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Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2000”, voor het uitvoeren van 
milieukundig (water)bodemonderzoek, asbestonderzoek in bodem en puin, grondonderzoek 
bouwstoffenbesluit, begeleiding bodemsaneringtrajecten, detachering en milieumanagement. 

 
 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Monsterneming voor partijkeuringen SIKB 1000” 

 VKB protocol 1001: “Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.” 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
SIKB 2000” 

 VKB protocol 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen 
van grond- en grondwatermonsters” 

 VKB protocol 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” 
 VKB protocol 2003: “Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek” 
 VKB protocol 2018: “Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem” 

 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM volgens 
“Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Milieukundige begeleiding en evaluatie van 
bodemsanering SIKB 6000”  

 VKB protocol 6001: “Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met 
conventionele methoden.” 

 VKB protocol 6002: “Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met 
in-situ methoden.” 

 VKB protocol 6004: “Milieukundige begeleiding van nazorg.” 
 

 
 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Als 
aangesloten adviesbureau werken wij in het kader van ons kwaliteitssysteem (NEN-EN-ISO 
9001:2000) volgens de protocollen van het VKB, voor zover van toepassing is op ons bureau. 

 
 

 

Eco Reest BV is gecertificeerd voor “BRL 9500 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-, 
respectievelijk het NL- EPBD®-procescertificaat voor ‘Energieprestatie advisering’”: 

 Deel 01: “Bijzonder deel voor het NL- EPBD®-procescertificaat voor het afgeven van het 
Energieprestatiecertificaat, bestaande woningen” 

 Deel 02: “Bijzonder deel voor het KOMO®-procescertificaat voor het afgeven van het EPA-
maatwerkrapport, bestaande woningen” 

 Deel 03: “Bijzonder deel voor het NL- EPBD®-procescertificaat voor het afgeven van het 
Energieprestatiecertificaat, bestaande utiliteitsgebouwen” 

 Deel 04: “Bijzonder deel voor het KOMO®-procescertificaat voor het afgeven van het EPA-
maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen” 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Europaweg 89 te Nieuw 
Schoonebeek. 
 
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 
 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel. 
  
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te 
bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen en/of agrarisch gebruik). 
 

1.3 Kwaliteitsborging 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd, conform de richtlijnen vastgesteld in het 
besluit uitvoeringsKWALIteit Bodembeheer (KWALIBO). 
 
Dit betekent dat de veldwerkzaamheden en het laboratorium zijn uitgevoerd volgens de 
actuele beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, terwijl de onderzoeksstrategie is 
opgesteld conform de geldende NEN normen, zoals hierna beschreven. 
 
1.3.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 
 
Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie vooronderzoek NEN 5725:2009 
Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.1.3. 
 
1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend door het 
ministerie van VROM. 
 
De volgende protocollen zijn van toepassing in het onderhavige rapport, waarbij 
werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers: 
 

 

• VKB protocol 2001: “Plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van 
het nemen van grond- en grondwatermonsters” 

• VKB protocol 2002: “Het nemen van grondwatermonsters” 
 

 
Het certificaatnummer is 659231, en de certificerende instelling is LRQA te Rotterdam.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het 
veldwerk. 
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Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 
Uitvoering monsterneming grond VKB protocol 2001 Dhr. W.B. Aasman 

Dhr. J. Kemper 
Uitvoering monsterneming grondwater VKB protocol 2002 Dhr. W.B. Aasman 
 
Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen 
zijn weergegeven in § 3.1.2. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de website 
van Bodem+ : http://www.senternovem.nl/Bodemplus/verklaringen/erkenningen/zoekmenu/ 
 
1.3.3 Laboratorium werkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor ACMAA Hengelo is geaccrediteerd en erkend 
door het ministerie van VROM. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden 
en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
ACMAA Hengelo is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L100. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in § 4.1.1. 
 

1.4 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en worden de 
bevindingen uit het vooronderzoek beschreven, met daarin de aspecten voormalig, huidig en 
toekomstig gebruik, bodemopbouw (geohydrologie) en (financieel-) juridisch. In hoofdstuk 3 
zijn de veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd 
door de analyses en analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een 
samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2 VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009) 

2.1 Basisinformatie 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en 
diepgang van de te verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek 
onderscheiden: beperkt, standaard en uitgebreid vooronderzoek. 
 
Teneinde te bepalen welke type vooronderzoek van toepassing is voor onderhavige locatie,  
moet eerst de basisinformatie worden verzameld, de aanleiding (zie § 1.2) van het 
onderzoek en dient de mate van verdachtheid te worden bepaald. 
 
2.1.1 Basisinformatie 

Adres  Europaweg 89 
Plaats Nieuw Schoonebeek 
Oppervlakte 10.000 m2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Schoonbeek, sectie F, nr(s). 943 
x- en y-coördinaten  x: 262,279, y: 518,798 
Toekomstig gebruik Wonen en/of agrarisch 
Huidig gebruik Boerenerf, ter plaatse is een bovengrondse tank aanwezig. 
Voormalig gebruik Wonen en agrarisch 
Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

geen 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

geen 

Bodemonderzoeken geen 
 
2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek 

Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden is de 
onderzoeklocatie vooralsnog aan te merken als een verdachte locatie ter plaatse van de 
bovengrondse tank. Voor het overige deel is de locatie vooralsnog aan te merken als een 
onverdachte locatie. 
 
Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5725:2009 zal er een standaard 
vooronderzoek worden uitgevoerd. 
 

2.2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het 
voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de 
(financieel-)juridische situatie. 
 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Europaweg 89 te Nieuw Schoonebeek 
en de aangrenzende percelen tot 25 meter.  
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. Een samenvatting van het 
vooronderzoek, alsmede een overzicht van overige relevante informatie is in § 2.2.1 
weergegeven. 
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2.2.1 Samenvatting vooronderzoek 

Voormalig bodemgebruik 
Bij de gemeente Emmen zijn de volgende gegevens beschikbaar aangaande de 
onderzoekslocatie: 
Datum Document Kenmerken 
17-02-
1913 

Bouwvergunning Aan H. Wilms is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
woonhuis met schuur. 

22-03-
1950 

Bouwvergunning Aan G.J. Wilms is een vergunning verleend voor de verbouw van een 
woning. 

11-11-
1953 

Bouwvergunning Aan J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
kippenhok met asbest golfplaten dakbedekking.  

04-05-
1973 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
woning. 

22-12-
1978 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
mestkuikenstal met asbest golfplaten als dakbedekking.  

03-12-
1981 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
mestkuikenstal met asbest golfplaten als dakbedekking. 

03-12-
1981 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
kapschuur (tasruimte voor stro) met asbestplaten dak. 

07-09-
1983 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het uitbreiden van een 
jongveestal met golfplaten dak.  

1991 Melding Meldingsformulier op en overslag van motorbrandstoffen op naam H.J. 
Visscher. Jaaromzet 1991 is ca. 6000 liter. De opslag vind plaats op een 
vloeistofdichte vloer met oliewater afscheider, mogelijk bij een wasplaats. De 
locatie van dit alles is niet vermeld.  

15-03-
1991 

Bouwvergunning Aan H.J. Visscher is een vergunning verleend voor het verbouwen 
(verbeteren) van een (bestaande grup-) stal met golfplaten dak. 

15-03-
1991 

Melding Melding Besluit Mestbassins op naam J. Visscher.  

17-03-
1992 

Revisievergunning Aan de Mts. H.J. en J. Visscher is een vergunning verleend voor een 
melkveehouderij, meststieren- en mestkuikenbedrijf. In de inrichting is sprake 
van een bovengrondse dieselolietank van 1100 liter (zie ook tekening in 
bijlage 2). 

28-08-
1993 

Kennisgeving Kennisgeving lozing op riool, mts. Visscher. 

28-08-
1993 

Controle Geen bijzonderheden. 

06-09-
1996 

Controle Olie en afgewerkte olie is niet opgeslagen boven een vloeistofdichte bak.  

04-08-
1998 

Hercontrole Alles blijkt in orde te zijn (gemaakt).  

16-12-
2002 

Overleg Overleg met gemeente over wijziging dieraantal en soort. 

13-07-
2006 

Bouwvergunning Aan J. Visscher is een vergunning verleend voor het bouwen van een 
mestsilo.  

22-01-
2008 

Controle Behalve enkele opmerkingen aangaande de keuring van de mestsilo en 
brandblussers worden er geen tekortkomingen geconstateerd. Er wordt geen 
melding gemaakt van de aanwezigheid van een wasplaats al dan niet met 
olie water afscheider.  

26-01-
2009 

Hercontrole Alle tekortkomingen mbt. keuringen zijn verholpen.  

 
Voorts is bekend dat onderhavige onderzoekslocatie direct ten oosten/noordoosten van een 
gesaneerde NAM-locatie is gesitueerd (zie bijlage 2 voor diverse tekeningen). Ter plaatse zijn 
in het verleden door met name Oranjewoud diverse verontreinigingen aan minerale olie en 
aromaten onderzocht en gesaneerd in opdracht van de NAM. Alle bekende verontreinigingen 
ter plaatse zijn geheel gesaneerd waarbij maximaal in lichte mate lokaal restverontreinigingen 
zijn achter gebleven. De saneringsprocessen hebben plaats gevonden tussen 1996 en 2003. 
De locatie is stroomafwaarts gelegen ten opzichte van onderhavige onderzoekslocatie. 
Derhalve worden er geen invloeden van deze saneringen en/of restverontreinigingen 
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verwacht op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van onderhavige 
onderzoekslocatie. 
 
Huidig bodemgebruik (locatie inspectie) 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van 10.000 m2 en bestaat uit een boerenerf in 
het buitengebied bij Nieuw Schoonebeek. De locatie bestaat uit diverse schuren met asbest 
verdachte dakbedekking alwaar het maaiveld niet consequent verhard is. Het terrein is deels 
wel voorzien van beton en straatwerk. Ook is er ter plaatse sprake van een bovengrondse 
tank. De locatie van de tank uit de hinderwetgegevens is volgens de eigenaar onjuist en 
komt niet overeen met de werkelijkheid. Ook is de genoemde wasplaats in de 
milieudocumenten nimmer aanwezig geweest aldus de eigenaar. Achter een der schuren is 
voorts sprake van een opvangbak van spoelwater (afkomstig van 
schoonmaakwerkzaamheden in kippenschuren). Tijdens de terreininspectie is het maaiveld 
onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking tot asbest verdacht materiaal. 
Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
 
Achter het erf is voorts een puinpad gelegen welke buiten onderhavige onderzoekslocatie 
valt (zie ER100316, dd. 26 maart 2010).  
 
Toekomstig bodemgebruik  
Het gebruik zal vermoedelijk wonen en agrarisch blijven. 
 
Bodemopbouw (geohydrologie) 
Bodemopbouw tot 10 m–mv  regionaal: 
0  -  2  m-mv: fijn zand; 
2  -  3  m-mv: matig grof zand; 
3  -  4  m-mv: leem; 
4  -  5  m-mv: matig grof zand; 
5  - 10 m-mv: matig grof zand, kleihoudend 
 
(Financieel-) juridisch 
Kadastrale gegevens Gemeente Schoonbeek, sectie F, nr(s). 943 
Opdrachtgever(s) Dienst Landelijk Gebied 
Belanghebbende rechtspersonen Jan Visscher (eigendom) 

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (opstalrecht) 
 
2.2.2 Betrouwbaarheid en volledigheid vooronderzoek 

Daar alle gegevens verstrekt door de verscheidene bronnen overeenkomen met elkaar en met 
de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie achten wij het vooronderzoek 
betrouwbaar. Daarnaast wordt het vooronderzoek als volledig beschouwd daar alle van te 
voren verwachte gegevens aanwezig bleken te zijn. 
 
2.2.3 Afwijkingen vooronderzoek 

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2009 naar voren gekomen. 
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2.3 Onderzoekshypothese  

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te onderscheiden: 

Verontreinigde stof + diepte van voorkomen Deellocatie 
Oppervlakte (m2) Grond Grondwater 

Oorzaak/Motivatie Onderzoeksprotocol

A: tanklocatie 
(10)  

Minerale olie Minerale olie Aanwezigheid 
tank 

5.3 

B: 10.000 Geen (onverdacht) Geen (onverdacht) Overig terrein 5.1 
 
Het onderzoek, ter plaatse van deellocatie A, is wat betreft de tanklocatie uitgevoerd 
conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740 (2009), § 5.3. Het 
onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern.  
 
Ter plaatse van het overige terrein (deellocatie B) is het onderzoek uitgevoerd conform de 
richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740 (2009), § 5.1. Het onderzoeksterrein 
is beschouwd als een onverdachte locatie. Hierbij wordt opgemerkt dat de tanklocatie als 
weergegeven bij de gemeente (maar onjuist volgens opdrachtgever) is meegenomen middels 
het plaatsen van een diepe boring. De peilbuizen zijn voorts strategisch gesitueerd nabij de 
opvangbak van spoelwater en de saneringen nabij de onderzoekslocatie. 
 
De onderzoekslocatie is, ter plaatse van het overige terrein, wel aan te merken als verdacht 
voor bodemverontreiniging met asbest ter plaatse van de schuren met asbest verdachte daken. 
Voor het asbestonderzoek wordt verwezen naar de rapportage ER100220-A, dd. 26 maart 
2010. 
 
Voor een volledig beeld van het mogelijk aanwezige asbesthoudend materiaal in het pand op 
de onderzoekslocatie kan een asbestinventarisatie van het type A, uitgevoerd door een 
volgens SCA Certificatieschema Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 gecertificeerd bedrijf, 
uitsluitsel geven. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 
3.1.1 Uitvoering werkzaamheden 

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 12 februari 2010 en het 
grondwater is bemonsterd op 26 februari 2010. 
 
Deellocatie A; bovengrondse tank 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 3 boringen tot circa 1.0 m-mv (nrs. 1 t/m 
3). Boring 1, stroomafwaarts van de tank , is vervolgens doorgezet tot 2.5 m-mv en 
afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 1.5 – 
2.5 m-mv, grondwaterstand 1.0 m-mv). 
 
Deellocatie B; overig terrein 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 12 boringen tot circa 0.5 m-mv (nrs. 13 
t/m 24), 2 boringen tot 1.2 (nrs. 6 en 7) en 6 boringen tot 2.0 m-mv (nrs. 4, 5 en 8 t/m 
12).  
 
Boringen 8 en 10, respectievelijk nabij de bekende sanering en de aanwezige opvangbak van 
spoelwater, zijn vervolgens doorgezet tot 2.2 en 2.3 m-mv en afgewerkt met een peilbuis 
ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 1.2 – 2.2 en 1.3 – 2.3 m-mv, 
grondwaterstand 0.7 en 0.8 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen welke zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de 
monsterpunten. 
 
3.1.2 Afwijkingen werkzaamheden 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de geldende 
VKB protocollen 2001, 2018 en 2002 naar voren gekomen. 
 
3.1.3 Afwijkingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009 naar voren gekomen. 
 

3.2 Bodemopbouw 

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten: 
 
Bodemopbouw 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0.0 - 1.5 Matig fijn, plaatselijk humeus zand 
1.5 - 2.5 Matig fijn zand 
   2.5 Diepst verkende bodemlaag 
 
Het grondwaterniveau is tijdens het veldwerk vastgesteld op een diepte tussen 0.7 en 1.0 
m-mv. 
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3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op 
bijzonderheden.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Deellocatie Meetpunt Diepte (m-mv) Einddiepte boring (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

B 10 0.0 – 0.5 2.3 Puin sporen 
B 14 0.0 – 0.5 0.5 Puin sporen 
B 19 0.0 – 0.5 0.5 Puinsporen 

 
1 =  zwakke waarneming 
2 =  matige waarneming 
3 =  sterke waarneming 
4 =  zeer sterke waarneming 
5 =  uiterste waarneming 
 
Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. Aangaande het voorkomen van asbest verdachte materialen wordt verwezen naar 
de rapportage ER100220-A, dd. 26 maart 2010. 
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4 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

4.1 Analysemonsters 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 
 
Analysemonsters en analyses 
Deellocatie Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

A Mp. 1 en 2 0.08 – 0.5 Bovengrond 
Bij tank 

Minerale olie 
Organische stof en Lutum 

B Mp. 12 en  
20 t/m 24 

0.0 – 0.5 Bovengrond Standaardpakket bodem* 

B Mp. 5 t/m 8 en  
17 t/m 19 

0.0 – 0.5 Bovengrond Standaardpakket bodem* 

B Mp. 9 t/m 11 en  
13 t/m 16 

0.0 – 0.56 Bovengrond 
Sporen puin 

Standaardpakket bodem* 

B Mp. 5 t/m 8 0.5 – 1.2 Ondergrond Standaardpakket bodem* 

B Mp. 9 t/m 12 0.5 – 1.0 Ondergrond Standaardpakket bodem* 

Deellocatie 
Grondwatermonster 

Filterstelling  
(m-mv) 

Motivatie Analyse 

A Pb. 1 1.5 – 2.5 Grondwater Minerale olie en aromaten 

B Pb. 8 1.2 – 2.2 Grondwater Standaardpakket 
grondwater** 

B Pb. 10 1.3 – 2.3 Grondwater Standaardpakket 
grondwater** 

 
* Standaardpakket bodem: 

- voorbehandeling AS 3000; 
- lutum; 
- organische stof; 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
- polychloorbifenylen (PCB); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- florisil behandeling; 
- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
- droge stof. 

 
** Standaardpakket grondwater: 

- voorbehandeling AS 3000; 
- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
- aromatisch oplosmiddelen incl. naftaleen (BTEXN); 
- chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- florisil behandeling; 
- Styreen; 
- Bromoform; 
- pH + EGV (in het veld bepaald). 

 
4.1.1 Afwijkingen analysemonsters 

Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de 
laboratoriumwerkzaamheden ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de 
individuele parameters. 
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4.2 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Bij de interpretatie van de 
analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de Regeling bodemkwaliteit 
en de Circulaire bodemsanering 2009. Hierbij zijn met behulp van (eco)toxicologische 
gegevens verwaarloosbare risiconiveaus en maximaal toelaatbare risiconiveaus berekend.  
 
Als toetsingsnormen zijn voor het verwaarloosbare risiconiveau achtergrondwaarden (grond) 
en streefwaarden (grondwater), en voor het maximaal toelaatbare risiconiveau 
interventiewaarden vastgesteld.  
Het gemiddelde van de (achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) + 
interventiewaarde) is vastgesteld als tussenwaarde, waarboven nader onderzoek nodig is. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden worden voor onder andere PAK, minerale olie en 
zware metalen afhankelijk gesteld van het organische stofgehalte en/of het lutumgehalte.  
 
Op basis van deze waarden zijn de toetsingswaarden berekend, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
In de tabellen 4.3.1 en 4.3.2 (grond) en 4.4.1 (grondwater) zijn de analyseresultaten 
geïnterpreteerd aan de hand van de toetsingswaarden. 
 
De betekenis van de waarden en de wijze van weergave staan vermeld in onderstaand 
overzicht: 
 
Concentratieniveau Betekenis Weergave 

≤ AW-waarde  of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde of 
streefwaarde gemeten - 

> AW-waarde  of S-waarde ≤ T-waarde Lichte verhoging gemeten + 

> T-waarde ≤ I-waarde Matige verhoging gemeten ++ 

> I-waarde Sterke verhoging gemeten +++ 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) (v) 

AW-waarde of S-waarde is hoger dan de niet verhoogde rapportagegrens (-) 
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4.3 Milieuhygiënische kwaliteit grond 

Tabel 4.3.1 Analyseresultaten bovengrond en toetsing  
Parameter Mp. 1 en 2  +/- Mp. 12 en 

20 t/m 24 
+/- Mp. 5 t/m 8 

en 17 t/m 19 
+/- Mp. 9 t/m 11 en 

13 t/m 16  
+/-

Diepte (m-mv) 0.08 – 0.5  0.0 – 0.5  0.0 – 0.7  0.0 – 0.56  
Deellocatie A  B  B  B  
Zintuiglijk -  -  -  Plaatselijk 

puinsporen 
 

         
Mvb. SIKB AS3000 +  +  +  +  
Droge stof 80.7  85.7  74.3  68.4  
Organische stof 6.2  4.6  9.1  15.1  
         
Korrelgrootteverdeling % van ds  % van ds  % van ds  % van ds  
Lutum (korrelfractie < 2 μm) 1.5  1.9  1.0  1.9  
         
Metalen mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  
Barium   18 - 16 - 26 - 
Cadmium   <0.3 - <0.3 - <0.3 - 
Kobalt   <3.0 - <3.0 - <3.0 - 
Koper   6.1 - <5.0 - 7.0 - 
Kwik   <0.1 - <0.1 - <0.1 - 
Lood   12 - <10 - 29 - 
Molybdeen   <1.5 - <1.5 - <1.5 - 
Nikkel   <5.0 - <5.0 - <5.0 - 
Zink   27 - 37 - 47 - 
         
Minerale olie mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C40 130 + <38 - 39 - 150 - 
Minerale olie C10 - C12 <20  <20  <20  <20  
Minerale olie C12 - C22 69  <20  <20  37  
Minerale olie C22 - C30 46  <20  <20  56  
Minerale olie C30 - C40 <20  <20  24  56  
         
Polychloorbifenylen mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  
PCB (som 7)   0.0049 - 0.0053 - 0.0074 - 
         
PAK (VROM) mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  mg/kg ds  
Totaal PAK 10 VROM   0.62 - 0.45 - 12 + 
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde 

 
Uit tabel 4.3.1 blijkt dat er in de bovengrond van monsterpunten 1 en 2 (bij de 
bovengrondse tank) een gehalte aan minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde. 
Daarnaast is er in de bovengrond van monsterpunten 9 t/m 11 en 13 t/m 16 ter plaatse van 
het overige terrein een gehalte aan PAK gemeten boven de achtergrondwaarde. De 
tussenwaarden voor nader onderzoek zijn niet overschreden.  
 
Het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de bovengrondse tank is hoogst waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aanwezigheid van de tank, maar geeft gelet op de gemeten concentratie 
geen aanleiding tot nader onderzoek. Het gemeten verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse 
van de monsterpunten 9 t/m 11 en 13 t/m 16 is mogelijk (deels) veroorzaakt door lokale 
depositie van deze stoffen alsmede invloeden van de plaatselijke zeer lichte bijmengingen 
aan puin. Het gemeten gehalte is van dien aard dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt 
geacht.  
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Tabel 4.3.2 Analyseresultaten ondergrond deellocatie B en toetsing  
Parameter Mp. 5 t/m 8  +/- Mp. 9 t/m 12  +/- 
Diepte (m-mv) 0.5 – 1.2  0.5 – 1.0  
     
Mvb. SIKB AS3000 +  +  
Droge stof 72.8  66.9  
Organische stof 8.6  8.4  
     
Korrelgrootteverdeling % van ds  % van ds  
Lutum (korrelfractie < 2 μm) <1.0  1.5  
     
Metalen mg/kg ds  mg/kg ds  
Barium 23 - 20 - 
Cadmium <0.3 - <0.3 - 
Kobalt <3.0 - <3.0 - 
Koper <5.0 - 6.7 - 
Kwik <0.1 - <0.1 - 
Lood <10 - 14 - 
Molybdeen <1.5 - <1.5 - 
Nikkel <5.0 - <5.0 - 
Zink 26 - 38 - 
     
Minerale olie mg/kg ds  mg/kg ds  
Minerale olie C10 - C40 68 - 78 - 
     
Polychloorbifenylen mg/kg ds  mg/kg ds  
PCB (som 7) 0.0054 - 0.0059 - 
     
PAK (VROM) mg/kg ds  mg/kg ds  
Totaal PAK 10 VROM 0.55 - 0.57 - 

 
Uit tabel 4.3.2. blijkt dat er in de ondergrondmonsters geen gehalten aan de onderzochte 
parameters zijn gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

Tabel 4.4.1 Analyseresultaten grondwater en toetsing 
Parameter 

Filterstelling 
Deellocatie 

Pb. 1 
1.5 – 2.5 

A 

+/- Pb. 10 
1.3 – 2.3 

B 

+/- Pb. 8 
1.2 – 2.2 

B 

+/- 

Mvb. SIKB AS3000 +  +  +  
 

Metalen μg/l  μg/l  μg/l  
Barium   46 - 70 + 
Cadmium   <0.3 - <0.3 - 
Kobalt   <2.0 - 4.2 - 
Koper   <5.0 - 5.5 - 
Kwik   <0.05 - <0.05 - 
Lood   <5.0 - <5.0 - 
Molybdeen   <5.0 (-) <5.0 (-) 
Nikkel   <5.0 - <5.0 - 
Zink   86 + 71 + 

 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen μg/l  μg/l  μg/l  
Benzeen <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Tolueen <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Ethylbenzeen <0.20 - <0.20 - <0.20 - 
Xylenen (som) 0.14 - 0.14 - 0.14 - 
Styreen (Vinylbenzeen)   <0.20 - <0.20 - 
Naftaleen <0.05 (-) <0.05 (-) <0.05 (-) 

 
Minerale olie μg/l  μg/l  μg/l  
Minerale olie C10 - C40 <50 (-) <50 (-) <50 (-) 

 
Vluchtige organische halogeen 
verbindingen 

μg/l  μg/l  μg/l  

Dichloormethaan   <0.20 (-) <0.20 (-) 
1,1-Dichloorethaan   <0.50 - <0.50 - 
1,2-Dichloorethaan   <0.10 - <0.10 - 
1,1-Dichlooretheen   <0.10 (-) <0.10 (-) 
Trans-1,2-Dichlooretheen   <0.10  <0.10  
Cis-1,2-Dichlooretheen   <0.10  <0.10  
1,1-Dichloorpropaan   <0.10  <0.10  
1,2-Dichloorpropaan   <0.10  <0.10  
1,3-Dichloorpropaan   <0.10  <0.10  
Trichloormethaan (Chloroform)   <0.10 - <0.10 - 
Tetrachloormethaan (Tetra)   <0.10 (-) <0.10 (-) 
1,1,1-Trichloorethaan   <0.10 (-) <0.10 (-) 
1,1,2-Trichloorethaan   <0.10 (-) <0.10 (-) 
Trichlooretheen (Tri)   <0.10 - <0.10 - 
Tetrachlooretheen (Per)   <0.10 (-) <0.10 (-) 
Vinylchloride   <0.10 (-) <0.10 (-) 
Tribroommethaan (Bromoform)   <0.50 - <0.50 - 
Dichl.ethenen (som cis+trans)   0.14 (-) 0.14 (-) 
Dichloorethenen (som)   0.21  0.21  
Dichloorpropanen (som)   0.21 - 0.21 - 
       
Zuurgraad (pH) 6.4  6.5  6.2  
Geleidbaarheidsvermogen (μS/cm) 1640  310  800  
(-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde 

 
Uit tabel 4.4.1 blijkt dat er in het grondwater van peilbuizen 8 en 10 gehalten aan barium 
(pb. 8) en zink (pb. 8 en 10) zijn gemeten boven de streefwaarden maar beneden de 
tussenwaarden voor nader onderzoek. Verhoogde gehalten aan metalen worden vaker 
aangetoond in de omgeving van Nieuw Schoonebeek, en zijn veelal veroorzaakt door 
verzuring en natuurlijke oorzaken. De gehalten aan barium en zink kunnen geheel of ten dele 
worden beschouwd als achtergrondconcentraties.  
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Samenvatting 

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Europaweg 89 te Nieuw 
Schoonebeek. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van het perceel. 
  
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te 
bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (wonen en/of agrarisch gebruik). 
 
Basisinformatie vooronderzoek: 
Adres  Europaweg 89 
Plaats Nieuw Schoonebeek 
Oppervlakte 10.000 m2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Schoonbeek, sectie F, nr(s). 943 
x- en y-coördinaten  x: 262,153, y: 519,296 
Toekomstig gebruik Wonen en/of agrarisch 
Huidig gebruik Boerenerf, ter plaatse is een bovengrondse tank aanwezig. 
Voormalig gebruik Wonen en agrarisch 
Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

geen 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

geen 

Bodemonderzoeken geen 
 
Uit de veldwerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de bodem van de onderzochte 
locatie opgebouwd is uit matig fijn, plaatselijk humeus zand. Het grondwaterniveau is tijdens 
het onderzoek vastgesteld tussen 0.7 en 1.0 m-mv. 
 
Tijdens het veldwerk zijn er lokaal sporen aan puin waargenomen.  
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In bovengrond van monsterpunten 1 en 2 (bij de bovengrondse tank) een gehalte aan 
minerale olie is gemeten boven de achtergrondwaarde. Daarnaast is er in de bovengrond van 
monsterpunten 9 t/m 11 en 13 t/m 16 ter plaatse van het overige terrein een gehalte aan 
PAK gemeten boven de achtergrondwaarde. De tussenwaarden voor nader onderzoek zijn 
niet overschreden.  
 
Het gehalte aan minerale olie ter plaatse van de bovengrondse tank is hoogst waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aanwezigheid van de tank, maar geeft gelet op de gemeten concentratie 
geen aanleiding tot nader onderzoek. Het gemeten verhoogde gehalte aan PAK ter plaatse 
van de monsterpunten 9 t/m 11 en 13 t/m 16 is mogelijk (deels) veroorzaakt door lokale 
depositie van deze stoffen alsmede invloeden van de plaatselijke zeer lichte bijmengingen 
aan puin. Het gemeten gehalte is van dien aard dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt 
geacht.  
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Grondwater: 
In het grondwater van peilbuizen 8 en 10 zijn gehalten aan barium (pb. 8) en zink (pb. 8 en 
10) gemeten boven de streefwaarden maar beneden de tussenwaarden voor nader 
onderzoek. Verhoogde gehalten aan metalen worden vaker aangetoond in de omgeving van 
Nieuw Schoonebeek, en zijn veelal veroorzaakt door verzuring en natuurlijke oorzaken. De 
gehalten aan barium en zink kunnen geheel of ten dele worden beschouwd als 
achtergrondconcentraties.  
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er in de bovengrond 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. 
De tussenwaarden nader onderzoek zijn niet overschreden.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een verdachte locatie ter plaatse van de bovengrondse tank 
(deellocatie A), wordt gelet op het gemeten gehalte aan minerale olie in de bovengrond 
bevestigd.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie ter plaatse van het overige terrein 
(deellocatie B), wordt gelet op het gemeten gehalte aan PAK in de bovengrond verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde chemische parameters in relatie tot 
de woon en agrarische bestemming van het terrein, kan worden gesteld dat verhoogde 
risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu t.g.v. de aangetoonde milieuhygiënische 
bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn.  
 
In onderhavige rapportage worden geen uitspraken gedaan aangaande asbest. Hiervoor 
wordt verwezen naar de rapportages ER100220-A en ER100343 , dd. 26 maart 2010. 
 
 
Eco Reest BV 
J.R.W. Staal BBA 
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