 
trans-chloordaan ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
cis-chloordaan ug/kg <1 2.59 - <1 1.79 - 
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 <=AW 1.4 3.59 <=AW 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 16.1  - 16.1  - 
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
landbodem ug/kg 14.7 54.4 <=AW 14.7 37.7 <=AW 

        

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13 -- <5 8.97 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 13 -- <5 8.97 -- 
fractie C22-C30 mg/kg <5 13 -- <5 8.97 -- 
fractie C30-C40 mg/kg <5 13 -- 5 12.8 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 <=AW <20 35.9 <=AW 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12732284-001 MM01 01 (0-30) 02 (4-20) 05 (0-50) 06 (4-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 11 (0-50) 
12732284-002 MM02 03 (0-50) 04 (0-50) 10 (4-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 23-03-2018 - 10:09) 

 

Projectcode 18132 
Projectnaam Boekhorsterweg 21 Oosterwolde 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 

  
Analyse Eenheid  AR  BT  BC 

     

droge stof % 81.3 81.3  
gewicht artefacten g <1   
aard van de artefacten - Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.237 <=AW 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 <=AW 
koper mg/kg <5 7.14 <=AW 
kwik mg/kg <0.05 0.0501 <=AW 
lood mg/kg <10 10.9 <=AW 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 6.12 <=AW 
zink mg/kg <20 32.9 <=AW 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - 
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 - 
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - 
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01 - 
chryseen mg/kg <0.01 0.007 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 <=AW 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 52 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 101 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 118 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 138 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 153 ug/kg <1 2.92 - 
PCB 180 ug/kg <1 2.92 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 <=AW 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14.6 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 14.6 -- 
fractie C22-C30 mg/kg <5 14.6 -- 
fractie C30-C40 mg/kg <5 14.6 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 <=AW 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12732284-003 MM03 01 (70-120) 02 (50-100) 02 (100-140) 03 (50-100) 03 (100-130) 04 (50-100) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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BIJLAGE 9 
 

INFORMATIE VOORONDERZOEK 

 



Bodeminformatie
 info_Broekhorsterweg_21_Oosterwolde

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 215723        Y 555500
Buffer: 50 meter

Legenda

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

50-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties (overlap met contour)

Onderzoek vlak Locaties

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour
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Toelichting
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland.
Voor het grondgebied van de Gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging.
Voor het grondgebied van de gemeente Smallingerland is alleen (water)bodeminformatie opgenomen welke in het kader
van de Wet bodembescherming (Wbb) is gemeld bij de Provincie Fryslân. Om volledige informatie te krijgen over de
bodemkwaliteit in de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland dient u zich te richten tot deze gemeenten.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database en
worden daar ook in onderhouden. Hierbij is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de
locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen
met de betreffende gemeente waarin deze locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de
locatie en eventueel omliggende locaties, dan zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende
informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
 
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor
enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de
provincie en de gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
 
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
 
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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Samenvatting bodeminformatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 OOSW, Boekhorsterweg 19 

 Besluiten bij locatie 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

109194 OOSW, Boekhorsterweg 19 voldoende onderzocht

134267 OOSW, erfverharding met puin
en/of bouw en sloopafval!a

Uitvoeren historisch onderzoek

162348 demping (niet gespecificeerd)
Oosterwolde Fr

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

109194 Verkennend onderzoek NEN 5740:
7-12-2007

B07K0223R1RST Outline Consultancy

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR008500605

Straat Boekhorsterweg

Huisnummer 19

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431CW

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht
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 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  7 - 1 2 - 2 0 0 7 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 OOSW, erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval!a 

 

Rapportnummer B07K0223R1RST

Datum rapport 07-12-2007

Onderzoeksbureau Outline Consultancy

Aanleiding Bouwvergunning

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: N
Zint: B 3,9 zwak pijnhoudend

Bg: <S

Og: <S

Gw: Zn >S (mogelijk van natuurlijke oorsprong)

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500440, OOSW, AA008500630, B07K0223R1RST, 07-12-
2007, OOSW, OBS Boekhorst

Aantekening Strabis d.d. 7-1-2008/onderwerp: gebruik
Gebruik:voormalige school, gesloopt.

Locatiecode FR008501379

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval, NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek
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Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 e r f v e r h a r d i n g  m e t  p u i n  e n / o f  b o u w  e n  s l o o p a f v a l 

 demping (niet gespecificeerd) Oosterwolde Fr 

 Besluiten bij locatie 

 

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval

200 onbekend 2000 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval

UBI-klasse 6

Start activiteit 2000

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 2000

Dossiernummer 11H_zuid

Locatiecode NZ054404848

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1,9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht
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Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 11H_zuid

Gegevens niet beschikbaar
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Informatie van locaties in een straal van 50 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 Tien terreinen!g 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

109039 Tien terreinen!g Niet verontreinigd voldoende onderzocht

108988 Terrein aan Snellingerdijk Pot. verontreinigd voldoende onderzocht

134356 OOSW, Snellingerdijk 68!a Uitvoeren historisch onderzoek

134271 OOSW, ophooglaag (niet
gespecificeerd)!a

Uitvoeren historisch onderzoek

167266 demping (niet gespecificeerd)
Oosterwolde Fr

voldoende onderzocht

167618 demping (niet gespecificeerd)
Oosterwolde Fr

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

108988 Verkennend onderzoek NEN 5740:
26-3-2001

81010071.110 Fugro B.V.

109039 Verkennend onderzoek NEN 5740:
5-11-2004

177108 Grontmij

Loc. ID Type brandstof Volume Aanwezig Verontreiniging
geconstateerd

134356 Petroleum onbekend onbekend

134356 Overig onbekend onbekend

Locatiecode FR008500450

Straat Grietmanslaan

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  5 - 1 1 - 2 0 0 4 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Terrein aan Snellingerdijk 

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb Niet verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Rapportnummer 177108

Datum rapport 05-11-2004

Onderzoeksbureau Grontmij

Aanleiding Bouwvergunning

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: N
Zint: geen verontr

Bovengr: geen verontr

Ondergr: geen verontr

Grondw: Cr >S

Hypothese 'onverdacht' is juist

Geen belemmering voor nieuwbouw

Tien terreinen, ook langs Assesorlaan

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500250, Tien terreinen, AA008500347, 177108, 05-11-
2004, OOSW, Tien terreinen

Locatiecode FR008500399

Straat Snellingerdijk

Huisnummer 60

Huisletter c
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0 :  2 6 - 3 - 2 0 0 1 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 OOSW, Snellingerdijk 68!a 

Toevoeging en d

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

, NSX

Beoordeling Wbb Pot. verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Rapportnummer 81010071.110

Datum rapport 26-03-2001

Onderzoeksbureau Fugro B.V.

Aanleiding Bouwvergunning

Conclusie Geschikt: geen oordeel gegeven
Vervolg: N
Zint: geen verontr

Bovengr: PAK >S

Ondergr: geen verontr

Grondw: Cr >S

Hypothese 'onverdacht' verworpen
Verontr vormen geen bezwaar

Opmerkingen Archief gemeente: AA008500177, Terrein aan Snellingerdijk, AA008500241,
81010071.110, 26-03-2001, OOSW, Terrein aan Snellingerdijk

Locatiecode FR008501468

Straat Snellingerdijk

Huisnummer 68
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 p e t r o l e u m -  o f  k e r o s i n e t a n k  ( o n d e r g r o n d s ) 

 o p s l a g  v a n  a l i f a t i s c h e  k o o l w a t e r s t o f f e n 

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8431ER

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

opslag van alifatische koolwaterstoffen, NSX 250

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

petroleum- of kerosinetank
(ondergronds)

237 onbekend 1936 Heden onbekend

opslag van alifatische
koolwaterstoffen

250 onbekend 1921 Heden onbekend

Bedrijfsnaam APC

UBI-omschrijving petroleum- of kerosinetank (ondergronds)

UBI-klasse 6

Start activiteit 1936

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1338/20

Bedrijfsnaam AUTOMAAT

UBI-omschrijving opslag van alifatische koolwaterstoffen

UBI-klasse 6

Start activiteit 1921

Einde activiteit Onbekend
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 OOSW, ophooglaag (niet gespecificeerd)!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 o p h o o g l a a g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Ooststellingwerf

Dossiernummer V1/1338/20

Locatiecode FR008501383

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

ophooglaag (niet gespecificeerd), NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

ophooglaag (niet
gespecificeerd)

200 onbekend 1968 1972 onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving ophooglaag (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 6

Start activiteit 1968

Einde activiteit 1972

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA Oosterwolde

Dossiernummer Oostwerf 1960-1990/7080/4
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demping (niet gespecificeerd) Oosterwolde Fr 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 demping (niet gespecificeerd) Oosterwolde Fr 

Locatiecode NZ054409766

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1,9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 2000 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 2000

Dossiernummer 11H_zuid

Locatiecode NZ054410118

Straat

Huisnummer
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 
petroleum- of kerosinetank (ondergronds)

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats OOSTERWOLDE FR

Gemeente Ooststellingwerf (0085)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1,9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 2000 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 2000

Dossiernummer 11H_zuid

Naam petroleum- of kerosinetank (ondergronds)

Volume

Type brandstof Petroleum

Tank aanwezig onbekend

Wat is er met de tank gebeurd? onbekend
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Opmerkingen
  

 opslag van alifatische koolwaterstoffen

Opmerkingen
  

Bodemverontreiniging
geconstateerd?

onbekend

KIWA-certificaat aanwezig? onbekend

KIWA-certificaat-nummer
Opmerking

Naam opslag van alifatische koolwaterstoffen

Volume

Type brandstof Overig

Tank aanwezig onbekend

Wat is er met de tank gebeurd? onbekend

Bodemverontreiniging
geconstateerd?

onbekend

KIWA-certificaat aanwezig? onbekend

KIWA-certificaat-nummer
Opmerking
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat melding gedaan moet worden aan het bevoegde gezag als men een
bodemverontreiniging groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3 vermoed. Op zo’n melding
neemt het bevoegd gezag een ‘besluit’ (voorlopige beoordeling van mate van ernst van eventueel uitvoeren van vervolg
onderzoek) of een Wbb-beschikking (ernst en urgentie tot 2006 en daarna ernst en spoedeisendheid). Ook als een sanering
is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport een Wbb-beschikking of ‘besluit’.                   
                   

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
                   

Bevoegd Gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) welke op 1 januari 1995 in
werking is getreden. De gemeente Leeuwarden is bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de
Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd gezag voor de waterbodems  (Provincie Fryslân is nog bij hoge
uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
                   

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
                   

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Nieuw
ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De
vervuiler zorgt onverwijld voor de volledige verwijdering van de vervuiling.
 
De gemeentelijke archieven zijn in 90’er jaren onderzocht op afgegeven milieu- en hinderwetvergunningen sinds begin 1800
betreffende bodembedreigende activiteiten. Ook zijn de Kamer van Koophandel inschrijvingen opgenomen tot 1994. In 2004
zijn dempingen, stortplaatsen en erfverhardingen toegevoegd.
De informatie over deze mogelijke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van
gericht historisch en/of bodemonderzoek op een locatie. Bij ongeveer 2,5% van alle geïndiceerde locaties met mogelijke
belastende (bedrijfs)activiteiten zal naar verwachting een verontreiniging zijn achter gebleven. Hoe hoger de NSX-score van
de (bedrijfs)activiteit des groter is de kans op aanwezige verontreiniging. Bij een NSX-score lager dan 100 is de kans op
verontreiniging zeer gering. In ieder geval is dan in het kader van de saneringsregeling Wbb geen bodemonderzoek
verplicht. Bij een NSX-score van 100-300 worden locaties aangeduid als 'Potentieel ernstig'. Locaties met een NSX-score
van >300 worden aangeduid als 'Potentieel spoedeisend'.
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Burgers en de Wet bodembescherming
 
Burgers en de Wet bodembescherming
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning. De verkoper heeft een informatieplicht, de koper een onderzoeksplicht naar informatie
die van invloed is op het nemen van het besluit tot (ver)koop. Bij aan- en verkoop van een perceel is het van belang om de
kwaliteit van de bodem te kennen. Als koper wilt u niet voor ongewenste verrassingen komen te staan en is het van belang
te weten of de locatie geschikt is voor uw plannen.
• Aanvraag bouwvergunning. Indien u een bouwwerk wilt realiseren op uw perceel, dan wordt bij de behandeling van de
bouwaanvraag bij de gemeente gecontroleerd of er bodemonderzoek noodzakelijk is.
Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens of
milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden.
                   

2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1.	Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2.	Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3.	Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4.	Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van slootdempingen,
stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5.	Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6.	Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
bouwvergunningen (Bouwbesluit), locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit)
7.	Brandstoftanks welke zijn verwijderd (BOOT/Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
                   

3. Toelichting van gebruikte termen 
 
Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenlijst op de volgende webpagina
gebruiken:
 
https://www.bodemrichtlijn.nl/Begrippenlijst
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BIJLAGE 10 
 

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 

 







 
 
 
 

BIJLAGE 11 
 

TOEGEPASTE NORMEN 

 

NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 
NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 
NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond 
NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 

orienterend en nader onderzoek 
NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en 

grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 
NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, 

anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 
NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 
NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek  
NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 
NEN-EN-ISO 5667-
3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling 
van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 
sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN-ISO 7888 Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
SIKB protocol 2001 Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
SIKB protocol 2002 Water Het nemen van grondwatermonsters 
SIKB protocol 2018 Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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datum 21-2-2018
dossiercode    20180221-2-17151

Wateradvies korte procedure

Project: Ruimtelijke onderbouwing Oosterwolde Boekhorsterweg 21
Gemeente: Ooststellingwerf
Aanvrager: Jan-Jacob Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan-Jacob Posthumus,

Voor het plan Ruimtelijke onderbouwing Oosterwolde Boekhorsterweg 21 heeft u een watertoets aangevraagd op 
www.dewatertoets.nl. De uitkomst is dat de korte procedure moet worden gevolgd. Het plan Ruimtelijke onderbouwing
Oosterwolde Boekhorsterweg 21 heeft een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke
plannen. Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen die vermeld
staan in de leidraad watertoets. Naast dit wateradvies vindt u hieronder eventueel enkele aandachtspunten die gelden voor uw
plan.

Leidraad watertoets 
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets te raadplegen via de
link: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In Leidraad Watertoets, hoofdstuk 4. De wateraspecten, staan de aandachtspunten
voor alle wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden en is informatie te vinden over de te nemen
standaard maatregelen. Uit de waterparagraaf of ruimtelijke onderbouwing moet duidelijk lijken wat voor wateraspecten van
toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de wateraspecten te borgen op
de Verbeelding en in de Regels van het plan.

Waterwet 
Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, afvalwater wilt
lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning
aanvragen is dan niet nodig. Op onze website www.wetterskipfryslan.nl treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt
daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden. Via
Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u vooraf nagaan of u een watervergunning nodig heeft of een melding
moet doen (vergunningcheck). U kunt hier ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning,
controleert Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E Info@wetterskipfryslan.nl



De WaterToets 2017
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QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN 
BOEKHORSTERWEG 21 TE OOSTERWOLDE    
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QUICK SCAN BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN 
BOEKHORSTERWEG 21 TE OOSTERWOLDE    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rapportnr. 2018.3070 
 
juni 2018 
 
In opdracht van:  
Rho adviseurs voor leefruimte 
Postbus 150 
3000 AD ROTTERDAM 
 
 
Adviesbureau Mertens B.V.  
Bureau voor natuur, ruimtelijke    
ordening en ecotoxicologie    
 
Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een woning ten zuiden van de Boekhorsterweg 
21 te Oosterwolde. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken 
aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet 
natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om 
een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en 
indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten 
van deze verkenning gepresenteerd.  
 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde (zie figuur 1 en bijlage 1 
voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit een grasland met plaatselijk opgaande 
beplanting (bomen) en een schuurtje. Voorheen behoorde dit gebied tot het een schoolplein  / 
buitenschoolse opvang. De wens is om in dit gebied één woning te realiseren met rondom tuin. Een deel 
van de bomen zal hierbij worden gerooid en het schuurtje zal worden gesloopt. In figuur 2 wordt een beeld 
gegeven van het plangebied op donderdag 27 juni 2018 en in figuur 3 is de plansituatie weergegeven.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde.  

 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde. 
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Figuur 3. Impressie van de plannen ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde. 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk 
beschermde natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te 
verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling 
weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
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In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Friesland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op donderdag 27 juni 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en is het pioniersstadium niet ontgroeid. De aanwezigheid 
van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op 
donderdag 27 juni 2018 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten 
vastgesteld. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan potentiele verblijfplaatsen. In de bomen in en rond 
het plangebied zijn geheel geen geschikte openingen aangetroffen waarin vleermuizen kunnen verblijven 
zoals spechtengaten. Het schuurtje is ongeschikt voor vleermuizen om in te verblijven. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op donderdag 27 juni 2018 zijn er geen aanwijzingen gevonden van het 
voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen. 
 
De opgaande beplanting in en rond het plangebied is een onderdeel in een lijnvormig landschapselement 
waarop vleermuizen zich kunnen oriënteren. Deze beplanting blijft gedeeltelijk behouden. Vleermuizen 
kunnen zich ook weer oriënteren op de woning. Effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (besloten landschap). Als gevolg van de plannen zal 
deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen; een groot deel van 
het gebied blijft tuin. In de omgeving zijn daarnaast voldoende alternatieven. Effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
In het plangebied en directe omgeving zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters 
zoals de wezel, hermelijn of bunzing.  
Mogelijk komen aan de randen van plangebied wel bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze 
algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie 
Friesland.  
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4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 27 juni 2018zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de bomen zijn geen (oude) 
nesten van buizerd, sperwer of ransuil aangetroffen. Het te slopen schuurtje is ongeschikt voor huismus en 
gierzwaluw. Op grond hiervan wordt het de aanwezigheid van broedvogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen uitgesloten.  
 
In de opgaand beplanting broeden algemene broedvogels zoals heggenmus, merel fitis en roodborst. 
Gedurende het veldonderzoek op woensdag 6 juni 2018 is merel vastgesteld. In verband met de 
aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen 
of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken, groen 
rooien buiten broedseizoen). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten.  
Mogelijk komen wel gewone pad en bruine kikker aan de randen voor. Voor de algemene soorten 
amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Friesland.  
 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van 
vissen uitgesloten.  

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  

 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een woning ten zuiden van de Boekhorsterweg 
21 te Oosterwolde. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en 
diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten 
het broedseizoen te starten en/of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken, groen rooien buiten broedseizoen). Het plangebied bezit geen 
mogelijkheden voor vleermuizen om er te verblijven. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. 
Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er zijn 
daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze 
algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Friesland. Het voorkomen van overige 
beschermde soorten wordt uitgesloten.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de plannen van de woning ten zuiden van de Boekhorsterweg 21 te Oosterwolde zijn niet in strijd met het 
gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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