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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Tubbergen wil voor het grondverzet in de gemeente gebruik maken van de mogelijkheden die 
worden geboden onder het Besluit bodemkwaliteit1. Om dit te kunnen doen wil de gemeente een 
bodemkwaliteitskaart opstellen. 

De gemeente Tubbergen heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het 
opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor de gehele gemeente.

In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de 
resultaten zijn. Deze resultaten zijn getoetst aan het regionale kader van Twente. In bijlage 9 is een toetsing 
volgens de landelijke generieke normstelling opgenomen.

1.2 Doelstelling

Doelstelling van het project is het opstellen van de bodemkwaliteitskaart om daarmee een actueel en dekkend 
beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit in de gemeente Tubbergen.

Achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente Tubbergen om gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden die het Besluit bodemkwaliteit biedt:

• bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem;

• als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende bodem;

• bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet;

• om mogelijk gebiedseigen terugsaneerwaarden vast te stellen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe de bodemkwaliteitskaart tot stand is gekomen. Er wordt op de verschillende 
te volgen stappen ingegaan en de resultaten van de gevolgde werkwijze worden besproken. In hoofdstuk 3 
worden de conclusies beschreven.

1 Besluit bodemkwaliteit, Stb. 2007, 469
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2 Werkwijze en resultaten

Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten2 is volgens een 
stappenplan gewerkt. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven. In de volgende paragrafen worden 
deze stappen nader toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen, zoals aangegeven in de onderstaande 
figuur, niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Het is wel noodzakelijk dat de elementen van de stappen 
terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart.

Stap 1:
Opstellen 
programma 
van eisen

Stap 2:
Vaststellen 
onderscheide
nde 
kenmerken

Stap 3:
Gegevensverz
ameling en 
gegevensbe-
werking

Stap 4:
Indelen 
beheergebied 
in 
deelgebieden

Stap 5:
Controle 
indeling van 
het 
beheergebied 

Stap 6:
Verzamelen 
aanvullende 
gegevens

Stap 7:
Vaststellen 
bodemkwali-
teitszones

Stap 8:
opstellen 
ontgravings- 
en 
toepassingen 
kaart

Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen (uit: Richtlijn bodemkwaliteitskaarten)

2.1 Stap 1: Programma van eisen

Bij het opstellen van het programma van eisen wordt onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatige 
onderbouwing in het kader van gebiedsspecifiek beleid en een technisch inhoudelijke onderbouwing in het kader 
van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zelf.

Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld:
• Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat het gemeentelijke grondgebied van de 

gemeente Tubbergen.
• De bodemkwaliteitskaart moet aansluiten op het Twentse beleid zoals vastgelegd in de nota 'Twents 

beleid veur oale groond'. Deze nota is gebruikt als ondergrond voor de bodemnota waar deze 
bodemkwaliteiskaart een bijlage voor is.

• De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bodemlaag 0,0-
0,5 en 0,0-2,0 meter minus maaiveld.

• De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor het standaard NEN-pakket: de stoffen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10-VROM), som-PCB's en 
minerale olie. Daarnaast zijn de stoffen arseen en chroom in de statistische analyse meegenomen..

De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit de database (Excel-file) van de gemeente 
Tubbergen en het uitgevoerde aanvullend bodemonderzoek (CSO, 2010) naar de stoffen uit het nieuwe NEN- 
stoffenpakket.

Op de kaart is een aantal gebieden als 'verdachte locatie' aangegeven. Over de bodemkwaliteit van de grond in 
deze gebieden doet de bodemkwaliteitskaart geen uitspraak. Op de ontgravingskaart  zijn deze locaties paars 
gemarkeerd (kaartbijlage 7). Een lijst van deze locaties is opgenomen in bijlage 3.

2 Richtlijn bodemkwaliteiskaarten 2007
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2.2 Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige 
deelgebieden

2.2.1 Inleiding

In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is de volgende checklist van onderscheidende kenmerken ten behoeve 
van het indelen van deelgebieden opgenomen:

• De bodemopbouw.
• De gebruikshistorie.
• De ontwikkeling van wijken of gebieden.
• De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen).
• Het huidige bodemgebruik.

2.2.2 Indeling op basis van bodemopbouw

De ondergrond van Twente bestaat voor het grootste deel uit de Formatie van Boxtel met een dek van het 
laagpakket van Wierden (dekzand met daaronder leem en zand). Op basis van de ondergrond kan geen 
onderscheid worden gemaakt in deelgebieden.

2.2.3 Indeling op basis van gebruikshistorie3

De eerste bewoners van Twente waren jagers. Na de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden, werd het warmer en 
trokken deze jagers met de dieren mee richting het noorden.

Vanaf de steentijd leefden de bewoners van Twente voornamelijk van de landbouw. Deze mensen vestigden zich 
op de hoger gelegen heuvelruggen. Vanaf de 13e eeuw ontstonden op het platteland samenwerkingsverbanden, 
de zogenaamde markegenootschappen, die zich kenmerkten door een gemeenschappelijk grondbezit. De marken 
die nu het grondgebied van de gemeente Tubbergen vormen, behoorden tot het richterambt of landgericht 
Ootmarsum, dat 19 marken telde. 

In de middeleeuwen zijn een aantal stuifzandgebieden ontstaan ten gevolge van ontbossing, beweiding en het 
afplaggen van heide. In de 19e eeuw werden de meeste stuifzandgebieden door beplanting vastgelegd.

Vanaf het einde van 18e eeuw konden de boeren hun erf kopen. In de 19e eeuw werden de marken opgeheven en 
verdeeld. In 1811, tijdens de Franse overheersing, werd de gemeente Tubbergen gevormd door de negen meest 
westelijk gelegen marken (Mander, Hezingen, Vasse, Haarle, Reutum, Fleringen, Albergen, Geesteren, 
Tubbergen) van het richterambt Ootmarsum.

Naast landbouw speelde vanaf de latere middeleeuwen (vanaf ca. 1000 na Chr.) het geloof een belangrijke rol in 
het dagelijks leven. Overal verschenen kerken en kloosters.

In 1950 werd er onder Tubbergen aardgas gevonden. In de jaren erna begon men met de exploitatie van het 
Twentse aardgas. Dit heeft niet lang geduurd omdat inmiddels de gasbel in Slochteren aangeboord was.

3 www.tubbergen.nl  , ingezien december 2009
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2.2.4 Indeling op basis van geomorfologie4

De geologische processen in het Saalien, 200.000 tot 130.000 jaar geleden, hebben in belangrijke mate het 
aanzien van het huidige Twentse landschap bepaald. Noord- en Midden-Nederland werden in deze periode 
overstroomd met landijs uit Scandinavië. De bodem werd door het landijs opgestuwd, geplooid en over elkaar 
heen geschoven. De stuwwal van Ootmarsum, de stuwwal van Oldenzaal, het bekken van Hengelo en het bekken 
van Nordhorn zijn op deze wijze ontstaan. Het landijs duwde de bodem voort, voerde delen van de bodem mee 
en stuwde het op tot stuwwallen. Daar waar grote delen van de bodem meegevoerd werden, bleven grote gaten 
achter, bekkens genaamd. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, is er voornamelijk dekzand afgezet over het 
gehele gebied. Door een aantal rivieren en meren is plaatselijk leem en zand afgezet. 

2.2.5 Indeling op basis van huidig bodemgebruik

De gemeente Tubbergen bestaat uit negen dorpen en drie buurtschappen. De dorpen zijn Tubbergen, Albergen, 
Geesteren, Fleringen, Harbrinkhoek-Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum en Vasse. Haarle, 
Hezingen en Mander vormen afzonderlijke buurtschappen. De gemeente heeft een oppervlakte van ca. 147 km² 
en telt ruim 20.000 inwoners.

De gemeente Tubbergen heeft van oudsher een agrarisch karakter. De agrarische sector komt echter steeds meer 
onder druk te staan en de Tubbergse boeren hebben zich ook gericht op andere aanvullende bronnen van 
inkomsten, bijvoorbeeld het toerisme.

2.2.6 Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit

De gemeente Tubbergen heeft geen bodemkwaliteitskaart van haar gehele grondgebied beschikbaar. Wel zijn in 
het verleden kaarten vastgesteld voor de wegbermen en voor de uitbreidingsgebieden.

2.2.7 Voorlopige indeling deelgebieden

Op basis van met name het huidige bodemgebruik en de huidige bodemkwaliteit zijn de volgende deelgebieden 
onderscheiden:

1. Industrie
2. Landelijk gebied
3. 'Witte vlek'
4. Wonen na 1945
5. Wonen voor 1945

Het deelgebied 'Witte vlek' betreft verdachte locaties (o.a. bedrijventerreinen).

4 www.proeftuintwente.nl  , ingezien december 2009
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2.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking

2.3.1 Selecteren beschikbare informatie

De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit de Excellijst van de gemeente. Deze lijst betreft 
bodemonderzoeken uitgevoerd volgens NEN 5740 op onverdachte locaties, vanaf 1 januari 2005 tot en met 
1 oktober 2010. In deze lijst staan de analysegegevens die representatief zijn voor de BKK. De representatieve 
grond(meng)monsters vanaf 2004 zijn geselecteerd voor de dataset bodemkwaliteitskaart Tubbergen.

2.3.2 Het samenvoegen van meng- en puntmonsters

De dataset bestaat uit meng- en puntmonsters. De Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de 
invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden5. De 
resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van zowel punt- als mengmonsters 
vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van alléén mengmonsters. Er 
bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een gegevensbestand 
waarin zowel punt- als mengmonsters aanwezig zijn. In dit project zijn de waarnemingen van de mengmonsters 
eenmaal meegenomen.

2.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet

Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het monster aanwezig is in concentraties beneden de 
detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan 
variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor het gemiddelde. 
Hierbij is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de 
gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. 
Met het beschikbaar komen van betere meetapparatuur zijn detectielimieten lager komen te liggen, waardoor de 
opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof van rapport tot rapport kan verschillen.

2.3.4 Het opsporen van uitbijters

Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn ingevoerd ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart kan er 
sprake zijn van uitschieters in de dataset (extreem hoge gehalten) als gevolg van bijvoorbeeld typefouten, 
onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig zijn aangegeven. 
Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. Voor de gehele dataset zijn per 
stof met een visuele methode (scatterplots) extreme gehalten gemarkeerd. 

De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Indien de uitschieters tot een puntbron of meetfout zijn te 
herleiden, dan zijn de waarnemingen uit het bestand verwijderd. De twee gevonden typefouten zijn verbeterd. In 
bijlage 2 is een overzicht van de uitbijters opgenomen, welke op basis van de in de bijlage opgenomen reden zijn 
verwijderd.

5 Handreiking Achtergrondgehalten 1998, Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO MEP-R98/283. 
IPO/TNO
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2.3.5 Dataset bodemkwaliteitskaart gemeente Tubbergen

In tabel 2.1 is de hoeveelheid (meng)monsters per bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de dataset 
van de bodemkwaliteitskaart.

Tabel 2.1: Aantal monsters opgesplitst in bodemlagen

Bodemlaag Dataset vanaf 1-1-2005

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 222

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 182

2.4 Stap 4: Indeling in zones en stap 6: Aanvullende waarnemingen

De eerste indeling in deelgebieden is met name bepaald op basis van de historie. De vijf deelgebieden die 
genoemd staan in paragraaf 2.2.7 zijn vervolgens ingedeeld in zones. Voor de indeling in zones zijn alle 
bestaande waarnemingen verwerkt. De bodemkwaliteit van de vier deelgebieden Industrie, Landelijk gebied, 
Wonen voor 1945 en Wonen na 1945 is getoetst conform de regels van de regio Twente, aan de P80. Voor het 
deelgebied 'Witte vlek' waren geen waarnemingen aanwezig. 

Op basis van zowel de historie als de bodemkwaliteit is bekeken welke zones konden worden samengevoegd. 
Het bleek dat de deelgebieden Industrie en Landelijk gebied samengevoegd konden worden. Er waren voldoende 
waarnemingen aanwezig om deze conclusie te trekken. Het deelgebied 'Witte vlek' is daarbij gevoegd nu het hier 
ging om verdachte locaties in het deelgebied 'Landelijk gebied'. 

Ook voor de deelgebieden Wonen voor 1945 en Wonen na 1945 waren voldoende gegevens bekend om te 
oordelen dat deze twee deelgebieden konden worden samengevoegd. Dit omdat voor de stoffen uit het oude 
stoffenpakket reeds de conclusie kon worden getrokken dat de bodemkwaliteit niet significant afwijkt en de 
gebieden eenzelfde historie van bewonen hebben (de gebieden zijn enkel afwijkend op het punt van de periode 
van bewoning). Echter waren niet voldoende waarnemingen uit het nieuwe stoffenpakket aanwezig. Er was geen 
aanleiding om te verwachten dat deze nieuwe stoffen voor een wijziging van de klasse-indeling zouden zorgen. 

In deze twee deelgebieden heeft CSO aanvullend onderzoek uitgevoerd, om voor elke stof voldoende 
waarnemingen te verkrijgen. Voor beide deelgebieden samen waren in totaal acht waarnemingen aanwezig. 
Verdeeld over de kernen zijn twaalf extra waarnemingen gedaan, om zo aan de vereiste 20 waarnemingen te 
komen. 

Naast de twaalf waarnemingen in de kernen, zijn er acht waarnemingen gedaan in bermen langs wegen. Deze 
waarnemingen zijn gedaan om extra informatie te verkrijgen over de bodemkwaliteit van de bermen. De bermen 
worden mogelijk in de toekomst als separate zone benoemd.

De analyseresultaten van deze onderzoeken zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd aan de dataset van 
de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen. Op basis van de resultaten bleek dat de deelgebieden 
Wonen voor 1945 en Wonen na 1945 inderdaad konden worden samengevoegd tot één zone.

09J136.R01
23 november 2010
Pagina 6
Definitief



Uit de statistische resultaten bleek dat de bodemkwaliteitsklasse voor de boven- en ondergrond van alle 
deelgebieden kon worden geclassificeerd als 'schoon'. Om deze reden zijn zowel de boven- als ondergrond van 
deze deelgebieden samengevoegd tot één zone. De uiteindelijke indeling in zones voor de boven- en ondergrond 
is dan als volgt:

1. Gehele gemeente.

Het deelgebied 'Witte vlek' valt binnen de verdachte locaties zoals deze bij gemeente en provincie bekend zijn. 
Dit deelgebied is niet als zone in de kaart opgenomen, maar ingevoegd in de lijst met verdachte locaties 
(bijlage 3).

2.5 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden

2.5.1 Algemeen

De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per 
deelgebied:

• Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar.
• De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied:

• Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken in tenminste 10 
vakken zijn één of meer waarnemingen gedaan;

• Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar.

2.5.2 Aantal waarnemingen

Bij het aantal waarnemingen voor de minimale eisen is gekeken naar de stoffen van het standaard NEN5740 
stoffenpakket dat sinds 1 juli 2008 is gehanteerd: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, PAK 10 (VROM), som-PCB en minerale olie.

De zone “Gehele gemeente” voldoet aan de gestelde minimumeisen ten aanzien van de geografische spreiding.

Tabel 2.2: Wel/niet voldoende waarnemingen per zone

Zone Voldoende waarnemingen JA/NEE Opmerkingen

Bovengrond Ondergrond

Gehele gemeente JA JA -

2.5.3 Spreiding van de waarnemingen

Voordat gekeken is naar de mogelijkheden om deelgebieden samen te voegen, is nagegaan of de ruimtelijke 
spreiding van hoge en/of lagere gemeten gehalten in een deelgebied aanleiding geeft om deelgebieden te 
splitsen. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie voor de mate van ruimtelijke spreiding. De 
variatiecoëfficiënt wordt berekend door de standaardafwijking te delen door het gemiddelde. In principe geldt 
dat bij een lage variatiecoëfficiënt de berekende statistische parameters nauwkeuriger zijn dan bij een hoge 
variatiecoëfficiënt. Bij de zware metalen wordt gewoonlijk 1,5 als nog toelaatbare waarde voor de 
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variatiecoëfficiënt beschouwd, voor PAK ligt gewoonlijk de maximale waarde rond 2 (tabel 2.3). In historisch 
belaste gebieden zoals oude woonkernen kunnen de variatiecoëfficiënten hoger zijn.

Tabel 2.3: Stoffen met verhoogde variatiecoëfficiënten* (per zone per bodemlaag)

Zone Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)

Gehele gemeente - -
* zware metalen: variatiecoëfficiënt > 1,5 en PAK: variatiecoëfficiënt > 2

2.5.4 Definitieve gebiedsindeling

Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 5 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn in de gemeente 
Tubbergen voor de verschillende bodemlagen bodemkwaliteitszones onderscheiden (tabel 2.4).

Tabel 2.4 – Bodemkwaliteitszones

Zone Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)

Gehele gemeente wel gezoneerd wel gezoneerd

2.6 Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones

Voor het karakteriseren van de bodemkwaliteit wordt aangesloten bij het Twents beleid. Hierbij worden de 
bodemkwaliteitszones gekarakteriseerd op basis van de 80 percentielwaarden en wordt een viertal 
bodemkwaliteitsklassen onderscheiden: Schoon, Wonen met tuin, Stedelijk wonen en Gebiedsgericht.

De eisen voor deze vier bodemkwaliteitsklassen zijn in de volgende matrix weergegeven.

Klasse Eisen

Schoon • Alle 80 percentiel waarden  voldoen aan de achtergrondwaarden, met uitzondering van een beperkt aantal 
overschrijdingen wat afhankelijk is van het aantal stoffen dat beschouwd wordt, zie tabel 2.5.

• De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden bedragen.
• Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens Wonen (excl. Nikkel).
• Voor de stoffen PCB en kwik wordt een regionale achtergrondwaarde getoetst (voor een nadere 

beschouwing hiervan wordt verwezen naar de bij deze BKK horende bodemnota).

Wonen met tuin • Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen met tuin.

Stedelijk wonen • Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Stedelijk wonen.

Gebiedsgericht • Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Schoon, Wonen met tuin of Stedelijk wonen wordt de 
bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Gebiedsgericht.
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Tabel 2.5: Toegestane aantal overschrijdingen
Aantal gemeten stoffen Aantal overschrijdingen

Basispakket 2

16-26 3

27-36 4

37-48 5

Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tubbergen is het basispakket van toepassing.

Tabel 2.6: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag volgens het Twentse beleid
Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv)
Gehele gemeente Schoon
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)
Gehele gemeente Schoon

Controle saneringscriterium

In bijlage 4 is per onderscheiden bodemkwaliteitszone een aantal statistische parameters gegeven. In het Twentse 
normstelsel is de P80 bepalend. Naast de P80 zijn ook percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P90 en de P95) 
bepaald. Ook is gekeken naar de variantie binnen de waarnemingen. In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat 
vermeld dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 bóven de interventiewaarde een controle op het 
saneringscriterium nodig is. In de gemeente Tubbergen is dit op geen van de zones van toepassing.

Heterogeniteit

Naast de percentielwaarden en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend (zie bijlage 4). 
Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het 
gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan gemeente Tubbergen 
besluiten dat de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel of dat een aanvullend 
bewijsmiddel noodzakelijk is, omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule:

De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt:

Index < 0,2 : weinig heterogeniteit

0,2 < Index <  0,5 : beperkte heterogeniteit

0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit

Index > 0,7 : sterke heterogeniteit 
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Naar aanleiding van de bepaling van de heterogeniteit van de zones wordt geconcludeerd dat er nergens een 
zodanige heterogeniteit optreedt dat geoordeeld moet worden dat toepassing van grond uit het gezoneerde gebied 
leidt tot risico's (zie bijlage 4).

2.7 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart

2.7.1 Inleiding

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten:

1. Een kaart met deelgebieden en uitgesloten locaties.
2. De ontgravingskaart.
3. De toepassingskaart.

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart 
is uitgegaan van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

2.7.2 Kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden

Op de kaart is een aantal locaties als 'verdachte locatie' aangegeven. Over de bodemkwaliteit van de uitkomende 
grond op deze locaties doet de bodemkwaliteitskaart geen uitspraak. Op de ontgravingskaart  zijn deze locaties 
paars gemarkeerd (kaartbijlage 7).

Uitgesloten locaties binnen de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Tubbergen zijn:

• Locaties die worden gesaneerd of gesaneerd zijn (Wbb-locaties, opgave Provincie Overijssel).
• Onderzochte locaties waar een geval van ernstige bodemverontreiniging is geconstateerd, maar 

waarvoor nog geen beschikking is afgegeven op ernst en urgentie dan wel op het saneringsplan.
• Locaties waar sprake is van een niet-ernstige bodemverontreiniging door een puntbron. 
• Locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (niet onderzochte 

locaties uit het historisch bodembestand). 
• Locaties waar de gemeente Tubbergen geen beheer uitvoert (Rijkswegen, Provinciale wegen, 

spoorgebonden gronden en buitendijks gebied).

2.7.3 Ontgravingskaart

In het Twentse normstelsel is de kwaliteit van de te ontgraven grond gelijk aan de vastgestelde kwaliteit van de 
bodemkwaliteitszone. De ontgravingskaart voor de boven- en ondergrond is weergegeven in kaartbijlage 7.
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2.7.4 Toepassingskaart

De toepassingskaart is in het Twentse normstelsel gelijk aan de bodemkwaliteitskaart. Bij de toepassingskaart 
speelt de functie een rol. In het gebiedsgerichte beleid is voor de diverse zones bepaald welke kwaliteit toe te 
passen grond moet hebben. Daarbij is rekening gehouden met de functies in het deelgebied. De toepassingskaart 
voor de boven- en ondergrond is weergegeven in kaartbijlage 8.

2.8 Bijzondere omstandigheden

De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van grond afkomstig van of aanwezig ter plaatse 
van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een 
afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van 
schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. 
Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter 
plaatse van dempingen, stortplaatsen en ophooglagen.

Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden zoals bijvoorbeeld de (Provinciale) ecologische 
hoofdstructuur ((P)EHS) en grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere 
omstandigheden voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als 
op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere 
beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier 
aanvullende eisen stellen.

In de gemeente Tubbergen liggen de volgende beschermingsgebieden: 

• Archeologisch waardevolle gebieden: in het gebied liggen vele archeologische vindplaatsen. Bij 
ontgravingen in het gebied moet rekening worden gehouden met maatregelen ter bescherming 
(Monumentenwet).

• Grondwaterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied Mander (zie kaartbijlage 7 en 8).
• (P)EHS gebieden / Natuura 2000 gebieden Springendal en dal van de Mosbeek (zie kaartbijlage 7 en 8). 

Alleen de Natura 2000 gebieden staan op de kaarten weergegeven6.

2.9 Vaststellen bodemkwaliteitskaart

Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. 

De gemeente Tubbergen is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond en 
baggerspecie op de landbodem. In een generiek kader wordt alleen de bodemkwaliteitskaart en de 
bodemfunctieklassenkaart vastgesteld middels een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente. Binnen het gebiedsspecifieke kader mag de gemeenteraad zelf voor één of meerdere stoffen 
normen vaststellen, die beter aansluiten bij de gewenste bodemkwaliteit en het daadwerkelijke gebruik van de 
bodem dan de maximale waarden van het generieke kader. Het Twentse stelsel is een uitwerking die volgens de 
gebiedsgerichte procedure moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

6 Interactieve detailkaart via www.minlnv.nl
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3 Samenvatting

CSO Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Tubbergen de bodemkwaliteitskaart opgesteld van het 
gemeentelijke grondgebied. In de bodemkwaliteitskaart is op basis van historie, gebruik en bodemkwaliteit in 
totaal één bodemkwaliteitszone onderscheiden in de boven- en ondergrond: 

1. Gehele gemeente

Op de kaart is een aantal locaties als 'verdachte locatie' aangegeven. Over de bodemkwaliteit van de uitkomende 
grond op deze locaties doet de bodemkwaliteitskaart geen uitspraak. Op de ontgravingskaart  zijn deze locaties 
paars gemarkeerd (kaartbijlage 7).

De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart:
• Locaties die worden gesaneerd of gesaneerd zijn (Wbb-locaties, opgave Provincie Overijssel).
• Onderzochte locaties waar een geval van ernstige bodemverontreiniging is geconstateerd, maar 

waarvoor nog geen beschikking is afgegeven op ernst en urgentie dan wel op het saneringsplan.
• Locaties waar sprake is van een niet-ernstige bodemverontreiniging door een puntbron. 
• Locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (niet onderzochte 

locaties uit het historisch bodembestand). 
• Locaties waar de gemeente Tubbergen geen beheer uitvoert (Rijkswegen, Provinciale wegen, 

spoorgebonden gronden en buitendijks gebied).
• Wegen en wegbermen.

De zone is vastgesteld voor de stoffen arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, 
nikkel, zink, PAK (10-VROM), som-PCB's en minerale olie.

Op de ontgravingskaart zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op 
de toepassingskaarten voor de boven- en ondergrond zijn de toepassingseisen gegeven die gelden voor een 
gebied als een partij grond wordt toegepast.

Voor de gemeente Tubbergen geldt dat voor zowel de boven- als ondergrond de bodemkwaliteit als 'schoon' 
wordt geclassificeerd. Dit houdt in dat voor de gehele gemeente in de boven- als ondergrond de toepassingseis 
ook schone grond betreft.

Tabel 3.1. Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, toepassingeisen  
en controle saneringscriterium

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Saneringscriterium

Bovengrond (0,0-0,5 m-mv)

Gehele dataset Divers Schoon Schoon Nee

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv)

Gehele dataset Divers Schoon Schoon Nee
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 Bijlage 1      Begrippenlijst

Bagger(specie)

Mengsel van minerale bestanddelen, organische stof en water dat vrijkomt bij het baggeren van (delen van) de 
waterbodem. In verschillende juridische regelingen worden verschillende  definities voor baggerspecie gehanteerd.

 

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden 
gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden).

 

Bodemkwaliteitskaart

Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven.
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Bodemkwaliteitsklasse

In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één 
van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen:

• Klasse landbouw/natuur 

• Klasse wonen 

• Klasse industrie 

Bodemkwaliteitszone

Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de 
verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een 
bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook 
diepte).

Bijzondere omstandigheden

Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, indien 
er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de 
betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een 
sanering heeft plaatsgevonden, e.d.

Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie 
vallen onder de bijzondere omstandigheden.

Deelgebied

Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de 
voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het 
deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is.

Grond

Het geheel van bestanddelen van de aardbodem van natuurlijke oorsprong, dat wil zeggen een mengsel van gesteente en 
mineraalfragmenten vermengd met organische stof, niet ontstaan door menselijk handelen, dat door ontgraven is 
vrijgekomen uit de bodem. 

Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde 
of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die is vermengd met bodemvreemd materiaal kan, 
afhankelijk van de per situatie toelaatbare hoeveelheid, eveneens als grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is 
dat de fysische kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd materiaal, niet mag verslechteren.

Interventiewaarde

Geeft de concentratie aan waarboven de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, dier en plant, 
ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse Staatscourant 
nr. 39, d.d. 24 februari 2000.
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Nota bodembeheer

Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde komen: 

•         één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties

•         een (water)bodemkwaliteitskaart

•         een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke 
ontwikkelingen in de toekomst

•         de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox

•         (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing 
en motivatie

Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam bodembeheer of de (diepere) 
ondergrond.

Onderscheidende gebiedskenmerken

Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, 
geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik. 

Percentiel/percentielwaarde

Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de 
waarnemingen ligt beneden deze waarde.

Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit

Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde 
normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem 
en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn dit (voor standaardbodem in mg/kg ds):
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Stof Maximale waarde 
landbouw/natuur 
(achtergrondwaarde)

Maximale waarde 
wonen

Maximale waarde 
industrie

Arseen 20 27 76

Barium - - -

Cadmium 0,6 1,2 4,3

Chroom 55 62 180

Koper 40 54 190

Kwik 0,15 0,83 4,8

Lood 50 210 530

Molybdeen 1,5 88 150

Nikkel 35 39 100

Zink 140 200 720

Som PAK 1,5 6,8 40

Som PCB's 0,02 0,02 0,5

Minerale olie 190 190 500

Uitbijter

Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. 
De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, 
verdachte locaties, typfouten

 

Variabiliteit

Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. 

 

Variatiecoëfficiënt

Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde)
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 Bijlage 2      Overzicht uitbijters
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 Bijlage 3      Lijst verdachte locaties
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 Bijlage 4      Overzicht statistische parameters en toetsing aan het  
Twents beleid
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 Bijlage 5      Deelgebiedenkaart
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 Bijlage 6a     Waarnemingen bovengrond
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 Bijlage 6b     Waarnemingen ondergrond
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 Bijlage 7      Ontgravingskaart boven- en ondergrond
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 Bijlage 8      Toepassingskaart boven- en ondergrond
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 Bijlage 9      Overzicht statistische parameters en toetsing aan de 
generieke normstelling
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