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  1.  INLEIDING 

 
1.1  Achtergrond 
In opdracht van Rho Adviseurs heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodemonderzoek verricht aan 
de Boppelannen (ong.) te Twijzel (gemeente Achtkarspelen). 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 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 ALcontrol te Hoogvliet. 
 
1.3  Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat 
parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 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 erkende medewerkers, de heer J. ten Klooster en de heer M. la Crois. 
 
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 
 
2.2  Huidige situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Boppelannen (ong.) te Twijzel (gemeente Achtkarspelen). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Kooten, sectie D, nummer 5059. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte 
van circa  6000 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 aan de rand van Twijzel. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie in 
gebruik als sportveld. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op het oostelijke gedeelte van de 
onderzoekslocatie te realiseren.  
 
Het terrein is onverhard en niet opgehoogd. 
 

 
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. Er is geen informatie ontvangen van de Gemeente Achtkarspelen. De bodematlas 
van de Provincie Friesland (zie bijlage 9) is geraadpleegd, dit leverde geen informatie op welke van invloed zou 
kunnen zijn op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen 
calamiteiten voorgedaan.  
 
Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat de locatie in het verleden altijd in gebruik is geweest ten behoeve 
van agrarische- /natuurdoeleinden. Sinds midden jaren ’70 is het perceel in gebruik voor het beoefenen van 
verschillende sporten. De onderzoekslocatie is nimmer bebouwd geweest. 
 

  
Figuur 2: Historische kaart 1955 Figuur 3: Historische kaart 1965 
 

  
Figuur 4: Historische kaart 1990 Figuur 5: Historische kaart 2016 
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Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen 
zijn op de onderzoeksstrategie.  
 

 
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.  
 
Derhalve is de locatie onverdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 
 
2.5  Voorgaande onderzoeken 
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden.  
 
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 3,25 m 
+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 0,25 m -NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 3,50 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting noordoostelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig 
aan invloeden van buitenaf. 
  



 
 
 
 
 

  7 

 

  3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
3.1  Hypothese 
De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en 
hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
3.2  Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

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

12 tot ± 0,5 m-mv 
3 tot ± 2,0 m-mv 

1 4 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 24 mei 2017 en op 1 juni 2017 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 grijsbruin, zeer fijn zand. Daaronder bestaat de 
ondergrond wisselend uit beigegrijs, matig fijn zand en lichtgrijs, sterk zandige leem. De complete 
omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4.  
 
Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.  
 
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 3,50 - 4,50 2,85 6,6 370 9,73 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
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 - 0,50) + 04 (0,00 - 0,50) + 
05 (0,00 - 0,50) + 06 (0,00 - 0,50) + 
07 (0,00 - 0,50) + 08 (0,00 - 0,50) + 
09 (0,00 - 0,50) + 10 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

MM02 02 (0,00 - 0,50) + 03 (0,00 - 0,50) + 
11 (0,00 - 0,50) + 12 (0,00 - 0,50) + 
13 (0,00 - 0,50) + 14 (0,00 - 0,50) + 
15 (0,00 - 0,50) + 16 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

MM03 01 (0,70 - 1,10) + 02 (0,80 - 1,30) + 
02 (1,30 - 1,70) + 03 (0,80 - 1,20) + 
03 (1,20 - 1,50) + 04 (1,00 - 1,50) + 
04 (1,50 - 2,00)  

0,70 - 2,00 AS3000-pakket grond 

MM04 01 (1,10 - 1,60) + 01 (1,60 - 2,10) + 
02 (1,70 - 2,00) + 03 (1,50 - 2,00) 

1,10 - 2,10 AS3000-pakket grond 

Grondwatermonster(s)    

01  3,50 - 4,50 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM01 en MM02 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM03 en MM04 zijn 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 0,70 - 2,00 - - - AW 

MM04 1,10 - 2,10 - - - AW 

Grondwatermonster(s)      

01 3,50 - 4,50 barium - - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 
S = streefwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventieaarde (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 Boppelannen (ong.) te Twijzel (gemeente Achtkarspelen). Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader 
van een bestemmingsplanwijziging. 
 
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.  

 

 

 

 


