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1. INLEIDING
1.1 Landgoed Singraven
Landgoed Singraven, gelegen in gemeentes Dinkelland en Losser, is een van de parels van Twente en is
de trots van de dorpen Denekamp en Beuningen, waaraan het landgoed grenst. De inwoners van
Denekamp en Beuningen beschouwen het landgoed als hun achtertuin en hebben veel nostalgische
herinneringen vanuit hun jeugd op het landgoed. Het is duidelijk dat het landgoed zeer gewaardeerd wordt
door de omgeving als een recreatief park met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. Niet alleen het
huis Singraven, een monumentaal pand, maar ook het landschap van noordoost Twente, benoemd tot
‘Nationaal Landschap’ en de veelal karakteristieke boerderijen op Singraven, behoren tot de
cultuurwaarden van het landgoed. De rivier de Dinkel, welke op een natuurlijke wijze door de lengte van
het landgoed stroomt, is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Overijssel. De
Dinkel, samen met de gemengde bossen van het landgoed en de broekbossen ‘De Mors’ en ‘Voele Broek’
hebben een hoge natuurwaarde; landgoed Singraven maakt onderdeel uit van de samenhangende
structuur van natuurgebieden in de provincie Overijssel.
De Stichting Edwina van Heek geeft via de visie “De toekomst van het landgoed Singraven” (26 maart
2010, opgesteld door Boerderij en Landschap in opdracht van het bestuur van de Stichting Edwina van
Heek) aan het landgoed te willen versterken opdat de maatschappelijke betekenis ervan wordt vergroot.
De daarvoor benodigde investeringen zullen niet kostendekkend zijn, waardoor nieuwe economische
dragers nodig zijn. Om de belevingswaarde en openheid van het landgoed, die voor de versterking nodig
zijn, te vergroten, om bestaande natuur te kunnen handhaven, om nieuwe natuur te kunnen creëren en het
cultuurhistorische landschap te kunnen behouden en te versterken, zijn nieuwe investeringen noodzakelijk.
De Stichting Edwina van Heek zoekt additionele economische dragers, en de Rood voor Groen strategie
biedt hiervoor mogelijkheden.

1.2 Doelen van dit rapport en leeswijze
Het hoofddoel van dit rapport: Mogelijke nieuwe bouwlocaties op Singraven (onder)zoeken en
beoordelen of zij wel of niet haalbaar kunnen worden ontwikkeld.
In het rapport ‘De Toekomst van Landgoed Singraven’ worden al twee mogelijke locaties voor nieuwbouw
aangereikt. Het gaat om de locatie Olde Sonderhues (in voorgaande rapporten ‘Erve Loman’ genoemd) en
de uitbreiding van Erve Slinge. Deze studie is er op gericht om de mogelijkheden van rood op het landgoed
Singraven nader te onderzoeken. De locaties voortvloeiend uit dit rapport zijn mogelijke aanvullingen op de
locaties Olde Sonderhues en Erve Slinge.
Op landgoed Singraven zijn in de afgelopen eeuw veel historische erven verdwenen. Deze oude locaties
vormen nu dan ook de basis voor het onderzoek naar mogelijke nieuwe bouwlocaties. Door een
cultuurhistorisch onderzoek worden de verdwenen erven geïnventariseerd en onderzocht. De verdwenen
locaties worden in de context van de verschillende landschapstypes en het erfgoed geplaatst: In welke
landschappen bevinden de verdwenen erven zich, en hoe is deze situatie bepalend voor nieuwe rode
ontwikkelingen? Vervolgens wordt het verschillende beleid en de visies waarmee de nieuwe ontwikkeling te
maken krijgt besproken. Daarna worden deze locaties daarop beoordeeld: Op welke wijze passen de
locaties binnen de randvoorwaarden van de verschillende visies en het beleid? De locaties die als gevolg
van deze studie in beeld komen als mogelijke bouwlocatie, worden verder geïnventariseerd: Op welke
manier passen de locaties in het huidige landschap?
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2. CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK
In dit hoofdstuk worden alle verdwenen erven, de verschillende landschapstypes en alle erfgoed in kaart
gebracht. Als uitgangspunt hiervoor zijn historische kaarten en de gedigitaliseerd kadasterkaarten uit 1832
genomen. De resultaten staan op nieuwe kaarten die te zien zijn op pagina’s 12 en 13. Het
cultuurhistorische onderzoek richt zich in dit hoofdstuk op de gevolgen die de diverse landschapstypes en
het erfgoed hebben voor de mogelijke nieuwe locaties. De vraag: In welke landschap(pen) bevinden de
verdwenen erven zich, en hoe zijn die bepalend voor nieuwe rode ontwikkelingen? wordt hier beantwoord.

2.1 De verschillende perioden en daaruit voortkomende landschappen
van Singraven
De landschappelijke ontwikkeling van Singraven levert een rijk en soms complex verhaal op. Door in de
loop der tijd havezaten aan te kopen is Singraven gegroeid tot een landgoed van circa 465 hectare groot.
De vier havezaten Singraven, Harseveld, Beugelskamp en Borg Beuningen vormen tezamen het huidige
landgoed Singraven. Het cultuurlandschap van het landgoed heeft zich ontwikkeld al vanaf de 14 eeuw,
het moment waarop de naam ‘Singraven’ voor het eerst wordt vermeld. Sindsdien heeft Singraven diverse
eigenaren gehad – elke met hun eigen visie – en mede daardoor hebben vele veranderingen
plaatsgevonden in het landschap. Om beter te kunnen manoeuvreren door de verschillende perioden en
daaruit voortkomende landschappen van Singraven volgt op de volgende pagina’s een korte geschiedenis.
De belangrijkste perioden en dito landschappen worden hierin uitgebreid toegelicht.

2.1.1 Het ontwikkelen van het
oude hoevenlandschap en het
maten- en flierenlandschap

2.1.2 Toename
areaal bos vooral
op heide en broek
gebieden

2.1.3 De
ingrijpende
periode van
W.F.J. Laan

2.1.4 Beheersvisie
van Laan wordt
voortgezet door
de Stichting
Edwina van Heek
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2.1.1 Het ontwikkelen van het oude hoevenlandschap en het maten- en flierenlandschap
Oorspronkelijk kwamen ontwikkelingen in het landschap voornamelijk tot stand vanuit het oorspronkelijke,
natuurlijke, landschap waardoor er een sterke relatie tussen de natuur, de erven en het agrarische
landschap ontstond. Het oude hoevenlandschap en het maten- en flierenlandschap zijn hier voorbeelden
van; oude cultuurlandschappen die als eerste in cultuur werden gebracht rond circa 1200.
Het oude hoevenlandschap bevindt zich op hoger gelegen dekzandvlaktes en ruggen. Dit landschap kent
op zichzelf een microreliëf: op de hogere gelegen ruggen - de kampen - werden granen verbouwd en in de
relatief lagere, vochtige gronden bevonden zich de weilanden. Door jaar op jaar de kampen te bemesten
werd de bouwlaag dikker en het hoogteverschil tussen de kampen en weilanden nog groter. Ook loofbos en hakhoutbospercelen bevinden zich in dit landschap. De boerenerven zijn gekoppeld aan de kampen, en
dus aan het oude hoevenlandschap.
Het organische en complexe patroon van kampen, weilanden, bospercelen, erven, houtwallen, singels en
boomrijen creëren een kleinschalig en afwisselend landschap. De doorkijkjes van weiland naar akker of
naar een boerderij die helft achter een kamp verscholen ligt, maken dit landschap nog boeiender.
Hieronder volgt een opsomming van de kenmerken en waarden van erven in het oude hoevenlandschap.
Landschappelijke relatie
 De erven liggen verankerd in het landschap aan de randen van de kampen. Hierdoor wordt de
overgang tussen laag en hoog benadrukt.
 De beplantingen op de erven en de beplantingen van het omliggende landschap gaan in elkaar
over. Dit verankert het erf nog meer in het landschap en het erf krijgt daardoor een rafelige
silhouet.
 De beplanting in het landschap versterkt het verschil tussen hoog en laag door de contouren van
het landschap te volgen, bijvoorbeeld langs de rand van een kamp. Bovendien verschilt het type
beplanting van natte en droge gedeeltes waardoor het verschil tussen hoog en laag verder wordt
benadrukt.
 De erven zijn met elkaar verbonden door een netwerk van paden en (zand)wegen. Beplanting
markeert deze routes en vormt een visuele groene link tussen de erven, waardoor de erven als een
geheel in het landschap worden verankerd.

Erfstructuur


De erven zijn van oorsprong kleinschalig. Het erf Auskamp bijvoorbeeld, van oorsprong een van de
belangrijkste erven op Singraven, bestond uit een woonhuis, een huurmanshuis (dit was gelegen
op enige afstand van het erf, en is later een erf op zichzelf geworden), een schuur en een bakhuis.
(Tegenwoordig bestaat het erf Auskamp uit een woonhuis, twee kleinere schuren en een groep
grotere schuren.)



De gebouwen hebben verschillende bouwvolumes.



De gebouwen kennen geen rationele oriëntatie; de gebouwen lijken los gestrooid over het erf.



De erven kennen een duidelijke structuur en bestaan uit een achtererf, een voorerf en een zijerf.



Hoogstam fruitboomgaarden en eikengaarden zijn karakteristieke elementen

Historische topografische kaarten uit 1775 (De Hortinger kaart) en 1835 laten dit oude cultuurlandschap
duidelijk zien. Rondom de vier havezaten Singraven, Harseveld, Beugelskamp en Borg Beuningen was het
land sterk bebost (het Sterrenbos bestaat al) en is het oude hoevenlandschap duidelijk aanwezig. Veel
land is al ontgonnen.
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Het maten- en flierenlandschap bevindt zich in de lagere gronden van de beekdalen. Dit laag gelegen,
natte landschap werd oorspronkelijk als hooiland gebruikt. De verschillende percelen werden omringd door
een grillige structuur van heggen en houtwallen. Samen met de akkerbouw en weilanden van het oude
hoevenlandschap maakten de hooilanden deel uit van het gemengd boerenbedrijf.
Historische topografische kaarten uit 1775 (De Hortinger kaart) en 1835 laten dit oude cultuurlandschap op
Singraven duidelijk zien. Het maten- en flierenlandschap is gelegen in de beekdalen van de Dinkel en de
Omdinkel. Daar buiten ligt land dat nog niet ontgonnen is. Dit onontgonnen land noemde men de ‘woeste
gronden’ en waren natte of droge broekgebieden en heidevelden. De heidevelden en broekgebieden van
Singraven waren kleinschalig en sterk verweven met de andere landschapstypes. De meer uitgestrekte
woeste gronden waren gelegen ten westen van de vier havezaten en ten oosten van Denekamp, toen nog
een klein dorp.

2.1.2 Toename areaal bos vooral op heide- en broekgebieden
Met de opkomst van ontwateringsystemen en kunstmest aan het einde van de 19 eeuw kon men de natuur
sturen zoals men dat wilde; land wat oorspronkelijk ongeschikt was voor de landbouw we rd ontgonnen. In
1858 wordt Singraven geërfd door een Hendrik Jan Roessingh. Hij heeft veel liefde voor Singraven en hij
plant veel bomen op de kleine heidevelden en vooral in de broekgebieden. Dit is typerend voor die periode.
Landgoedeigenaren waren vooruitstrevend met de ontginning van ‘de woeste gronden’ door bos aan te
planten. Een topografische kaart uit 1905 laat de toename van bos zien op het landgoed. Veel bomen ten
zuiden en ten zuidwesten van Singraven zijn aangeplant op wat vroeger broek- en heidegebied was: Voele
Broek wordt aangeplant in rechte kavels, afgewisseld met zeer smalle stroken weiland (deze rationele
opbouw is tegenwoordig nauwelijks nog herkenbaar). Ook het bos rond Erve Loman neemt toe. Tevens
wordt de Hertenbaan door Roessingh aangelegd.

2.1.3 De ingrijpende periode van W.F.J. Laan
In 1922 wordt Singraven geërfd door Willem Frederik Jan Laan. Het beheer van Singraven wordt de
levenstaak van Laan, vol passie en op deskundige wijze zet hij de ontwikkeling van het landgoed voort. Zijn
passie ligt vooral in de bosbouw en met adviseurs op dit gebied bouwt hij een bosareaal op dat destijds als
voorbeeld gold de bosbouw. Laan verdubbelt het areaal bos door bos aan te planten op de waardevolle
landbouwgrond van het oude hoevenlandschap, op grote gedeelten van het maten- en flierenlandschap en
op de enkele heidevelden die toen nog bestonden. Vooral in de gebieden Harseveld, de Hagelmeien, de
Schiphorstmeien en wat nu bekend is als het “Nieuwe Werk” worden bomen aangeplant. Ook bij Erve
Loman neemt de omvang van het bos verder toe. In 1924 wordt landgoed Beugelskamp gekocht (het huis
wordt afgebroken) en ook dit gebied wordt met bos aangeplant. De aangeplante bossen zijn kleinschalig
van formaat en kennen een grote diversiteit aan soorten. Een topografische kaart uit 1955 laat de door
W.F.J. Laan aangeplante bospercelen zien. Ook zichtbaar op de kaart is het gegroeide dorp Denekamp en
het ontstaan van het buurtschap Beuningen in het buitengebied.
Laan had niet alleen aandacht voor het vergroten van het bosareaal op Singraven maar ook voor de
aanplant van speciale collecties van bomen. Hij legt het arboretum aan en plant bovendien een collectie
Thuja’s op de kamp van Olde Sonderhues. Beide collecties van bomen zijn bijzonder erfgoed geworden.
Daarnaast laat Laan Leonard Anthony Springer een park aanleggen in de Engelse stijl. Het park kenmerkt
zich door golvende bosranden en losse boomgroepen. Door het park loopt De Dinkel. Het park vormt een
‘plateau’ voor het huis Singraven en zorgt voor een natuurlijke overgang tussen de tuinen en het
omliggende landschap.
De aanplant van de bossen en de bomen collecties gebeurt tegelijk met het slopen van diverse
boerenbedrijven. Veel boerderijen zijn gesloopt ten behoeve van de bosbouw. Uiteraard zijn deze erven
niet meer te vinden op de topografische kaart uit 1955. Veel van de resterende boerderijen werden
opnieuw gebouwd of gemoderniseerd; het onderhoud van het landgoed en boerderijen was voor Laan van
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groot belang. De gesloopte boerenbedrijven bevonden zich allemaal in het oude hoevenlandschap. Het zijn
deze verdwenen erven die mogelijke nieuwbouw locaties kunnen worden. Deze erven staan aangegeven
op de kaarten op pagina’s 12 en 13, op kaart 1 in de context van de ‘oorspronkelijke’ landschapstypes en
op kaart 2 in de context van het huidige landschap, en verder bestaand en bijzonder erfgoed, waaronder
de bomen collecties van Laan.

2.1.4 Beheersvisie van Laan wordt voortgezet door de Stichting Edwina van Heek
In 1956 neemt De Stichting Edwina van Heek de taak van het beheer van Singraven over van W.F.J. Laan.
Prioriteit voor Laan was dat het beheer en de exploitatie van zijn zorgvuldig opgebouwde landgoed op
dezelfde manier voortgezet zou worden door de volgende generaties. Daarom besloot hij Singraven over te
dragen aan de Stichting Edwina van Heek. De Stichting heeft in de laatste 50 jaar haar toezeggingen
waargemaakt door Singraven volgens de visie van Laan te beheren. Er hebben vervolgens geen
opmerkelijke veranderingen in het landschap plaatsgevonden.

2.2 Het huidige landschap als resultaat
Het resultaat van deze lange en ook soms complexe geschiedenis is het landschap zoals dat er vandaag,
anno 2012, uitziet. Onderdelen van de verschillende landschappen uit de verschillende perioden uit de
geschiedenis zijn allemaal terug te vinden in het huidige landschap, hoewel niet altijd in hun
oorspronkelijke staat. Oude cultuurlandschappen hebben ruimte moeten maken voor meer recente
landschappen en erfgoed. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende landschapstypes in hun
huidige staat.
Het oude hoevenlandschap is deels intact maar ook deels verdwenen door de ingrijpende beheersvisie van
Laan. Voornamelijk rondom de bestaande havezaten – Kasteel Singraven en Borg Beuningen – is dit
landschap nog steeds grotendeels te ervaren, alleen zijn karakteristieke elementen, zoals houtwallen,
verloren gegaan. Waar de havezaten gesloopt zijn – Harseveld en Beugelskamp – is dit landschapstype
grotendeels weggedrukt door de bebossingacties van Laan.
Het maten- en flierenlandschap heeft weinig van zijn oorspronkelijke karakteristieken behouden.
Tegenwoordig is een groot gedeelte van dit landschap bebost. Laan is ook grotendeels verantwoordelijk
voor deze bebossing. Omdat de gebieden de Schiphorstmeien, de Hagelmeien en Obbenkotter gedeeltelijk
bebost zijn hebben ze zich ontwikkeld tot belangrijke rustgebieden voor natuur.
De nattere broek- en heidegebieden, ‘de Mors’ en ‘Voele Broek’, zijn in verschillende perioden aangeplant
met bos. Tegenwoordig vormen ze een aaneengesloten moerassig broekbosgebied en worden als de
meest belangrijk natuurhabitatten op Singraven beschouwd.
Het landschap en erfgoed van Laan De bossen van Laan kennen een grote natuurwaarde en zijn navenant
belangrijke stiltegebieden waardoor ze een positieve toevoeging aan het landgoed Singraven zijn. De
collectie Thuja’s is gaaf en is waardevol erfgoed. Het arboretum is intact maar onderhoud is nodig om zijn
toekomst veilig te stellen. Het arboretum is een belangrijk element op Singraven dat na revitalisering voor
het publiek wordt opengesteld.

2.3 De gevolgen van de landschappelijke ontwikkeling voor nieuwbouw
Dat het beheer van Laan enorme gevolgen heeft gehad voor het landschap op Singraven is duidelijk: door
zijn bebossingacties zijn veel van de waardevolle boerenerven en oude cultuurlandschappen – ontwikkeld
door eeuwenoud beheer – verloren gegaan. Op het eerste gezicht lijken deze gevolgen misschien nadelig
te zijn maar er staat tegenover dat de ‘nieuwe’ landschappen (het bos) en het ‘nieuwe’ erfgoed van Laan
op hun buurt hun eigen unieke en belangrijke waarde hebben gekregen.
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Nieuwe ontwikkelingen dienen in zowel de oude cultuurlandschappen als het erfgoed van Laan op een
zorgvuldige wijze geïntegreerd te worden. Omdat alle verdwenen erven zich in het oude hoevenlandschap
bevinden ligt de versterking of het gedeeltelijke herstel van dit landschapstype in de naaste omgeving van
de nieuwe erven voor de hand. Maar helaas is het niet op elke locatie zo simpel door te schrijven: ‘herstel
het waardevolle oude hoevenlandschap’. Omdat veel van de locaties van de verdwenen erven zijn bebost
door W.F.J. Laan zou herbouw van deze erven betekenen dat gedeelten van de inmiddels ontstane
waardevolle bossen zouden moeten verdwijnen.
Er moet dus een zorgvuldig overweging plaats vinden naar wat verantwoord is en wat meer waarde
toevoegt aan het landgoed op de langere termijn. Wordt het oude hoevenlandschap hersteld, of is
behouden van het erfgoed van Laan prioriteit? Per locatie dienen voorstaande vragen te worden gesteld en
overwegingen te worden beoordeeld. Uitwerking hiervan gebeurt in hoofdstuk 5. Belangrijk is te beseffen
dat, ook als de ontwikkelingen negatieve gevolgen hebben voor sommige elementen, de ontwikkeling van
rood eveneens de redding kan betekenen voor andere elementen; opbrengsten van het nieuw rood worden
gebruikt om bestaande elementen beter te onderhouden en/of te vernieuwen en uit te breiden.
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Kaart 1: De verdwenen erven in de context van de landschapstypes
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Kaart 2: De verdwenen erven in de context van het huidige landschap en erfgoed
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3. VISIES EN BELEID
Waar in het vorige hoofdstuk de geschiedenis centraal stond ten opzichte van hoe nieuw rood op
Singraven wordt ontwikkeld, staat de toekomst centraal in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden de
verschillende visies en beleidsdocumenten besproken. Bepalend voor de nieuwe ontwikkelingen op het
landgoed Singraven is de landgoedvisie opgesteld in 2010, de ambities in het provinciale beleid en het
daaruitvoortkomende/op geënte gemeentelijke beleid. De mogelijke nieuwe locaties (de locaties van de
verdwenen erven) dienen binnen de randvoorwaarden van het beleid te passen en waar mogeli jk een
bijdrage te leveren aan de realisatie van de gewenste beelden. Hieronder volgt een korte opsomming van
het beleid en de visies waarmee bij de nieuwe rode ontwikkelingen rekening moet worden gehouden:

3.1 Visies en beleid
3.1.1 Provinciaal Beleid: Omgevingsvisie
De catalogus gebiedskenmerken onderscheid vier verschillende lagen met elk haar kwaliteitsambities:
1. Natuurlijke laag, waarbij één van de ambities is “natuur als ruggengraat: een robuust,
aaneengesloten natuurlijk landschap” creëren.
2. Laag van het agrarisch cultuur landschap, waarbij de ambities zijn: “contrasten tussen de
landschappen behouden en ontwikkelen”, en een “ Nieuwe samenhang creëren tussen
dorp, erf en landschap.”
3. Stedelijke laag, waarbij één van de ambities is: “Brede waaier aan woon/werk en
mixmilieus: elk buurtschap, dorp en stad zijn eigen kleur.”
4. Lust en leisure laag, waarbij de ambitie is een “Zichtbaar en beleefbaar mooi landschap” te
creëren.
(bron: Omgevingsvise Overijssel, catalogus gebiedskenmerken, juli 2009, Provincie Overijssel)
De nieuwe rode ontwikkelingen op Landgoed Singraven kunnen bijdragen aan het bereiken van deze
kwaliteitsambities. De ontwikkelingen dienen echter wel onderschikt te zijn aan de instandhouding en
versterking van de natuurgebieden binnen het landgoed, waardoor Singraven als een onderdeel van de
“ruggengraat” in tact blijft. Verder kunnen de nieuwe ontwikkelingen de verschillende landschapstypes,
zoals in hoofdstuk 2 beschreven, versterken. Omdat landgoed Singraven grenst aan de dorpen Denekamp
en Beuningen kunnen de nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de verbetering in de samenhang tussen
dorp en landschap, door een vitaal ‘mixlandschap’ te creëren. Daarbij is er de mogelijkheid om door de
nieuwe (natuur)ontwikkelingen de belevingswaarde van Singraven te vergroten.
In de omgevingsvisie valt landgoed Singraven in twee ontwikkelingsperspectieven uiteen:
1. Ontwikkelingsperspectief realisatie groene en blauwe hoofdstructuur - Dit geldt voor het grootste
gedeelte voor het landgoed.
2. Ontwikkelingsperspectief veelzijdige gebruiksruimte – Dit geldt voor de randen van het landgoed,
hier kunnen een samenhang van meerdere functies plaats vinden.

3.1.2 Provinciaal Beleid: Rood voor Groen op bestaande landgoederen
(bron: Handelingskader Rood voor Groen op bestaande landgoederen, november 2008, Provincie
Overijssel)
In de Omgevingsvisie is het instrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ opgenomen, dat de Rood voor
Groen regeling vervangt. In plaats van een regeling is ‘Rood voor Groen’ een strategie geworden, of te wel
een manier van werken. De hoofdprincipes van Rood voor Groen zijn alsnog leidend voor de nieuwbouw
op Landgoed Singraven en wordt daarom hieronder in het kort beschreven.
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Het hoofdprincipe van de Rood voor Groen strategie is door middel van rode ontwikkelingen bestaand en
nieuw groen te versterken en te ontwikkelen. Over de locatie en karakter van het nieuwe rood gelden de
volgende randvoorwaarden en aandachtspunten:
“De locatiekeuze voor het nieuwe rood wordt bepaald aan de hand van de (historische) ruimtelijke opbouw
van het landgoed en de daarop voorkomende (ecologische) waarden.”
“Hoe voegt het bouwplan zich in de tradities en karakteristieken van het bouwen in de streek, qua ordening
van bouwvolumes, relatie met het landschap, erfstructuur, ontsluiting, vormentaal?”
Het cultuurhistorische onderzoek, hoofdstuk 2, is bepalend voor de locaties en hoe de nieuwe ontwikkeling
vorm krijgen.

3.1.3 Visie Landgoed Singraven
(bron: De toekomst van landgoed Singraven, 26 maart 2010)
De visie van het landgoed streeft naar een vergroting van de maatschappelijke betekenis en een duurzame
exploitatie van het landgoed. Landschappelijke-, cultuurhistorische- en natuurwaarden worden in
samenhang ontwikkeld. Om dit te realiseren heeft De Stichting Edwina van Heek uit drie scenario’s
(beheersfilosofieën) het scenario ‘Landleven’ gekozen:
“Landleven past het beste bij de opvatting van het bestuur over het beheer van het landgoed in de geest
van de laatste particuliere eigenaar, de heer W.F.J. Laan”
Het beheren van Singraven als één economisch geheel is een leidend thema in de Landleven
beheersfilosofie. Dit is een terugkeer naar de idealen van oorspronkelijk landgoedbeheer. De verschillende
economische activiteiten op Singraven, bijvoorbeeld de twee nog werkende agrarische bedrijven en de
horeca bedrijven, zullen in nauw verband geëxploiteerd worden. Om daarnaast de landschappelijke-,
cultuurhistorische- en natuurwaarden in samenhang te ontwikkelen wordt er naar een duidelijke zonering
binnen het landgoed gestreefd:
Er “ wordt sterk ingezet op een duidelijke zonering binnen het landgoed. Doel is om de meer dynamische
activiteiten te bundelen en zoveel mogelijk in de randen van het landgoed onder te brengen waardoor in
het rustige middengebied de omstandigheden voor natuurontwikkeling worden verbeterd.”
Het doel om de randen te ontwikkelen als een dynamisch landschap waardoor het merendeel van het
landgoed als natuur wordt behouden en ontwikkeld, sluit aan op de doelen van het provinciale beleid.

3.1.4 Samenvatting
De verschillende visies en het beleid sluiten aan op elkaar; er zijn duidelijke doelen of streefbeelden die de
nieuwe ontwikkeling niet alleen binnen het landgoed kan helpen realiseren, maar ook op gemeentelijk en
provinciaal niveau.
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4. ZONERING VAN HET LANDGOED

De landgoedvisie geeft aan het landgoed te willen verdelen in duidelijke zones. Gewenst is dat dynamische
activiteiten vooral aan de randen van het landgoed plaatsvinden waardoor er meer ruimte in het
middengebied ontstaat voor natuurontwikkeling. Om voort te borduren op de landgoedvisie en de
doelstelling om tot een duidelijke zonering te komen, worden de overgebleven gebieden van het landgoed
ook verdeeld in zones. Hierdoor zijn in totaal vier zones ontstaan:





Zone 1: Het middengebied van het landgoed
- Alle ruimte voor natuur
- Extensief agrarisch cultuurlandschap
Zone 2: De kern van het landgoed
Zone 3: De noordelijke rand van het landgoed
Zone 4: De dynamische randen van het landgoed

De zones zijn op kaart 3 aangegeven, zie pagina 17. De zones worden vervolgens uitgebreid toegelicht.
Aan de hand van de kaart wordt het duidelijk in welke zone de potentiële nieuwe rode locaties (de
verdwenen oude erven) zich bevinden. Elke nieuwe ontwikkeling dient zich aan de (gewenste) identiteit
van de zone aan te passen en waar mogelijk te versterken. Ook is het mogelijk dat geen nieuwe rode
ontwikkeling gewenst is om een zone te versterken.
In hoofdstuk 4 wordt de vraag beantwoord: Op welke wijze passen de locaties binnen de randvoorwaarden
van de verschillende visies en beleid?
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Kaart 3: Zones binnen het landgoed
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4.1 Zone 1: Het middengebied van het landgoed
De landgoedvisie geeft aan een duidelijke zonering binnen het landgoed te willen realiseren waarbij de
omstandigheden voor natuurontwikkeling verbeterd worden. Natuur(ontwikkeling) is op het hele landgoed
van belang, maar heeft in het middengebied van het landgoed vooral prioriteit. Tot dit gebied behoren veel
van de lagere gronden van het landgoed: de “Stille Westkant” (de Schiphorstmeien en de Hagelmeien) en
de broekbossen (De Mors en Voele Broek). Samen vormen de verschillende gebieden één
aaneengesloten natuurgebied. De habitats met de hoogste natuurwaarden binnen dit geheel zijn De Mors
en Voele Broek. Er lopen weinig openbare paden door deze zone, vooral in vergelijking met de noordelijke
en de dynamische randen van het landgoed. Voor de recreant is het middengebied van het landgoed veel
meer gesloten om de natuur nog meer de kans voor ontwikkeling te geven.
Omdat erven bij voorkeur gevestigd waren op de hogere gelegen gronden en niet in de laagtes, komt er
van oorsprong weinig bebouwing in deze zone voor. Een paar van de verdwenen erven bevinden zich net
op de grens tussen deze lagere gronden van Singraven en de hogere gronden van Denekamp,
bijvoorbeeld het erf Haafkes en de locaties rondom Beugelskamp. De twee andere (half) verdwenen erven
van deze zone,Schiphorst en Freudenhuis, bevinden zich aan de randen van de paar solitaire kampen die
net eilanden waren in dit lagere gebied.
Sinds de sloop van de erven zijn de locaties Beugelskamp, Freudenhuis en Haafkes bebost geraakt en de
locaties maken nu deel uit van een aaneengesloten bosgebied met een hoge natuurwaarde. De kamp en
het weiland van Schiphorst zijn intact gebleven en zijn voor agrarische doeleinden in gebruik. De
agrarische gronden van Singraven liggen verspreid over het landgoed en de kwaliteit en het beheer van de
agrarische gronden varieert van gebied tot gebied. Bijvoorbeeld, op de kampen naast de erven Auskamp
en Loman wordt er intensiever op geboerd dan op de weilanden van de lagere gelegen gronden. Hoewel
deze lagere gronden minder productief zijn hebben ze een hoge natuurwaarde en zijn van (even) groot
belang voor landgoed Singraven. Waar de agrarische sector zich aan heeft moeten passen aan natuurlijke
omstandigheden is er sprake van een ‘extensief agrarisch cultuurlandschap’. Opmerkelijk is dat, hoewel de
kamp naast Schiphorst van oorsprong van hogere agrarische kwaliteit is, te vergelijken met de kampen
naast Auskamp en Loman, hij wat betreft het hedendaagse beheer behoort tot het extensief agrarisch
landschap. Dit zou verklaard kunnen worden door een samenspel van diverse redenen. Het zou kunnen
zijn dat omdat het erf verdwenen is, de grond ‘links is blijven liggen’, of doordat de kamp een klein, solitair
eiland is midden in een lager gelegen gebied, het makkelijker ‘opgenomen’ wordt in het beheer van het
gebied.
Over deze hele zone heeft natuurontwikkeling een hoge prioriteit maar door het verschil in grondgebruik
(bos en agrarische gronden) kan de zone onderverdeeld worden in twee gebieden: ‘alle ruimte voor
natuur’ en ‘extensief agrarisch cultuurlandschap’. Omdat de erven Beugelskamp, Freudenhuis en
Haafkes deel uit maken van een aaneengesloten bosgebied behoren ze tot het gebied ‘alle ruimte voor
natuur’. Schiphorst is het enige verdwenen erf in deze zone dat zich nog steeds in een agrarisch landschap
bevindt waardoor hij tot de zone ‘extensief agrarisch cultuurlandschap’ behoort. Hieronder wordt voor elk
gebied overwogen of nieuwbouw wenselijk is.
Alle ruimte voor natuur
In verband met de ontwikkeling van de natuur is de woonfunctie in deze zone van ondergeschikt belang en
wordt bouwen op deze locaties afgeraden. Om op deze locaties te kunnen bouwen zou bos gekapt moeten
worden en dit is in strijd met de visie van deze zone. Daarbij gelden, voor elke individuele locatie, de
volgende overwegingen:
Beugelskamp: De verdwenen havezate Beugelskamp ligt – samen met een aantal daarbij horende
erven/gebouwen – voor de helft ingeklemd tussen de belangrijkste natuurhabitats, De Mors en Voele
Broek. Omdat deze verdwenen locaties tegen de belangrijkste natuurgebieden van Singraven aanliggen, is
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nieuwbouw op deze locaties af te raden. Aan de oostkant van de verdwenen locaties loopt de ringweg van
Denekamp (en een rotonde). Eventuele toekomstige bewoners zullen wellicht ook nog eens te kampen
krijgen met geluidsoverlast van optrekkende auto’s. Om deze redenen vallen ook de locaties bij
Beugelskamp af als mogelijke bouwlocaties.
Freudenhuis: Het hoofd reden om hier niet te bouwen is dat de locatie bebost is. Het verwijderen van het
bos doet te veel inbreuk op de boshabitat in dit gebied.
Haafkes: De locatie is zeer slecht toegankelijk. Nieuwbouw is daarom niet gewenst.
Extensief agrarisch cultuurlandschap
Waar in het vorige gebied sprake is van een visie uitsluitend gericht op natuur(ontwikkeling) spelen in dit
gebied, naast de wens voor natuurontwikkeling, ook agrarische doeleinden een rol. Door het agrarische
karakter van dit gebied zijn erven en dus nieuwbouw meer passend. De enige locatie waar eventueel
nieuwbouw gerealiseerd zou kunnen worden is op het enige verdwenen erf in dit gebied, Oude Schiphorst.
Hieronder wordt overwogen of nieuwbouw op deze locatie wenselijk is.
Schiphorst en Oude Schiphorst: Schiphorst is een verdwenen erf maar oude Schiphorst (het lijftuchthuis
van het erf Schiphorst) bestaat nog in de vorm van een vervallen schuur. Van het oorspronkelijke
ensemble zijn verder weilanden, de ‘Schiphorstkamp’ en een eikengaard overgebleven. Schiphorst ligt aan
de Molendijk, circa 600m ten westen van het molencomplex. De achterkant van het erf grenst aan de
bossen van de Hagelmeien, een belangrijk natuurhabitat. Doordat het oorspronkelijke landschap rondom
het erf intact is gebleven zou het herstel van de schuur en de nieuwbouw van één woonvolume geen
afbreuk doen; geen waardevolle bos moet verwijderd worden en de Hagelmeien blijven onverstoord. In
tegendeel, de reconstructie van het erf zou het landschap van deze locatie versterken. De kamp en de
eikengaard zouden hun origineel functie en identiteit weer terug krijgen. Het typische Twentse beeld van
een erf aan de rand van een kamp, verankerd in het landschap door een achterliggend bos en een
eikengaard, zal door middel van her-/nieuwbouw weer compleet worden. Wellicht zijn er mogelijkheden om
de agrarische identiteit van de kamp nog verder te versterken door traditionele akker gewas op de kamp
toe te passen, wat ook een hoge natuurwaarde heeft. Wegens de ligging aan de relatieve drukke Molendijk
is de locatie goed toegankelijk en ontsluiting van voorzieningen is relatief eenvoudig te realiseren.
Conclusie: Omdat voor het omliggende landschap het herstel van het erf Schiphorst een waarde
verhoging is, en omdat nieuwbouw de natuurdoeleinden van het extensief agrarisch landschap niet
verstoort, is deze oude locatie geschikt voor nieuwbouw. De locatie Schiphorst wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 5.

4.2 Zone 2: De kern van het landgoed
In de landgoedkern hebben zich nooit erven bevonden. Ontwikkelingen in de bestaande gebouwen zullen
veelal leiden tot recreatieve of educatieve bestemmingen. Te denken valt hierbij aan een landgoedwinkel.
Vanwege deze redenen zijn er hier geen mogelijkheden voor nieuwbouw met een woonbestemming.

4.3 Zone 3: De noordelijke rand van het landgoed
In deze zone gaat het landschap van Singraven over in het buitengebied van de omgeving. Dwars door
deze zone loopt het Almelo-Nordhorn kanaal. Vanaf 1963 wordt het kanaal niet meer gebruikt door de
scheepvaart. Sindsdien is het kanaal nauwelijks veranderd waardoor de natuur zich ongestoord heeft
kunnen ontwikkelen: Het Almelo-Nordhorn kanaal is inmiddels een belangrijke natuur habitat geworden.
Ondanks de hoge natuurwaarden van het kanaal is het kanaal opengesteld voor recreanten. Vanaf de
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(zand)wegen en paden aan beide kanten van het kanaal genieten fietsers en wandelaars van de nat uur.
Langs het kanaal bevinden zich een aantal woningen.
Het grootste gedeelte van het landschap in deze zone, een oud hoevenlandschap, is in de laatste eeuw
door Laan bebost. In het bos zijn kleine open ruimtes overgebleven. Vanwege de kleine schaal van deze
open ruimtes wordt er gezocht naar kleinschalige rode ontwikkelingen. Omdat deze zone overgaat in het
buitengebied van Denekamp - een gebied met verspreide erven in een agrarisch landschap - is
kleinschalige ontwikkeling hier des te meer geschikt.
In deze zone bevindt zich op het erf Auskamp een biologische veebedrijf. Hier zijn de weilanden en kamp
wat groter van schaal. Het veebedrijf is één van twee agrarische bedrijven op landgoed Singraven en is
cruciaal voor de toekomst van het landgoed. De landgoedvisie ‘Landleven’ beschouwd het landgoed als
een ‘groot gemengd bedrijf’ en het veebedrijf gaat daar een belangrijke rol in spelen. Om deze reden is
nieuwbouw ondergeschikt aan het veebedrijf en is afgeraden in de nabijheid van het erf Auskamp. De
erven Naamloze locatie 1, Nijhuis en Pierik, locaties in de omgeving van het erf Auskamp, vallen hierdoor
af als nieuwbouw locatie. Naast deze hoofdreden zijn er ook additionele redenen waarom nieuwbouw op
deze locaties niet geschikt is. Daarom volgt hieronder voor elke locatie een meer gedetailleerde
beoordeling.
Naamloze locatie 1: Deze voormalige bouwlocatie was gelegen in een opening in de bosrand.
Tegenwoordig bevinden zich de mestplaten van het veebedrijf Auskamp in deze opening. Omdat
nieuwbouw ondergeschikt is aan de agrarische bedrijven op het landgoed, is deze locatie ongeschikt.
Nijhuis: Het erf Nijhuis is afgebroken in de vorige eeuw. De nabijheid van het erf Auskamp maakt deze
ongeschikt als nieuwbouw locatie. Bovendien, omdat het erf Auskamp zeer vrij in het landschap ligt,
genesteld aan de rand van een kamp, zou nieuwbouw op deze locatie dit bijzondere ensemble mogelijk
verstoren.
Pierik: Het erf “Pierik”, ook “Olde Rikkink” genoemd, was gelegen ten noorden van het bestaande erf
Auskamp en was van oorsprong een “huurmanshuis” (lijftuchthuis). De nabijheid van het erf Auskamp maakt
dit verdwenen erf ongeschikt als een nieuwbouw locatie. Bovendien, omdat deze locatie inmiddels bebost is,
zou veel bos gekapt moeten worden om voldoende licht en ruimte te creëren. De ontsluiting van deze locatie
ligt niet voor de hand waardoor de economische haalbaarheid van deze locatie onzeker is. Al met al is deze
locatie ongeschikt als nieuwbouw locatie.
Met de uitzondering van de verdwenen erven rondom het erf Auskamp kunnen in principe in deze zone
nieuwe rode ontwikkelingen gerealiseerd worden. Er wordt hieronder per locatie kort beschreven of op de
overige individuele locaties rode ontwikkeling gewenst is.
Grobbe: Het kleine perceel, nu weiland, waar het voormalige erf was gelegen is nog intact, evenals het
weiland wat ten noorden hiervan ligt (de andere voormalige landbouwgronden en weilanden zijn inmiddels
bebost). Door de twee weilanden loopt een opengesteld zandweggetje. Nieuwbouw is mogelijk.
Harseveld: De locatie van de voormalige havezate behoort nu tot een rustgebied voor de natuur. De
toegankelijkheid is beperkt en de privé begraafplaats van onder nadere W.F.J. Laan ligt nabij. Vanwege
deze redenen is deze locatie ongeschikt als een nieuwbouwlocatie.
Naamloze locatie 2: Deze oude locatie ligt tegen de Ootmarsumsestraat aan (een zeer drukke weg)
waardoor hij ongeschikt is als nieuwbouwlocatie.
Conclusie: De enige locatie in deze zone geschikt voor nieuwbouw is Grobbe. Deze locatie wordt verder
uitgewerkt in hoofdstuk 5.
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4.4 Zone 4: De dynamische randen van het landgoed
Deze randen van het landgoed grenzen aan de dorpen Beuningen en Denekamp. Deze randen worden
dynamisch genoemd wegens de nabijheid van de dorpen en omdat rode ontwikkelingen met meerdere
functies voor de hand liggen (dit in tegenstelling tot de enkele burgerwoningen aan de noordelijke rand). Er
moet dus niet alleen worden gedacht aan woonfuncties maar ook aan zorg-, opvang- of andere
maatschappelijk gerelateerde functies. Om dit soort ontwikkelingen te kunnen realiseren zouden erven met
een samenhangend ensemble van meerdere gebouwen de meest geschikte soort rode ontwikkeling zijn.
De erven zouden kunnen aansluiten op een netwerk van paden en wegen en daardoor als een soort
schakel kunnen functioneren tussen de dorpen en het landgoed. Hierdoor zal de relatie tussen de dorpen
en landgoed Singraven worden verbeterd. In principe kan in deze zone nieuwe rode ontwikkelingen
gerealiseerd worden. Er wordt per locatie geëvalueerd of op de individuele locaties rode ontwikkeling
gewenst en/of mogelijk is.
Denekamp
Naamloze locatie 3: Hier heeft een gebouw gestaan, waarschijnlijk als onderdeel van erve Ellenboer.
Tegenwoordig is deze plek de hoofdingang voor bezoekers. De ingang is onduidelijk en wekt niet de indruk
dat men een groot landgoed binnenkomt. Een gebouw zo kort op de toegangsweg gelegen zou de ingang
onoverzichtelijk maken en daardoor nog onduidelijker. Bovendien zou de privacy en het woongenot van
bewoners door het verkeer op deze punt worden verstoord. Nieuwbouw op dit punt is daarom af te raden.
Olde Sonderhues: In de afgelopen eeuw is dit erf afgebroken en de bijhorende es bebost. Deze locatie is –
onder de naam van Erve Loman – al in het rapport “De Toekomst van Landgoed Singraven’” aangereikt
als een mogelijke erf locatie. De mogelijke landschappelijke inpassing van dit nieuwe erf wordt in dit
rapport verder uitgewerkt.
Beuningen
Naamloze locatie 4: De naamloze locatie tegen de rand van het Sterrenbos is al voor 1905 afgebroken. Het
Sterrenbos heeft een hoge cultuurhistorische- en recreatieve waarde waardoor nieuwbouw op deze locatie
ondergeschikt is. Op twee andere locaties in de nabijheid van het Sterrenbos kunnen erven met een
grotere omvang mogelijk wel ontwikkeld worden waardoor de maximale capaciteit van dit gebied is
namelijk bereikt: om ook deze locatie te ontwikkelen zou het evenwicht tussen rood en groen verstoren.
Om deze redenen valt deze locatie af als een nieuwbouw locatie.
Naamloze locatie 5: De naamloze locatie aan de rand van de kamp zou een mogelijke nieuwbouw locatie
kunnen zijn. Hier bestaat geen belemmering voor nieuw rood.
Slinge: Slinge is een bestaand erf. In het rapport De Toekomst van Landgoed Singraven is de uitbreiding
van dit erf al voorgesteld. Slinge behoort tot een van de oudste erven op Singraven. Herbestemming of
herbouw van bestaande gebouwen en uitbreiding van het erf behoren tot de mogelijkheden.
Conclusie: De locaties Olde Sonderhues, de naamloze locatie 5 en Slinge zijn mogelijke locaties voor
nieuwbouw. Op deze locaties wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan.
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5. UITWERKING VAN DE GEKOZEN LOCATIES
De gekozen locaties in hoofdstuk 4 worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. De landschappelijke
ontwikkeling wordt meer in detail besproken. Daarna wordt het huidige landschap geëvalueerd; zowel de
bestaande waarden van het oude hoevenlandschap, de waarden van het erfgoed van W.F.J. Laan, als de
verloren gegane waarden door het beheer van Laan worden vastgesteld.
Het onderzoek naar de bestaande en verloren waarden van het oude hoevenlandschap dient als inspiratie
bron voor de nieuwe ontwikkelingen; de oorspronkelijke structuren van de erven en het landschap kunnen
leidend zijn voor de toekomstige structuren. Daarnaast dienen de algemene karakteristieken van erven in
het oude hoevenlandschap, beschreven in hoofdstuk 2, als inspiratie bron. Hoewel de vormen van de
nieuwe gebouwen historisch verantwoord dienen te zijn mogen eigentijdse materialen gebruikt worden: de
erven dienen een nieuwe, eigentijdse laag toe te voegen aan het landschap. De vastgestelde waarden van
het erfgoed van Laan dienen bovendien geïntegreerd te worden in de nieuwe ontwikkelingen.
Het tweede uitgangspunt voor de nieuwe rode ontwikkelingen zijn de visies en het beleid, en de daaruit
vloeiende zonering van het landgoed. Bijvoorbeeld daar waar het landgoed aan de dorpen Beuningen en
Denekamp grenst (de dynamische randen van het landgoed) worden erven met zowel woon- als
maatschappelijk functies ontwikkeld. Daar staat tegenover dat de erven in de meer rustige noordelijke hoek
van het landgoed de vorm van solitaire burgererven zullen krijgen.
Hieronder is een samenvatting gemaakt van hoe de locaties en de structuur van de nieuwe ontwikkelingen
worden bepaald.
Het oorspronkelijke landschap
van de verdwenen erven: het
oude hoevenlandschap

Het landschap
en erfgoed van
W.F.J. Laan

De waarden van het huidige landschap:
Het oude hoevenlandschap in
verschillende toestanden, en het
landschap en erfgoed van Laan

De visies en beleid: de (gewenste)
karakteristieken van de verschillende
zones

Nieuwe locaties
voor rode
ontwikkeling;
gewenste erf
structuren;
gewenste
landschappelijk
relaties

Het hoofddoel van dit rapport is de mogelijke nieuwe bouwlocaties op Singraven (onder)zoeken en
beoordelen of zij wel of niet landschappelijk haalbaar kunnen worden ontwikkeld. In dit hoofdstuk worden
de locaties en de algemene karakteristieken van de nieuwe erven weergegeven, maar hoe de erven er
precies uit komen te zien is niet aan de orde in dit rapport. Daarvoor moeten de specifieke functies van de
erven bekend worden: de functies van de gebouwen bepalen de exact grote, locaties, oriëntaties en
vormen van de gebouwen. Dit is een taak van de aan te stellen architect. Wel dienen de nieuwe erven de
boven genoemde algemene randvoorwaarden te handhaven.
De vraag: Op welke manier passen de locaties in het huidige landschap? wordt beantwoord in dit
hoofdstuk.
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5.1 Zone 1; Extensief agrarisch cultuurlandschap – het erf Schiphorst
5.1.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

Het maten- en flierenlandschap rondom het erf Schiphorst is in 1905 duidelijk herkenbaar. Grillige
houtwallen scheiden de percelen. Het erf Schiphorst (bestaand uit een boerderij en twee schuren) en de
bijhorende kamp liggen midden in dit gebied. Tussen 1905 en 1955 verandert dit landschap enorm; de
topografische kaart van 1955 laat een heel ander landschap zien. Onder het beheer van W.F.J. Laan wordt
veel van het maten- en flierenlandschap bebost en het erf Schiphorst voor het grootste gedeelte
afgebroken. Alleen een schuur blijft staan. De bijbehorende kamp en eikengaard blijven behouden.

Foto’s van het erf Schiphorst in 1933
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5.1.2 Het huidige landschap en de waarden
Het huidige landschap ziet er niet veel anders uit als in 1955. De overgebleven schuur is nu vervallen maar
de eikengaard en de kamp zijn nog duidelijk herkenbaar.
Waarden van het huidige landschap in de omgeving van het erf Schiphorst:
Het oude hoevenlandschap:






Relatief kleinschaligheid landschap.
Oorspronkelijke kampgrond bestaat nog.
Eikengaard is behouden.
Vervallen schuur is restant van het erf.
Prominente locatie dicht bij de kern van het landgoed: zicht op vervallen schuur, eikengaard en
de kamp vanaf de Molendijk.

Landschap Laan:


Gemengd bos in de omgeving in extensief beheer; belangrijk voor fauna en flora soorten.

Verloren waarden van het oude hoevenlandschap door beheer van Laan:.
 Boerderij en één van de schuren van het erf zijn opgeruimd.
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5.1.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?

Gerelateerd groene
projecten
* Herstel en behoud
arboretum.
* Openstellen paden en
toegang tot arboretum.
* Aan te leggen
natuurvriendelijke oever.

N

Schiphorst
Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven gaat het bij Schiphorst om het herstel van de bestaande schuur
en de bouw van één woonvolume. Door de prominente ligging van het erf, langs de Molenweg en dicht
bij de kern van het landgoed, en ook door de natuurwaarden van dit gebied, verdraagt de locatie niet
meer dan één eengezinswoning. Hierdoor blijven het aantal auto’s en de verkeersbewegingen op dit
belangrijke punt op het landgoed beperkt. De prominente ligging van de locatie is ook een reden om
de bouwstijl van de woning traditioneel te houden; zo concurreert hij niet met Huis Singraven en het
molencomplex. Een woning die geïnspireerd is door de vorm van de originele woning – zie foto – is het
meest passend.
Ondanks het ingrijpende beheer van Laan zijn de waarden van het oude hoevenlandschap
grotendeels behouden. Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven vormen deze bestaande waarden de
basis voor de her-/nieuwbouw van het erf Schiphorst. De eikengaard, de bestaande schuur en de
kamp kunnen als hoekstenen voor de nieuwe inrichting van het erf worden beschouwd. De locatie van
de bestaande schuur is bepalend voor de nieuwe erfstructuur. Waar de schuur staat wordt het
achtererf van het erf ingericht; dit wordt de functionele ruimte op het erf. Het voorerf wordt georiënteerd
op de Molendijk en hier kan een traditionele siertuin ingericht worden.
Ontsluiting is relatief eenvoudig te realiseren vanaf de Molendijk. Door het erf te herstellen wordt de
belevingswaarde van het landschap vergroot, vooral omdat het erf duidelijk zichtbaar is vanaf de
Molendijk. Het zicht op het erf vanaf de Molendijk is beeldbepalend. Daarom dient de erfinrichting
zorgvuldig ingevuld te worden. Een sobere uitstraling is hier het meest passend.
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5.2 Zone 3; De noordelijke rand – Het erf Grobbe
5.2.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

1832
Het landschap van 1832 kent een fijnmazige opbouw van akkers, weiland, bos, hooiland, heide velden,
hakhoutbos percelen en erven. De kleinschalige structuur van het grondgebruik duidt het sterk microreliëf
van het landschap aan. Het erf Grobbe is in deze tijd nog intact.
1905
De opbouw van het landschap in 1905 is niet heel erg veranderd ten opzichte van die in 1835. Het areaal
bos is niet toegenomen in dit gedeelte van het landgoed. De meest opmerkelijke veranderingen in de
omgeving zijn de afbraak van havezate Harseveld en het aanwezigheid van het Almelo – Nordhorn kanaal.
Het kanaal loopt dwars door het kampen landschap en het erf Grobbe wordt daardoor afgesneden van de
andere erven op Singraven. De vele houtwallen tussen de erven markeerden de perceelgrenzen maar
dienden wellicht ook als paden die de erven verbonden.
1955
De gevolgen van het beheer van W.F.J. Laan is duidelijk te zien; de opbouw van het landschap is sterk
veranderd in vergelijking met die van 1905. Het areaal bos is aanzienlijk toegenomen, vooral in de
omgeving van Harseveld en de Hagelmeien. Grobbe (en de andere erven in dit gebied) is verdwenen. De
kleine percelen zijn samengevoegd en als gevolg daarvan zijn de houtwallen opgeruimd. Deze
ontwikkeling is vooral te zien in het weiland ten noorden van het erf Auskamp.
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Foto van het erf Grobbe in 1933

5.2.2 Het huidige landschap en de waarden
Waarden van het huidige landschap in de omgeving van het erf Grobbe:
Het oude hoevenlandschap:






Twee kleine weilanden intact.
Kleinschaligheid van landschap.
Netwerk van paden en zandwegen.
Enkele houtwallen en bomen in de weilanden.
Eikenlaan (in slechte staat) langs de voormalige toegangsweg naar het erf.

Landschap Laan:


Groot areaal gemengd bos in extensief beheer; belangrijk voor fauna en flora soorten.

Verloren waarden van het oude hoevenlandschap door beheer van Laan:
 Sterk wisselend landschap
 Houtwallen, kleine percelen bos, weilanden, akkers, en de erven vormden vroeger een rijk
mozaïek
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5.2.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?

Gerelateerd groene project
* Herstel Ottergat.

N

Grobbe
Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven gaat het in deze zone om het realiseren van kleinschalige
burgererven. Gezien de kleinschaligheid van het perceel is één eengezinswoning met een (kap)schuur
op deze locatie het meest passend.
Door het erf te herstellen komt de bestaande landschapsstructuur - het weiland, en de bomenlaan (te
herstellen) - beter tot zijn recht. Het erf maakt het beeld weer compleet. De woning dient zo gesitueerd
te worden dat het zicht door de eikenlaan richting het weiland optimaal is. De zandweg langs het erf is
een openbaar wandelpad waardoor, om de privacy van de toekomstige bewoners te waarborgen, de
woning het beste op enige afstand van de zandweg kan worden gesitueerd. De ontsluiting van het erf is
te realiseren door de bestaande inrit en zandweg te gebruiken. Een eenvoudige halfverharding op de
zandweg zal nodig zijn voor de permanente toegankelijkheid van het erf.
Het erf De Horst is een bestand erf op landgoed Singraven dat recentelijk leeg is komen te staan. De
woning verkeert in een slechte staat en ligt heel dicht tegen de drukke Ootmarsumsestraat aan. Om
deze redenen zijn er plannen om het erf te verplaatsen naar het zuidwesten toe. De plannen vallen
buiten het kader van Rood voor Groen maar heeft gevolgen voor hoe het erf Grobbe ontwikkeld kan
worden. Door De Horst te verplaatsen wordt de aanleg van voorziening voor het erf Grobbe veel
eenvoudiger te realiseren; de voorzieningen kunnen door het weiland getrokken worden. Dit maakt de
ontwikkeling van Grobbe meer economisch haalbaar waardoor de locatie des te meer geschikt is als
nieuwbouw locatie. Omdat de twee erven dicht bij elkaar komen te liggen dient de architectuur van
beide erven in harmonie met elkaar te zijn: het ene moet niet het andere overtreffen. Bovendien dienen
de woningen het kleinschalige landschap niet te domineren. Hierdoor wordt voor een traditionele
bouwstijl gekozen, geïnspireerd door de oorspronkelijke en bestaande woningen.
De visuele relatie tussen de twee erven zal een gemeenschappelijke zijn zonder dat het gevoel van
privacy wordt verstoord. De exacte relatie tussen de woningen dient nader uitgewerkt te worden maar is
in Cundall
dit rapport
niet aan
de orde.
Tuinen Landschapsontwerp
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5.3 Zone 4: De dynamische randen – Het erf Olde Sonderhues
5.3.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

1832
Het Olde Sonderhues bevindt zich op de grens van heidevelden en landbouwgrond. Het erf Olde
Sonderhues is waarschijnlijk het huurmanshuis van het erf Sonderhues geweest. Over de locatie van het
erf Sonderhues is niets bekend. Wel bekend is dat in 1382 het erf Sonderhues al wordt genoemd en was
één van de drie meierenhoeven op Singraven.
1905
Het Erve Loman is gelegen aan de rand van de Lomans es. De heidevelden zijn grotendeels bebost en het
Olde Sonderhues ligt tegen de bosrand aan. De twee erven zijn tegelijk verbonden en gescheiden door
een houtwal. Deze houtwal scheidt ook het weiland van het kamp af. Het contrast tussen de zeer
kleinschalige weilanden en de grotere oppervlakken van de kampen is duidelijk zichtbaar. Een weg loopt
langs het Erve Loman en hij loopt door de bossen en weilanden richting het erf Ellenboer. Deze weg
bestaat tegenwoordig niet meer. De Kasteellaan is aangelegd. Vanaf de Kasteellaan is het Erve Loman
goed te zien.
De grootte van het erf Olde Sonderhues, in 1915, was bijna 3 ha.; de omvang van Loman was groter met
ongeveer 7 ha. Omdat het Olde Sonderhues een huurmanshuis was is te verwachten dat het erf een
kleinere omvang had.
1955
In de periode van Laan is het Olde Sonderhues afgebroken en de kamp, die ten noorden hiervan lag,
bebost. De enkele heidevelden zijn ook bebost geraakt en het netwerk van houtwallen is opgeruimd.
Overgebleven is het Erve Loman (herbouwd), Lomans es en de natte, laag gelegen weilanden. De weg
langs het Erve Loman bestaat nog en is uitgebreid naar het noorden toe, langs de kamp. Op de kamp van
Olde Sonderhues bevindt zich een bijzondere collectie van Thuja’s, aangeplant door Laan.
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Foto’s Olde Sonderhues

5.3.2 Het huidige landschap en de waarden
Weinig is er veranderd ten opzichte van 1955; De weilanden, de kamp en de bossen kennen dezelfde
opbouw. Wel is de weg die langs Loman liep richting het erf Ellenboer verdwenen. Hoewel niet op de kaart
te zien, bevindt zich een kleine fruitboomgaard op de hogere grond ten noorden van het Erve Loman.
Waarden van het huidige landschap in de omgeving van het verdwenen erf Olde Sonderhues:
Het oude hoevenlandschap:






Lomans es intact en gebruikt als akker/tuinderij.
Het kleinschalige Erve Loman gelegen aan de rand van Lomans es.
Relatief wisselend landschap; lagere natte gronden nabij hogere kampgronden; bospercelen,
weilanden en akkergrond wisselen elkaar af.
Overblijfsel van een netwerk van paden en zandwegen.
Aantal eiken in de hoek van het weiland (overwoekerd door onderbegroeiing)

Het landschap van Laan:



Gemengd bos in extensief beheer; belangrijk voor fauna en flora soorten.
Bijzonder collectie Thuja’s.

Overige:
 Kleine hoogstam fruitboomgaard.
 Zicht op het Erve Loman vanaf de Kasteellaan.

Verloren waarden van het oude hoevenlandschap door beheer van Laan:
 Het erf Olde Sonderhues en de kamp die bij dit erf hoorde.
 Sterk wisselend landschap: houtwallen, kleine bospercelen, weilanden, akkers en de erven
vormden vroeger een rijk mozaïek.
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5.3.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?
Gerelateerd groene projecten
* Verbeterde verbinding tussen Erve Ellenborg en de
landgoedkern voor wandelaars door nieuw een pad aan
te leggen. Dit volgt min of meer een oude route. Fietsen
en auto's blijven de Molendijk gebruiken.
* Herstel oude loop Kampbeek nabij Loman.

N

Olde Sonderhues
In de loop van het Rood voor Groen traject zijn er al verschillende opties voor het inpassen van een erf op
deze locatie aangeboden. Dat het een flinke zoektocht is geweest om de juiste inrichting te vinden geeft de
gevoeligheid van deze locatie aan. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe, om de relatie tussen het dorp en
het landgoed te verbeteren, erven met meerdere bouwvolumes en een multifunctioneel karakter in deze
dynamische rand van het landgoed ontwikkeld kunnen worden. Maar uit onderstaande toelichting zal blijken
dat deze doelen op deze locatie moeilijk haalbaar zijn. In plaats van een multifunctioneel erf met meerdere
bouwvolumes wordt er een meer bescheiden erf voorgesteld.
De bijzondere collectie Thuja’s aan beide kanten van de zandweg – belangrijk erfgoed van W.F.J. Laan –
dient behouden te blijven waardoor de oorspronkelijke kamp niet hersteld kan worden. Hierdoor blijft de
nieuwbouw locatie beperkt tot het lager gelegen weiland. Vanuit een cultuurhistorisch oogpunt is deze
ligging minder goed passend; erven waren van oudsher op hoger gelegen gronden gevestigd, aan de
randen van de kampen. Maar door langs de bosrand van het weiland te gaan bouwen, wordt het hoogste
punt gezocht. De relatieve kleinschaligheid van deze hoge rand maakt meer dan twee bouwvolumes
onwenselijk. Om de economische haalbaarheid van deze locatie te maximaliseren kan de grootste van de
twee bouwvolumes in meerdere (bijvoorbeeld twee) woningen gedeeld worden.
De erfstructuur en de volumes van de gebouwen worden door een typisch Twentse erf geïnspireerd. Zoals
kenmerkend voor een oud Twents erf wordt het erf door twee verschillende gebouwen gevormd; een hoofdgebouw en een kleiner gebouw die de uitstraling van een schuur krijgt. Om de bescheidenheid van het erf
te bewaken kunnen bergruimtes en garages het beste in de gebouwen zelf worden opgenomen. Een kleine
overkapping voor houtopslag zou prima buiten de woningen plaats kunnen vinden.
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Verder is de nabijheid van Erve Loman een beperkende factor in de nieuwe ontwikkeling. Erve Loman is een
bestaand erf dat nabij het erf Olde Sonderhues ligt. De schuur van Erve Loman wordt verbouwd als een
twee-onder-één-kap woning (deze ontwikkeling valt niet onder het kader van Rood voor Groen). Erve Loman,
samen met de kamp en het bos, zorgt voor een fraai Twents ensemble, dat ook zichtbaar is vanaf de
kasteellaan. Een rode ontwikkeling op Olde Sonderhues dient de bescheidenheid van Erve Loman en het
omliggende landschap te bewaren. Bovendien dient Erve Loman het ‘hoofd erf’ in het landschap te blijven.
Ook om deze redenen kan nieuwbouw op Olde Sonderhues beter een kleinere omvang krijgen die doet
denken aan de originele omvang van het erf.
De architectuur van het nieuwe erf heeft ook een belangrijke rol in hoe de twee erven beschouwd worden.
Door de voorgevels van de nieuwe gebouwen (of alleen die van het hoofdgebouw) anders te oriënteren dan
die van de te verbouwen schuur Erve Loman (het meest prominent gebouw op Erve Loman) blijft Erve
Loman het ‘hoofd erf’ in het landschap. Bovendien dienen de zijgevels van de nieuwe woningen een sobere
uitstraling te krijgen; de bouwstijl van de nieuwe gebouwen dient traditioneel te zijn.
Waar het erf aan het weiland grenst dient geen harde afscheidingen te komen; voor “kunstmatige” tuinen is
er hier geen plek. Privé tuinen kunnen beter aan de zuid- en oostkant van het erf plaats vinden waar ze
bovendien meer privacy voor de bewoners bieden. Een aantal eiken, wellicht het oorspronkelijk erfbos,
bevindt zich in de hoek van het weiland. Door veel onderbegroeiing komen de eiken niet tot hun recht. Door
de onderbegroeiing te verwijderen wordt het kleine erfbos een waardevol element op het nieuwe erf. De
bomen zullen tevens een natuurlijke buffer vormen tussen het erf en de openbare zandweg. De ontsluiting
van het erf is eenvoudig te realiseren door de bestaande zandweg te gebruiken.
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5.4 Zone 4: De dynamische randen – Slinge en de naamloze locatie
5.4.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

1832
De gedigitaliseerde kadasterkaart van 1832 laat een verwarrend beeld zien; op deze kaart lijkt het
Sterrenbos een waterpartij te zijn. De Hortinger kaart laat een duidelijker beeld zien; het Sterrenbos is
duidelijk als een bos is ingetekend. Het Sterrenbos bevindt zich in een lus van de Dinkel en is verbonden
met de Oude Borg door een laan die de weg naar Denekamp oversteekt. Ten zuiden van het Sterrenbos
ligt het oude hoevenlandschap. Weilanden, kampen, houtwallen en erven vormen met elkaar dit
kleinschalige landschap. De erven liggen verspreid aan de randen van de kampe n en zijn onderling
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verbonden door een netwerk van lanen en paden. De lanen in de nabijheid van het Sterrenbos hebben een
opmerkelijk lineair karakter; in het oude hoevenlandschap zijn kronkelige wegen meer kenmerkend.
Waarschijnlijk is dat de nabijheid van het statige Sterrenbos bepalend was voor deze afwijkende
ontwikkeling. De laan naar de verdwenen locatie is aan beide kanten begeleid door bomen. Deze weg lijkt
verder te lopen in de richting van Erve Slinge en het buurtschap Beuningen.
1905
Belangrijk is te constateren dat de havezate Borg-Beuningen in deze perioden niet tot het landgoed
Singraven behoorde. Borg-Beuningen werd pas aangekocht door de Stichting Edwina van Heek in 1953. In
ieder geval is het erf verdwenen (net als het erf/gebouw langs het Sterrenbos). Ondanks de sloop van het
erf is de structuur van het landschap nauwelijks veranderd. Waarom het erf verdwenen is weten wij niet;
over dit erf is niets bekend. Duidelijk is op deze kaart de laan te zien die liep langs het verdwenen erf. De
laan wordt nu nog begeleid door bomen.
1955
Dit deel van het landgoed is nooit in het beheer van W.F.J. Laan geweest en is grotendeels intact
gebleven. Het netwerk van houtwallen lijkt vervallen te zijn. De bomenlaan van Beuningen richting de Oude
Borg lijkt slechts gedeeltelijk intact te zijn, de zuidelijke helft ontbreekt.

5.4.2 Het huidige landschap en de waarden
Het oude hoevenlandschap is grotendeels intact.
Waarden van het huidige landschap:
Laag oude hoevenlandschap:




Kampen intact. Één kamp heeft zijn oorspronkelijke karakter als akker gehouden (de kampen zijn
bovendien op de hoogte kaart in oranje aangeven).
Wisselend landschap; bospercelen, weilanden, akkergrond en bomenlanen vormen een
mozaïek.
Overblijfsel van een netwerk van lanen

Overige


Het Sterrenbos

Verloren waarden van het oude hoevenlandschap in de loop der tijd:





Het verdwenen erf.
Netwerk van houtwallen in weilanden en langs kampen.
Het zuidelijke gedeelte van de laan die Beuningen en Borg Beuningen verbindt.
Langwerpige kamp naast Beuningen heeft zijn functie als akker verloren.
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5.4.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?
Gerelateerd groene
projecten
* Herstel het Sterrenbos.
* Ontwikkeling nieuwe
padstructuur; ‘ommetje
Beuningen’.

N

Naamloze locatie
Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven zijn erven aan deze rand van het landgoed met een multifunctioneel
karakter gewenst. Aangezien het omliggende landschap groot genoeg van schaal is om meerdere bouwvolumes
te kunnen verdragen, is dit doel hier goed te realiseren. Het is de bedoeling dat het nieuwe erf een woon-werk erf
wordt met mogelijkheden naar kleinschalige bedrijvigheid, waaronder recreatie.
Het oorspronkelijke erf lag meer aan de westkant van de bestaande bomenlaan. Omdat de Denekamperstraat een
drukke straat is geworden wordt het grootste gedeelte van het nieuwe erf aan de oostkant van de bestaande
bomenlaan geplaatst (in verband met de potentiële geluidsoverlast kan een schuur het beste aa n de westkant van
de bomen geplaatst worden). Hierdoor komt het erf ook meer noordelijk te liggen dan het oorspronkelijk erf zodat
het aan de rand van de langwerpige kamp komt te liggen. Vanuit een cultuurhistorisch oogpunt is de ligging van
het erf aan de rand van de kamp zeer kenmerkend en lijkt veel op de oorspronkelijke situatie.
Het erf komt genesteld tussen de bestaande landschappelijke elementen – de laan, bomen en de kamp – te
liggen. Door het erf aan de bestaande landschappelijke elementen te koppelen wordt het erf verankerd in het
landschap. De bestaande landschappelijke elementen zijn overblijfselen van het oorspronkelijke erf. Door de
herbouw van het erf krijgen de landschappelijke elementen hun originele functie en identiteit terug: het
hedendaagse landschap wordt door middel van nieuwbouw versterkt.
Belangrijk hierbij is dat het zicht vanaf de Beuningerstraat naar het Sterrenbos zo veel mogelijk vrij blijft; de
bestaande bomen markeren de oostelijke grens van het erf. De bomenlaan wordt verlengd in de richting van
Beuningen; de oude lanenstructuur wordt terug gebracht. Hierdoor ligt het erf aan een netwerk van opengestelde
paden die de verbinding tussen Beuningen en Singraven zullen verbeteren; het ‘ommetje Beuningen’ kan
gemaakt worden. Wandelaars kunnen over het erf, tussen de gebouwen door, lopen. Dit is een typisch Twentse
situatie welke de belevingswaarde voor de wandelaar verhoogd. Gezien de potentie voor een multifunctioneel erf
is deze ordening van gebouwen des te meer geschikt. Om dit zuidelijke gedeelte van Singraven te verbinden met
de landgoedkern wordt er onderzocht of er een verbeterde verbinding kan komen over (of onder) de
Denekamperstraat.
Eén van de bouwvolumes zou de ‘Drentse schuur’ kunnen zijn. Momenteel staat de schuur op een ongunstige
plek (zie kaart boven) en zonder ingrepen zal de schuur verder vervallen raken. De schuur zou kunnen worden
verplaatst naar dit nieuwe erf (verplaatsing valt buiten het kader van Rood voor Groen) en een hoogwaardige
inrichting op het erf stimuleren. Door de ligging van de locatie in de buurt van Beuningen kan hier, behalve van de
Drentse schuur, architectuur met een meer eigentijdse uitstraling komen. Te denken valt aan gebouwen
geïnspireerd
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Slinge
Erve Slinge wordt een erf met meerdere (maatschappelijke) functies. Hierdoor mag het erf een grotere omvang
krijgen dan de gebruikelijke erven op Singraven. Bij Erve Slinge komen 3 nieuwe woningen. De bestaande
schuren worden herbestemd tot zorgcomplex met in totaal 12 zorgplekken. Om dit te kunnen realiseren dient de
voormalige paardenstal met ca 70 m2 te worden uitgebreid, waardoor het totale oppervak van die schuur ca
235m2 wordt. De 3 nieuwe woningen zijn vrijstaande woningen en krijgen elk een bouwvolume van ongeveer
800m3. Één woning komt op de plaats van de te slopen varkensschuur te staan; de andere twee woningen
worden aan de oostkant van de Borgbosweg gerealiseerd.
Omdat het erf tegen de rand van het dorp ligt zal een grotere omvang geen afbreuk doen aan de omgeving.
Bovendien vindt de uitbreiding van het erf plaats ten westen van de huidige bebouwing, op de locatie van de
huidige paardenbak en aan de andere kant van de Borgbosweg. Hierdoor wordt het erf een duidelijke entree naar
het landgoed. Het erf leent zich hier vooral voor omdat de voorgevels van de boerderij en schuur naar de
Borgbosweg zijn gericht. Door als een soort entree te functioneren verbetert het erf de overgang tussen
Beuningen en het landgoed. Gezien de nieuwe wandelroute ‘Ommetje Beuningen’ is dit vooral een belangrijke
reden voor deze inrichting te kiezen. De architectuur van de uitbreiding kan, zoals die van de naamloze locatie,
een meer eigentijdse uitstraling krijgen.
De onderste schets brengt deze plannen schematisch in beeld. De exacte locaties van de woningen en de grootte
van de kavels worden in een volgende fase uitgebreid onderzocht en vormgegeven.

N

Op de plaats van de
varkensschuur (stippellijn)
komt er een vrijstaande
woning te staan.

Twee vrijstaande
woningen.

De bestaande
paardenstal (rechts
van de stippellijn)
wordt uitgebreid zodat
er voor 5 zorgplekken
ruimte is. De
uitbreiding vindt plaats
waar nu de
paardenbak ligt.

Beuningen

In de bestaande schuur
worden 4 zorgplekken
gerealiseerd.

3 zorgplekken worden in de
woning annexstal gemaakt.
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6. OVERZICHT
Hieronder is een overzicht van de nieuwe rode locaties, de uit te breiden locaties, de bestaande
paden/zandwegen die dienen open gesteld te worden en nieuw te realiseren wandelpaden. Belangrijk is de
nieuw te realiseren wandelroute tussen Natura Docet – het natuurhistorisch museum in Denekamp – en de
kern van Singraven. De wandelroute is niet in de directe omgeving van een van de te ontwikkelen locaties
waardoor het in de uitwerking van de locaties niet betrokken is. De wandelroute wordt een belangrijke
verbinding tussen Denekamp en Singraven.
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7. UITKOMST/CONCLUSIES
Uit dit onderzoek blijkt dat veel van de locaties van de verdwenen erven niet geschikt zijn voor nieuwe rode
ontwikkelingen. De bebossing van de oude locaties uit de periode van W.F.J. Laan is de meest
voorkomende reden voor het niet kunnen bouwen op de oude locaties, vooral omdat een aantal van deze
locaties tegenwoordig behoren tot het gebied waar natuurontwikkeling de hoogste prioriteit heeft.
Daarnaast is op een aantal locaties nieuwbouw ondergeschikt aan de belangen van het veebedrijf
Auskamp. De enige locaties die wel geschikt blijken te zijn voor nieuwbouw zijn locaties die niet bebost zijn
geraakt tijdens de periode van Laan. Door de kleinschaligheid van het landschap bij veel van deze locaties
wordt de omvang van de erven beperkt tot één of twee woon bouwvolumes. Hoewel uiteraard vanuit
landschappelijk belang ontstaan, heeft een kleine omvang gevolgen voor de economische haalbaarheid;
simpelweg een erf van geringe omvang kost relatief gezien meer geld dan een erf met meerdere
bouwvolumes.
De Stichting Edwina van Heek wil de maatschappelijke waarde van het landgoed vergroten. De diversiteit
en het aantal projecten die de Stichting voor ogen heeft geeft de hoge ambitie van het landgoed aan.
Singraven dient op alle gronden versterkt te worden: natuurontwikkeling, de belevingswaarde en openheid
van het landgoed en het behouden en versterken van het cultuurhistorische landschap komen allemaal in
de projectenlijst aan bod. Het Rood voor Groen traject is een belangrijk instrument om nieuwe
economische dragers te creëren waardoor de projectlijst gerealiseerd kan worden. Maar, het is de vraag of
de nieuwbouw locaties, voortgekomen uit dit rapport, de benodigde investeringen kunnen opleveren. In de
context van de projecten lijst zijn het aantal locaties relatief weinig. Het dreigende gevolg hiervan is dat er
te weinig geld is om alle projecten uit de lijst te realiseren. Omdat de Stichting Edwina van Heek er sterk
aan hecht dat zoveel mogelijke projecten kunnen worden uitgevoerd is het oorspronkelijke onderzoek naar
verdwenen erven enigszins uitgebreid.
Ten eerste wordt er gekeken of bestaande erven uitgebreid kunnen worden. Vervolgens worden locaties
die van oorsprong geen bouwlocatie zijn geweest onderzocht en voorgesteld. Hierbij dient in beschouwing
te worden genomen dat de Stichting deze locaties als aanvullende mogelijkheden ziet en dat nieuwbouw
op de oude locaties de eerste prioriteit heeft. Het resultaat is een breder scala aan mogelijke locaties,
waardoor ook een nieuwe laag aan de historie van Singraven kan worden toegevoegd. Mede aan de ha nd
van de resultaten van de studie naar de visies en het beleid wordt de ligging van de mogelijke
nieuwbouwlocaties bepaald. Daarnaast wordt er naar gekeken hoe de locaties in het huidige landschap en
infrastructuur zouden kunnen passen.
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8. MOGELIJKE AANVULLENDE LOCATIES
8.1 Mogelijkheden om bestaande erven uit te breiden
Behalve de locaties waarop vroeger boerderijen en/of woningen hebben gestaan, zijn ook de bestaande
erven op Singraven onderzocht op mogelijkheden voor nieuwbouw (de agrarische erven wegens
regelgeving worden in dit onderzoek niet bij betrokken). De bewoners van deze locaties zijn in dit
onderzoek niet betrokken, maar het is te verwachten dat de bewoners bezwaren tegen uitbreidingen zullen
hebben. Voor de Stichting Edwina van Heek is dit een zwaarwegend argument om uitbreidingen van
bestaande erven te vermijden.
Naast het bovenstaande zijn er de volgende knelpunten:


De bestaande erven zijn qua omvang en karakter bescheiden. Het gaat veelal om erven met
twee bouwvolumes; één woonvolume en één schuur. De bescheiden omvang van deze erven is
niet alleen typisch Twents maar kenmerkend voor landgoed Singraven. De kleinschaligheid van
de erven past naadloos in het kleinschalige landschap van het landgoed. Het is wenselijk om
deze bijzondere erven te handhaven en in hun huidige staat te bewaren, waardoor uitbreiding
afgeraden wordt.
Bij ontwikkeling op de erfpachtlocaties is de haalbaarheid ervan volledig afhankelijk van de
medewerking van de betreffende erfpachter. Indien een erfpachter bereid is om nieuwbouw te
gedogen dan zal hij financieel gecompenseerd moeten worden. Dit komt omdat zijn
erfpachtperceel wordt verkleind en de waarde van het perceel en de opstal mogelijk daalt door,
vooral, de beperking van de privacy. Uiteraard zal de nieuwe kavel een opbrengst generen, maar
per saldo zal er nauwelijks voordeel zijn.



8.2 Mogelijke aanvullende nieuwe locaties
Uit de studie naar de visies en het beleid is duidelijk geworden dat in de zones ‘alle ruimte voor natuur’ en
‘de landgoedkern’ nieuwbouw niet gewenst is. In het gebied ‘extensief agrarisch cultuurlandschap’ zijn
erven in principe een passend element, maar gezien de natuurwaarden van dit gebied is verdere
bebouwing ongewenst. In de zones ‘de dynamische randen van het landgoed’ en ‘de noordelijke rand van
het landgoed’ is nieuwbouw in principe verantwoord en daarom wordt er uitsluitend in deze twee zones
gezocht naar aanvullende locaties.
De aanvullende locaties dienen aan een aantal algemene randvoorwaarden te voldoen. Een locatie mag:





Geen afbreuk aan de waarden van het huidige landschap doen.
Zich niet op waardevolle agrarische grond bevinden.
Niet met waardevol gemengd bos bebost zijn.
Bovendien dient een locatie in het huidige landschap te passen en bovendien dat landschap te
versterken.
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8.3 De noordelijke rand van het landgoed: Het Nieuwe Werk
In de noordelijke rand van het landgoed wordt de ligging van eventuele aanvullende locaties beperkt door
het veebedrijf Auskamp en de begraafplaats van W.F.J.Laan. Nieuwbouw dient ondergeschikt te zijn aan
dit erfgoed en wordt daarom uitgesloten in de omgeving van het bedrijf en de begraafplaats. Het gebied dat
hierdoor in deze zone overblijft, namelijk het Nieuwe Werk, is de enige locatie waar ontwikkeling
vooralsnog mogelijk is. Het feit dat deze locatie als enige overblijft is uiteraard niet de reden waardoor
nieuwbouw gerechtvaardigd kan worden. De volgende overwegingen beargumenteren waarom het Nieuwe
Werk in principe geschikt is als een nieuwbouw gebied.






Het Nieuwe Werk is een voorbeeld van een jong ontginningslandschap. Gedurende de laatste
eeuw komt nieuwbouw in het buitengebied van Twente in dit type landschap het meest voor (in
plaats van in het oude hoevenlandschap). Vanuit dit cultuurhistorisch oogpunt is nieuwbouw op het
Nieuwe Werk een logische en passende toevoeging.
Het Nieuwe Werk is grotendeels ingeplant met uitheems naaldhout en is daarom qua natuur van
minder waarde dan de gemengde loofbossen en broekbossen elders op het landgoed. Om deze
reden is een geringe boskap in dit gebied ten behoeve van nieuwbouw te verdragen. Ook geringe
kap resulteert overigens in een compensatieverplichting, maar die is elders op het landgoed te
realiseren.
Nieuwbouw past op een logische manier in het bestaande landschap en in het bestaande patroon
van erven. Dit argument wordt toegelicht in de volgende analyses.

Locatie het Nieuwe Werk

Huis Singraven
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8.3.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

Het Nieuwe Werk is een jong ontginngslandschap. In 1905 zijn de heidevelden die Laan gaat bebossen
nog duidelijk herkenbaar. Het kampenlandschap gelegen ten oosten van het Nieuwe Werk is tevens
duidelijk te herkennen. In 1955 bestaat het Nieuwe Werk voornamelijk uit bos en het kampenlandschap is
nauwelijks veranderd. Een zandweg, die nog steeds bestaat, scheidt het Nieuwe Werk van het
kampenlandschap. In de laatste helft van de vorige eeuw is het dorp Denekamp aanzienlijk gegroeid.

8.3.2 Het huidige landschap en de waarden





Het nieuwe werk is ingeplant met uitheems naaldhout waardoor het bos qua erfgoed en qua natuur
geen bijzondere waarde heeft.
De kampen en de es zijn intact gebleven en zorgen, hoewel geen onderdeel van het landgoed,
voor een zeer fraai landschap.
In het kampenlandschap zijn meerdere erven aanwezig. De erven vormen een verspreid patroon in
het landschap en zijn een passende overgang naar de bebouwde rand van Denekamp.
Een netwerk van (zand)wegen die de diverse erven met elkaar, en met de rand van Denekamp
verbinden, is intact.

Eén van de erven die met elkaar het
verspreide patroon van erven in het
kampenlandschap vormen.
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8.3.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven worden in deze zone van het landgoed – de noordelijke rand van
het landgoed – kleinschalige burgererven voorgesteld. Net als op de andere locatie in deze zone –
Grobbe – wordt er dus per locatie één eengezinswoning voorgesteld.
Storm schade heeft enige plekken langs de zandweg open gemaakt en het is toevallig op deze
plekken dat de locaties zich bevinden (zie foto pagina 43). Deze ontwikkelingen hebben daardoor
slechts een geringe aanpassing van de bosinrichting tot gevolg’. De ligging van de locaties worden
bepaald door of een bocht in de weg of een hoek van een weiland. Deze landschappelijke
elementen, samen met het bos, verankeren de erven in het landschap. Met het bos als een soort
rug kijken de locaties uit richting het fraaie kampenlandschap (zie foto pagina 43). Omdat de
woningen in de bosrand zijn zouden komen te liggen kan de architectuur van de woningen een
minder traditionele uitstraling krijgen.
Door de ligging aan de randen van de kampen worden de erven verankerd in het landschap. Vanuit
de omgeving gezien liggen de nieuwe erven half verscholen achter de kampen – een typisch
Twents beeld. Bovendien passen de aanvullende locaties naadloos in het verspreide patroon van
de bestaande erven. De verspreide ligging van zowel de bestaande als de aanvullende erven
bewaart de privacy en het woongenot van de buurt bewoners.
De erven behoren aan de algemene kenmerken van het jonge ontginningslandschap te voldoen. De
erven zijn dus gericht op de weg en, waar er sprake is van meer gebouwen (bijvoorbeeld een
woning en een schuur), liggen zij parallel aan elkaar. De ontsluiting is eenvoudig te realiseren door
op de bestaande zandweg een halfverharding aan te brengen.
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Door storm schade zijn open
plekken ontstaan en hier bevinden
zich de nieuwbouw locaties.

Vanaf de locaties zijn er mooie zichten
richting het kampenlandschap.

8.4 De dynamische randen van het landgoed: Een cluster van erven
naast Denekamp
Uit de studie naar de visies en het beleid is het geconstateerd dat deze rand van het landgoed in principe
geschikt is voor de ontwikkeling van een erf met meerdere woonvolumes: het doel is immers om
dynamische activiteiten te bundelen aan de randen van het landgoed die aan de dorpen grenzen, waardoor
de relatie tussen de dorpen en het landgoed wordt verbeterd. De kleinschaligheid van het landschap bij
Olde Sonderhues, en de keuze om het erfgoed van Laan – de collectie Thuja’s – te behouden beperken de
mogelijkheden. In plaats van meerdere woonvolumes bij Olde Sonderhues met een multifunctioneel
karakter te realiseren, worden twee bouwvolumes voorgesteld. De beslissing om een meer bescheiden erf
te realiseren op Olde Sonderhues is landschappelijke gezien het meest te verkiezen, maar de wens om
deze rand van het landgoed beter met Denekamp te verbinden wordt hierdoor in minder maten
gerealiseerd. Daarom wordt er in deze hoek van het landgoed gezocht naar een aanvullende locatie die de
relatie tussen het landgoed en het dorp alsnog kan versterken.
Zoals al benoemd mag een aanvullende locatie geen aantasting van landbouwgrond en/of gemengd
loofbos als gevolg hebben. Een locatie die wel aan beide randvoorwaarden voldoet ligt aan de Ellenweg,
ten noorden van het erf Ellenboer. De foto hieronder, gemaakt vanaf de Ellenweg net voor de oprit voor het
erf Ellenboer, geeft een impressie van de locatie. De locatie bevindt zich in de punt van het driehoekige
weiland; de rode peil geeft globaal de locatie aan.
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Deze locatie ligt niet alleen aan de rand van het landgoed, hij ligt ook nabij de hoofdingang voor bezoekers
van Landgoed Singraven (men komt via de Ellenweg langs Erve Ellenboer binnen) en op steenworp
afstand van de eerste bebouwing van Denekamp. Erve Ellenboer is een fraai voorbeeld van een Twents erf
maar geeft niet de indruk dat men een groot landgoed binnenkomt. Dit heeft mede te maken met de
onduidelijke entree en verkeersroute naar de landgoedkern. Omdat de belevingswaarde en identiteit van
het landgoed op dit belangrijke punt – de ingang – minimaal zijn heeft de Stichting Edwina van Heek reeds
lange tijd de wens om de uitstraling van de ingang te versterken. Aangezien de zoektocht naar
nieuwbouwlocaties verbreed is naar locaties die nog niet eerder bebouwd zijn geweest, is het nu mogelijk
om de verbetering van de ingang te koppelen aan een nieuwbouw locatie.
Kortom, nieuwbouw op deze locatie zou een impuls aan het landgoed geven; hij biedt de mogelijkheid om
de relatie tussen het dorp en het landgoed te verbeteren en ook de ingang en de identiteit van het
landgoed te versterken. Deze locatie ligt in tegenstelling tot naamloze locatie 3 op voldoende afstand van
de ingang waarbij de overzichtelijkheid van de ingang en de privacy van de bewoners niet wordt verstoord.
In de volgende secties wordt er toegelicht hoe nieuwbouw op deze locatie gerealiseerd kan worden.

8.4.1 Historische kaarten en landschappelijke ontwikkeling

Een cluster van erven bevond zich in 1905 langs een weggetje dat liep richting de Dorpse Esch en het dorp
Denekamp. Op de kaart uit 1955 blijkt dat de structuur nauwelijks is veranderd. Sindsdien is de
wegenstructuur op deze plek wel veranderd, wat gevolgen voor de cluster erven heeft gehad. Hieronder
wordt deze ontwikkeling verder toegelicht.

Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 2-8-2013
44

8.4.2 Het huidige landschap en de waarden




De oorspronkelijke cluster van erven wordt nu gescheiden door de drukke Singravenstraat (zie
luchtfoto, bron Google Maps). Alleen de gebouwen ten westen van de weg gelegen – erve
Ellenboer en de woning van het biologische tuindersbedrijf De Witte Raaf – maken deel uit van het
landgoed Singraven. Hoge beplanting aan de oostkant van de weg creëert bovendien een visuele
scheiding; de erven horen tegenwoordig niet bij elkaar en er is geen sprake meer van een cluster
van erven.
Zoals al beschreven ligt hier Erve Ellenboer; een fraai voorbeeld van een Twents erf. De woning
van het Witte Raaf, tevens een fraai erf, ligt ernaast.
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8.4.3 Hoe gaan we om met de waarden en waar willen wij er naar toe?

De structuur van de cluster van erven rondom Erve Ellenboer uit 1905 dient als inspiratie bron voor
hoe nieuwbouw op deze locatie toegevoegd kan worden. Een erf op dit punt is een passende
aanvulling op de twee bestaande erven die aan de Ellenweg liggen, zodat hiermee een nieuwe
cluster van erven wordt gevormd. Deze structuur lijkt veel op de oorspronkelijke cluster van erven.
De nieuwbouw krijgt een woonbestemming. De woonfunctie, samen met de toekomstige functie van
Erve Ellenboer als dierenartsenpraktijk en met de bedrijfswoning van de Witte Raaf, creëert een
dynamische en multifunctionele cluster van erven die aan de doelstelling van deze rand van het
landgoed voldoet. Omdat de locatie in de punt van het perceel zich bevindt, en omdat nieuwbouw in
verband met bezonning niet te dicht bij de bosrand plaats mag vinden, is er ruimte op deze locatie
voor twee bouwvolumes. Om de economische haalbaarheid van deze locatie te maximaliseren
kunnen de bouwvolumes in meerdere woningen gedeeld worden.
Door relatief dicht bij de hoofdingang van het landgoed een informele cluster van erven te vormen
met allemaal dezelfde bouwstijl worden de rand en de ingang van het landgoed beter gemarkeerd.
Een cluster van erven met een weg die er tussendoor loopt maakt namelijk veel meer indruk dan
twee erven naast elkaar. De identiteit van Singraven als een omvangrijk landgoed, die op dit punt
op het landgoed zwak is, wordt versterkt. Hoewel de nieuwbouw dezelfde traditionele bouwstijl –
qua materialen, dakvorm en details – als de bestaande gebouwen dient te krijgen, kan de
nieuwbouw de vorm van dienstwoningen – dus geen boerderette stijl – krijgen.
Om de hoofdingang voor wandelaars veiliger te maken komt er een nieuw wandelpad dat vanaf de
parkeerplaats bij Erve Ellenboer parallel aan de Molendijk richting de kern van het landgoed loopt.
Het pad sluit goed aan op de nieuwe wandelroute die vanaf Natura Docet door het zuidelijke
gedeelte van het landgoed loopt (zie kaart pagina 37). De cluster van erven is vanaf het nieuwe
‘parallel’ pad goed te beleven. Bovendien zullen bezoekers die vanaf de parkeerplaats het
noordelijke gedeelte van het landgoed willen verkennen door de cluster van erven lopen. De entree
van het landgoed
vanaf meerdere paden
gezien versterkt.
Cundall
Tuin- en wordt
Landschapsontwerp
2-8-2013
Om de privacy van de bewoners van het nieuwe erf te bewaken wordt een kleine fruitboomgaard
tussen het erf en het wandelpad geplant. De bestaande eik en het bos zullen de twee woonvolumes
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9. SLOTWOORD
9.1 Een nieuwe laag in het landschap
Het onderzoek naar de geschiedenis – de landschappelijke ontwikkeling en de veranderende
landschappen en het erfgoed -, en naar de toekomst – de ambities of beleid en visies – maken een
doordachte ondergrond voor de zoektocht naar nieuwe rode locaties. De nieuwe locaties vinden hun
oorsprong in de geschiedenis van landgoed Singraven maar zijn tegelijk een verrijking voor de toekomst
van Singraven; dit onderzoek is een brug tussen de geschiedenis en toekomst.
Zoals traditioneel landgoedbeheer vroeger was, staat de economische eenheid van Singraven vandaag
weer centraal. Voortvloeiend uit dit centrale idee en in de trend van voorgaande eigenaren, creëert de
Stichting van Heek een nieuwe laag in het landschap. Deze nieuwe laag in het landschap brengt niet alle en
vitaliteit op het landgoed maar naar de bredere omgeving en de dorpen Denekamp en Beuningen.
Bovendien kan zij hiermee de verbeterde toekomst van Singraven voor vele jaren veilig stellen.
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Randvoorwaarden voor de architectuur
geredeneerd vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte van het landgoed
A: Vaste criteria voor nieuwe gebouwen

B. Variabele criteria (minimaal 2)

1.

1.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische

2.

pannen, vanuit het landschap zie je

met afronding aan de onderkant
2.

Metselwerk van bakstenen met grijze
voeg

vrijwel alleen de oranje daken
3.

Hoofdgebouw heeft witte windveren

Forse overstekken

3.
4.

Erkertje met (pannen)dak
Verhouding hoogte begane

4.

Geen goten

5.

Zwarte houten betimmering op de
topgevels

5.

Deuren op de kopse gevels

6.

Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca.

6.

Singravense luiken

50 graden

7.

7.

Lage begane grond gevel aan de
zijkanten (maximaal 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

8.

I

l

08 07 2016

grondgevel dakhoogte minimaal 1:3

Hoofdgebouw heeft groen raamhout
en witte kozijnen

8.

Terugliggende kopgevels op de begane
grond

Landschappelijke inpassing nieuwe erven Singraven
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BEELDKWALITEIT
Het begrip beeldkwaltiteit
Het beeldkwaliteitsplan vormt een beschrijving van de na te streven beeldkwaliteit als
aanvulling op het ruimtelijke plan in de vorm van het bestemmingsplan dat zich vooral
richt op functionele kwaliteiten. Om een gewenste beeldkwaliteit te waarborgen worden
in een beeldkwaliteitsplan randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van
de openbare ruimte geformuleerd. Verder worden uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing gedaan.
Doel en functie van het beeldkwaliteitsplan
Het bestuur van de Stichting Edwina van Heek, eigenaresse van het landgoed Singraven,
is in de afgelopen jaren enkele malen geconfronteerd (veelal op initiatief van het landgoed zelf of de wens van het landgoed, uitgevoerd door pachter) met de noodzakelijkheid van nieuwbouw en/of herstel van gebouwen op diverse plaatsen op het landgoed.
De resultaten van nieuwbouw zijn wisselend te noemen en de meeste gebouwen doen
na de verbouwing of nieuwbouw afbreuk aan de eenheid waarvan op het landgoed
sprake was, aldus luidt de constatering van Het Oversticht in de Quickscan architectonische kenmerken” Landgoed Singraven”. Het landgoed kan een relatief groot aantal
woningen bouwen, en om dat in overeenstemming met de kwaliteit van het landgoed te
brengen, is een beeldkwaliteitsplan nodig.
Het beeldkwaliteitsplan geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de planlocaties op
Landgoed Singraven weer, met het accent op de verschijningsvorm.
1. Het beeldkwaliteitsplan vormt samen met het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken en onderzoeken het inhoudelijk kader.
2. Het beeldkwaliteitsplan dient het inspiratiekader te vormen dat het geformuleerde
beleid overbrengt naar het uitwerkingsniveau van het landschapsplan, de architectuur
en de inrichting van de (openbare) ruimte. Het dient de leidraad te vormen bij de op de
uitvoering gerichte uitwerking van bouw-en inrichtingsplannen
3. Het beeldkwaliteitsplan dient tevens het toetsingskader te vormen bij de gemeentelijke
en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen op de planlocaties.

Relatie met de Welstandsnota
Het welstandsbeleid van de gemeente Dinkelland en Losser is uiteengezet in haar
welstandsnota. In de nota is voor diverse gebieden binnen de gemeenten de ambitie
van het te voeren welstandsbeleid weergegeven. Het geeft ook aan wat ‘redelijk’ is in
de zin van de ‘redelijke eisen van welstand’. In het algemeen geldt hoe waardevoller de
gebiedskarakteristiek is, hoe hoger het niveau. Het welstandsniveau op het landgoed is
niveau 3. Hieronder valt bebouwing in natuurgebieden en het agrarische buitengebied.
Het Landgoed Singraven is echter in cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht een
bijzonder waardevol gebied. Dit komt na de inventarisatie en waardering van het landgoed in het cultuurhistorisch rapport van Strootman Landschapsarchitecten heel duidelijk
naar voren. Behalve de aanwezige waardevolle ensembles, landschapsstructuren en
elementen op het Landgoed Singraven, zijn een aantal specifieke objecten aanwezig.
Een aantal hiervan heeft een monumentale status.

Relatie met het Cultuurhistorisch Onderzoek
Door Strootman Landschapsarchitecten zijn de landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van het Landgoed Singraven geïnventariseerd en gewaardeerd in de vorm van
een cultuurhistorisch onderzoek. Dit onderzoek gaat in op de beoogde “rode” ontwikkelingen. Door het Oversticht te Zwolle is een quickscan architectonische kenmerken van
het Landgoed Singraven uitgevoerd. Het Oversticht heeft de architectonische kenmerken
in kaart gebracht en getracht om op basis van deze inventarisatie te komen tot aanbevelingen voor toekomstige bouw en verbouw op het landgoed. De bevindingen en
uitgangspunten van deze onderzoeken dienen als onderlegger voor het beeldkwaliteitsplan.
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ONTWIKKELING EN TOEKOMSTVISIE
Ligging plangebied
Het Landgoed Singraven, doorsneden door de rivier de Dinkel, ligt ten westen van het
dorp Denekamp op de grens van de gemeente Dinkelland en de gemeente Losser.
Het landgoed is voor een groot deel aangemerkt als historische buitenplaats. Het
middelpunt van Landgoed Singraven wordt gevormd door het karakteristieke Huis
Singraven met de bijgebouwen, gelegen in een lus van de Dinkel. Het er omheen
liggende park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het Huis Singraven en het park
zijn (beperkt) opengesteld voor bezoekers.
Er zijn een aantal opvallende hoofdaders in en om het landgoed te onderscheiden.
De rivier de Dinkel doorsnijdt het landgoed door de kern van het gebied en vormt het
natuurlijke middelpunt. Aan de Noordzijde wordt het Landgoed doorsneden door het
kanaal A-N, waarbij de Ootmarsumsestraat en de Schiphorstdijk de verbinding vormen
met het Noordelijk gelegen deel. Het kanaal A-N is inmiddels een belangrijke natuur
habitat geworden. De Ootmarsumsestraat aan de noordzijde van het Landgoed en
de Denekamperstraat aan de zuidzijde van het Landgoed vormen de hoofdontsluiting
vanuit het Westen voor het dorp Denekamp en het zuidelijk gelegen Beuningen. Tevens
vormen deze twee provinciale wegen min of meer de begrenzing van het Landgoed
en doorsnijdt aan de zuidzijde de Denekamperstraat het landgoed, waarvandaan de
diverse erven en functies kunnen worden benaderd.
Functiebenadering
In het landschapsplan van Strootman wordt aangegeven waar de ontwikkelingen op
het landgoed kunnen plaats vinden. Daarbij zijn nieuwe functies op erve Slinge en
het nabijgelegen erf Naboer goed bereikbaar vanaf de begrenzende hoofdwegen
en kunnen deze nieuwe invullingen een betere maatschappelijke verbinding vormen
met het naastgelegen dorpen Denekamp en Beuningen. Dit soort erven met een
samenhangend ensemble van meerdere gebouwen zijn het meest geschikt om
meerdere maatschappelijk gerelateerde functies onder te brengen. Te denken valt aan
recreatie, zorg of opvang. De erven kunnen dan een soort overgang vormen tussen
de dynamiek van de naastgelegen dorpen en het Landgoed Singraven, waardoor de
relatie en toegankelijkheid verbeterd kan worden. Lust en Leisure functies kunnen daarbij
ontwikkeld worden op nieuwe erven of op plekken van verdwenen erven. Hierdoor
kunnen bestaande historische erven zoveel mogelijk behouden blijven en nieuwe
functies meer eigentijds worden ingevuld. Het netwerk van wandel- en fietspaden vormt
daarbij een belangrijke schakel tussen diverse (voor publiek toegankelijke) functies op
het landgoed. Deze functiebenadering sluit aan op de voorgestelde zonering voor de
Landschappelijke ontwikkeling van het Landgoed.

bos als groene drager

water: Dinkel en Kanaal A-N

wegen: Ootmarsumsestraat en de Denekamperstraat

Publieke objecten
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ONTWIKKELING EN TOEKOMSTVISIE
Behoud van erfgoed
Veel van de bestaande gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument. Dat houdt in dat
bij wijziging van gebruik en eventuele verbouwplannen een monumentenvergunning
is vereist en goedkeuring van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) nodig is.
Bestaande gebouwen dienen dan ook zoveel mogelijk behouden en intact te blijven.
Hierbij zal een woonfunctie over het algemeen het beste invulling kunnen geven aan
het behoud van het karakteristieke erfgoed, zonder afbreuk te hoeven doen aan de
uitstraling. Nieuwe functies worden zoveel mogelijk aan de randen van het Landgoed
en op nieuwe locaties gesitueerd. Nieuwe functies worden toegevoegd in een nieuwe
tijdsperiode en zijn als zodanig afleesbaar in de architectonische vormgeving. Hierbij
kunnen nieuwe invullingen eigentijds worden vormgegeven, passend bij de streekeigen
bebouwing van het landgoed met haar kenmerkende vormgeving en materialisering.

1: Huis Singraven
2: Koetshuis en Watermolen
3: Landgoed De Kniep (vakantiewoningen)
4: Schuivenhuisje
5: Landgoedtuinderij De Witte Raaf
6: Cafe Restaurant ‘t Wubbenhof
7: Bistro Bonbini
8: Hotel-Restaurant Dinkeloord

Ambitie en toekomst
Het behoud van de kwaliteit van gebouwen dient niet alleen op korte termijn te worden
opgelost, maar er zal nadrukkelijk gekeken moeten worden naar een duurzame invulling
van bestaande voorraad. Woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendig
uitgevoerd te worden, zodat niet alleen voor jonge gezinnen, maar ook voor oudere
doelgroepen mogelijkheden worden ontwikkeld. Door levensloopbestendig te bouwen
wordt de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en het woongenot verhoogd.
Duurzaam bouwen
Woningen, gebouwen en andere bouwwerken dienen ontwikkeld en gebruikt te
worden met respect voor mens en milieu. Hierbij moet niet alleen gedacht worden
aan energiebesparing, maar ook aan toepassing van duurzame materialen en het
hergebruik van materialen, maar ook een gezond binnenmilieu en bijvoorbeeld
verantwoord watergebruik. Verder wordt het gebruik van duurzame technieken waar
mogelijk aanbevolen. Toepassing van bijvoorbeeld een warmtepompsysteem is
hiervan een mooi voorbeeld. Het toepassen van zonnepanelen of collectoren op het
dakvlak is echter bij bestaande objecten meestal een dusdanige verslechtering van de
beeldkwaliteit dat dit niet is toegestaan. Bij nieuwbouw dient men bij toepassing van
dergelijke systemen, deze zeer zorgvuldig te detailleren en vorm te geven.

4

3
2
1

5

7

6

8
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KWALITEITSEISEN BEBOUWING
ARCHITECTUUR SINGRAVEN
Veel van de karakteristieken die kenmerkend zijn voor de huidige architectuur op Singraven dateren uit de tijd van W.F.J. Laan (1891-1966) en zijn architect Andries de Maaker
(1868-1964). De scheiding tussen de architectuur van het hoofdhuis enerzijds en de
‘bijgebouwen’ en boerderijen anderzijds vormt daarbij een richtinggevend element. De
gebouwen op het landgoed zijn dan ook in functioneel en architectonisch opzicht gedifferentieerd.
Onderscheiden kunnen worden:
1. het hoofdhuis met stallen en koetshuis: de classicistische traditie bepaalt het uiterlijk
van deze gebouwen
2. de boerderijen met bijgebouwen: een geromantiseerd landelijk Twents beeld spreekt
uit de vormgeving, aangevuld met uitheemse elementen
3. de dienstgebouwen: uit deze bouwwerken spreekt een landelijk beeld dat veeI soberder is dan bij de boerderijen en bijgebouwen het geval is.
Door de consequente toepassing van beide vormtalen op het landgoed is er een heldere scheiding ontstaan tussen het representatieve, classicistisch georiënteerde hoofdhuis
en de daarvan ‘afhankelijke’ elementen zoals tuinbebouwing en hekken met paviljoens
enerzijds en het functionele kader van de watermolen, boerderijen en dienstgebouwen
anderzijds. Bij nadere beschouwing blijkt dat er ook voor wat de tweede categorie
betreft sprake is van een sterke differentiatie. Dit onderscheid is functioneel te noemen:
de dienstwoningen hebben een soberder en eigentijdsere vorm dan de boerderijen en
de schuren bezitten op hun beurt weer minder detaillering en elementen van architectonische verbijzondering dan de boerderijen. Dat wil echter niet zeggen dat de schuren en
dienstwoningen niet bij het karakter van Singraven passen: het verband tussen functie en
vormgeving moet ook als belangrijk element van de ingrepen van W.F.J. Laan worden
gezien.
Bestaande architectonische kenmerken
In de kopgevels is veelal de driedeling van de Twentse boerderij afleesbaar. De zijgevels hebben over het algemeen kleine raamopeningen. Elementen als een schoorsteen
komen alleen voor op het woongedeelte en oorspronkelijk gezien alleen ter plaatse van
de brandmuur. Vaak heeft het bouwvolume van de boerderij een beëindiging in de vorm
van een overkragend schildeind boven het stalgedeelte. Kenmerkend voor de kopgevels
van het staldeel van de boerderij als de vrijstaande schuur zijn kleinere raamopeningen
en grote dubbele staldeuren.
Tevens is door W.F. Laan uit Noord Holland meegenomen de Noord Hollandse gevelstijl
(betimmerde vlakke gevels) en het ontbreken van de knik in de daklijn.
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Voor bestaande gebouwen gelden de onderstaande architectonische kenmerken welke
in hoofdlijnen terugkomen en te herkennen zijn in de gebouwen op Landgoed Singraven.
Bouwvolume
• Heldere dimensionering van de bouwvolumes: rechthoekig grondvlak onder zadeldak met overkragende zijschilden.
Hierarchie
• Geen enkel gebouw mag boven het hoofdhuis uitsteken.
Daken
• Toepassing van roodgesmoorde pannen op de hoofdgebouwen.
• Donkere pannen op de bijgebouwen zijn mogelijk.
• Gesloten dakvlakken.
• Dakkapellen bij de dienstwoningen aan de Kasteellaan, de Schiphorst en de Ootmarsumsestraat.
• Op boerderijen geen dakkapellen.
Gevelmaterialen
• Toepassing van roodbruine baksteen in kruisverband gemetseld.
• Toepassing van grijze kalkmortelvoeg.
Vensters en deuren
• Toepassing van hout
Kleurstelling
• Gebruik van luiken met zandlopermotief waarvan de middencirkel in twee kleuren
(blauw en geel) is geschilderd
• Donkere deuren (donkergroen of bruin)
• Witte kozijnen
• Donkergroen raamhout
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UITGANGSPUNTEN STEDENBOUW
De oorspronkelijke (woon)boerderijen op Landgoed Singraven worden nagenoeg allemaal gekenmerkt door een eenduidige Twentse hoofdvorm. Een driebeukig eenlaags
bouwvolume onder een relatief steil en hoog zadeldak. Bij nieuwbouw van woningen
en/of bijgebouwen is er sprake van een schijnbaar losse strooiing van gebouwen rond
een erf. De bebouwing heeft een eenvoudige hoofdmassa, geïnspireerd op de klassieke
Twentse boerderij. Deze had een rechthoekige plattegrond met een zadeldak met lage
goot. Een enkele keer komt ook een zogenaamde ‘meerkapper’ voor, de boerderij en
schuur zijn dan naast en aan elkaar gebouwd. Het dakvlak dient zo weinig mogelijk
doorbroken te worden met dakkapellen en dakramen. De kap is in verhouding tot de
bouwvolumes fors. De kenmerken zijn een lage goothoogte en een hoge nokhoogte.
In de bebouwing rond het erf is sprake van een hiërarchie. Er is één ‘hoofdgebouw’,
de boerderij en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan dit hoofdvolume. Het geheel vormt
daardoor een eenheid. Nieuwbouw refereert aan de Twenste boerderij maar met
een eigentijds karakter. Nieuwe gebouwen zijn aan elkaar verwant, wat vormgeving en
materiaalgebruik betreft en in lijn met de bestaande bebouwing. Het aantal bouwwerken
rond een erf is beperkt. Dit betekent dat de mogelijkheid tot het bouwen van meerdere
bijgebouwen beperkt is. Daarnaast zal parkeren bij voorkeur geïntegreerd worden in
een bijgebouw.

Erf Auskamp Ootmarsumsestraat 63
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KWALITEITSEISEN BEBOUWING
ARCHITECTUUR NIEUWBOUW
Een nieuwbouw is een eigentijdse interpretatie van het Twentse Hallehuis. Kenmerkend
voor deze bebouwing is dat het een eenvoudige rechthoekige plattegrond met een
zadeldak heeft (eventueel met een knik) met lage goot. Het dakvlak heeft een helling
tussen 45° en 55°. Er zijn geen dakkapellen in het dakvlak mogelijk. Aan de tuinzijde
kunnen de gevel en het dakvlak een meer open structuur hebben. De nieuwe gebouwen
zijn aan elkaar verwant qua vorm en materiaalgebruik.
Kleuren en materialen
De hoofdkleurtoon en het overwegend materiaalgebruik dienen afgestemd te zijn op
de karakteristiek binnen het landgoed. Natuurlijk materiaalgebruik en toepassing van
gedekte kleuren staat hierbij voorop. Uitgangspunt in detaillering, materiaal-en kleurgebruik is de ambachtelijke en sobere uitstraling op het landgoed. De vormgeving van het
gebouw dient bij de functie aan te sluiten. Decoratieve middelen dienen alleen ingezet
te worden waar het een woonhuis betreft.
Gevels optrekken in baksteen in donkere bruin/rood nuance kleurstelling met een niet te
opvallende (grijze) voeg. Houten gevelvlakken dienen naturel dan wel traditioneel donker of zwart geschilderd te worden. Daken voorzien van roodgesmoorde gebakken pannen. Het gebruik van kunststof materialen en volkern plaatmateriaal is niet toegestaan.
Indien hemelwaterafvoeren toegepast worden, deze niet in PVC uitvoeren maar bijvoorbeeld in zink. Gebruik voor kozijnen en vensters hout en pas de volgende kleuren toe:
wit voor de kozijnen en donkergroen voor het raamhout en de deuren. Luiken worden
als onderscheidend element ingezet door gebruik te maken van de Landgoed kleuren.
Compositie aan-en uitbouwen
Aan- en uitbouwen aan het hoofdvolume van de boerderij zijn voorstelbaar. Zij dienen
ondergeschikt te zijn aan de hoofdmassa en hier passend op aan te sluiten. De aan-of
uitbouw is een ondergeschikte grondgebonden toevoeging aan het hoofdgebouw van
maximaal één bouwlaag. Een aanbouw is voorstelbaar mits passend aangesloten op het
bouwvolume en opgenomen in de kapvorm. De vormgeving en architectuur is afgestemd op het hoofdgebouw. De dakafdekking is flauw hellend en afgestemd op de
dakhelling en nokrichting van het hoofdgebouw of opgenomen in het dak van het
hoofdgebouw middels een doorgetrokken dakvlak met een knik ter plaatse van de
aanbouw.
Dakramen
Voor woonfuncties zullen ook in het dakvlak voorzieningen moeten worden getroffen
om de daglichttoetreding te verbeteren en waar nodig het bruikbaar woonoppervlak
te vergroten. Dakkapellen komen van oorsprong niet op boerderijen voor en zijn daar
derhalve niet toegestaan.
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Mogelijkheden voor een aanbouw aan het hoofdvolume

uitsparingen

daklichten

kopgevel

Mogelijkheden voor het waarborgen van daglichttoetreding zonder daarbij het
typerende dakvlak aan te tasten.
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Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van dakramen, uitsparingen of daklichten.
Doordat deze in het dakvlak geplaatst worden zijn ze veel minder dominant aanwezig
dan dakkapellen. Bij toepassing van meerdere dakramen in één dakvlak; een uniforme
afmeting toepassen en de ramen regelmatig rangschikken op één horizontale lijn. Bij
plaatsing in het dakvlak dient voldoende afstand tot de goot- en noklijn in acht genomen worden. Ook de onderlinge afstand van de dakramen moet voldoende groot zijn.
De kleurstelling van het dakraam moet eenvoudig en bescheiden zijn; zo min mogelijk
opvallend in het dakvlak.
Maatvoering
Ten aanzien van de maatvoering van de gebouwen wordt uitgegaan van:
• Maximale bouwhoogte hoofdgebouw: 10m
• Maximale goothoogte hoofdgebouw: 3m (m.u.v. uitsparingen in langsgevel)
• Inhoud hoofdgebouw : afhankelijk van locatie 550 m3 tot max 1200 m3
• Maximale bouwhoogte bijgebouw: 8m
• Maximale goothoogte bijgebouw: 3m
• Oppervlak bijgebouwen: 100m² per woning
• Dakheling (hoofdgebouwen): 45-55 graden
Bijgebouwen en kleinere elementen op het erf
Om recht te doen aan de historische afleesbaarheid van de oorspronkelijke bebouwing
is het van groot belang de bijgebouwen te situeren in de vorm van zogenaamde losse
strooiing op het erf. Hiermee wordt juist gerefereerd aan de oorspronkelijke opzet van
het Twentse erf. Bijgebouwen en schuren zijn functioneel qua uiterlijk en te alle tijde
ondergeschikt qua maatvoering en volume. De vormgeving, detaillering, materialisering
en kleurstelling van de schuur zijn passend bij het hoofdgebouw. Bijgebouwen worden
voorzien van een zadeldak, lessenaarsdak of worden uitgevoerd als kapschuur. Indien
mogelijk worden bijgebouwen zoveel mogelijk tegen de bosrand geplaatst als decor
voor de woning.

woning als eenvoudige hoofdmassa met zadeldak

Uitgangspunten openbare ruimte
De inrichting van het erf dient kenmerken te hebben van een oud Twents erf. Zie hiervoor de aanbevelingen in het rapport van Strootman Landschapsarchitecten.

bijgebouwen met zadeldak, lessenaarsdak of als kapschuurmodel, max. 100m²
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Erve De Horst
Erve Grobbe

Op basis van de karakteristiek van de locaties op Landgoed
Singraven is een verdeling gemaakt in de mogelijke
verschijningsvorm van gebouwen. De verdeling bestaat
uit een drietal categorieën welke gerelateerd zijn aan
de criteria, genoemd onder ‘Randvoorwaarden voor
architectuur’ in de rapportage van Strootman. Per locatie is
aangegeven welke randvoorwaarden van belang zijn.
Daarbij blijft het bij bestaande karakteristieke gebouwen van
belang om altijd uit te gaan van behoud. De categorieën
zijn als volgt te verdelen:
01 BESTAAND / TRADITIONEEL
• Huis Singraven
• Erve Loman
• De Slinge (bestaand)

Erve Schiphorst
Het Olde Sonderhuis
Erve Loman
Huis Singraven

02 TRADITIONEEL / EIGENTIJDS
• Het Olde Sonderhuis
• Erve Schiphorst
• Erve Haboer
03 EIGENTIJDS / VERNIEUWEND
• Erve De Horst
• Erve Grobbe
• De Slinge (nieuw in relatie met dorpsrand)
• Ondergeschikte bebouwing op de erven Sonderhuis,
Haboer, Schiphorst en Slinge

Erve Haboer
De Slinge
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01

03

02

BESTAAND / TRADITIONEEL

TRADITIONEEL / EIGENTIJDS

EIGENTIJDS / VERNIEUWEND

•
•
•

•

•
•
•
•
•

karakteristieke bestaande architectuur
bestaande gebouwen zoveel mogelijk intact laten
moderne ingrepen zijn zo min mogelijk zichtbaar
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•
•

traditioneel en ingetogen vormgeving met een eigentijds karakter
meer ruimte voor zichtbare maar ingetogen ingrepen
vorm, kleur en materiaalgebruik van het landgoed

LANDGOED SINGRAVEN

eigentijdse en abstracte vormgeving
ruimte voor zichtbare ingrepen, zoals een serre
streekeigen vorm en materiaalgebruik
volledig hout materiaalgebruik mogelijk
eigentijds en passend in het landschap
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REFERENTIEBEELDEN
01 BESTAAND / TRADITIONEEL
Voorbeelden van ingrepen en renovaties om respectvol
om te gaan met de karakteristieke kenmerken van de
bestaande gebouwen op Singraven.

daglicht door ruimte tussen planken

voorbeeld van dakingreep
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REFERENTIEBEELDEN
02 TRADITIONEEL / EIGENTIJDS
Voorbeelden van nieuwbouw welke kan refereren aan
de bestaande kenmerken van Singraven. Daarnaast
mogelijke toevoegingen bij bestaande karakteristieke
gebouwen.

opengewerkte geveldelen
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REFERENTIEBEELDEN
03 EIGENTIJDS / VERNIEUWEND
Voorbeelden van erven met een duidelijke eenvoudige
hoofdvorm, ondergeschikte bijgebouwen en streekeigen
materiaalgebruik. Eigentijdse vormgeving passend in een
landschappelijke omgeving.
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KENMERKEND SINGRAVEN

Kenmerk landgoed Singraven
Veel gebouwen op het landgoed zijn herkenbaar als
behorend bij het landgoed door de aanwezigheid van
specifieke kenmerken. Het meest voorkomend en bekend
zijn de luiken in de kleuren van het landgoed.
Het verdient een overweging om de kenmerken uit te
breiden naar aanleiding van deze ontwikkelingen.
Het aantal gebouwen behorend bij het langoed
bedraagt op dit moment ruim twintig. In relatie tot deze
hoeveelheid komen er veel nieuwe gebouwen bij. Een
nieuw en herkenbaar kenmerk is dan op zijn plaats.
Te denken valt aan een bouwkundige toevoeging op
het erf. Een terugkerend element op het landgoed dat
reeds aanwezig is is de smeedijzeren S-krul uit historische
hekwerken op het landgoed en de bewegwijzering.
Deze vorm kan bijvoorbeeld (eventueel in een van
de kleuren van het landgoed) worden toegevoegd
aan een erfpaal in combinatie met de erfnaam en de
huisnummering. Ook een tuinhek kan hierbij worden
gecombineerd. Op dergelijke manieren is het nieuwe
gebouw duidelijk herkenbaar als behorend bij het
landgoed.
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MATERIALISERING EN ERFINRICHTING
Natuurlijk en streekeigen materiaalgebruik.
Houten kozijnen en constructiedelen, gebakken pannen,
houten gevelbekleding en donker metselwerk.

split als halfverharding

veldkeien hergebruiken

donker en rood / bruin genuanceerd metselwerk

gebakken klinkers

bestrating hergebruiken

rood gesmoorde pannen

beuken erfafscheiding

landhek als toegangshek

houten gevelbekleding met donkere pannen

schapenhek rond perceel

karrespoor
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1. Erve Schiphorst

34

35

1. ERVE SCHIPHORST
Bij deze nieuwbouw is er een beperkte mate van vrijheid
in vormgeving en materialisering. De hoofdvorm en
materialen zijn echter afgeleid van de kenmerkende
gebouwen op Singraven. Grote kap, lage rand en
streekeigen materiaalgebruik. De schuurwoning wordt
achter de boerderij gerealiseerd in de oude vervallen
schuur.
Erve Schiphorst (de nieuw te bouwen boerderij en de
te verbouwen oude schuur) valt in categorie 2 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:

02

A. (vast)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen
Forse overstekken
Geen goten
Zwarte houten betimmering op de topgevels
Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca. 50°
Lage BG gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

B. (minimaal 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bijzonderheden:
Voor de boerderij geldt dat er ruimte is voor eigentijdse
inpassingen en oplossingen aan de achterzijde, b.v. voor
het parkeren en het zicht (serre) op de eikengaard.
Voor de oude schuur(woning) gelden dezelfde vaste
criteria als de boerderij met uitzondering van A. 5 en voor
de variabele B. gelden alleen 2 en 4.

Hoofdgebouw heeft witte windveren
Metselwerk van bakstenen met grijze voeg
Erkertje met (pannen)dak
Verhouding hoogte BG gevel dakhoogte
minimaal 1:3
Deuren op de kopse gevels
Singravense luiken
Hoofdgebouw groen raamhout en witte kozijnen
Terugliggende kopgevels op de begane grond
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2. Erve Grobbe

38

39

2. ERVE GROBBE
Bij nieuwbouw is er een ruime mate van vrijheid in
vormgeving en materialisering. De hoofdvorm en
materialen zijn echter afgeleid van de kenmerkende
gebouwen op Singraven. Grote kap, lage rand en
streekeigen materiaalgebruik. De schuur wordt in het
verlengde van de woning onder dezelfde kap geplaatst.
Het woonhuis wordt met uitzicht op het open landschap
gesitueerd.
Erve Grobbe valt in categorie 3 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:
A. (vast)
1.
2.
3.
4.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen.
Forse overstekken
Geen goten
Rechthoekige plattegrond

B. (variabel)
Geen.
Bijzonderheden:
Woning op een grote footprint onder een kap, bij
voorkeur 1 laag.

03
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3. Het Olde Sonderhuis

42

43

3. HET OLDE SONDERHUIS
Erve het Olde Sonderhuis wordt op de oude locatie
als nieuw erf ontwikkeld. Het ensemble bestaat uit een
grote boerderij (2 onder 1 kap) en twee ondergeschikte
schuurwoningen. Als gezamelijke berging delen zij een
(kap)schuur (ook voor parkeren)

02

03

De gebouwen vallen in categorie 2 en 3 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:
A. (vast)
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen
Forse overstekken
Geen goten
Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca. 50°
Lage BG gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

B. (minimaal 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdgebouw heeft witte windveren
Metselwerk van bakstenen met grijze voeg
Erkertje met (pannen)dak
Verhouding hoogte BG gevel dakhoogte
minimaal 1:3
Deuren op de kopse gevels
Singravense luiken
Hoofdgebouw groen raamhout en witte kozijnen
Terugliggende kopgevels op de begane grond
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Bijzonderheden:
Het ensemble mag een eigentijdse uitwerking krijgen als
helder contrast tegenover het naastgelegen klassieke erf
Loman. Voor de hoofdbouw (2 onder 1 kap) boerderij
geldt categorie 2 met vaste kenmerken A. (zonder 5) en
minimaal 2 variabele kenmerken van B.
Voor de schuurwoningen en de (kap)schuur geldt
categorie 3 (minimaal 3 vaste kenmerken uit A)
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4. De Slinge

46

47

4. ERVE DE SLINGE
Erve de Slinge wordt op de oude locatie als zorgerf ontwikkeld met behoud van de erfkenmerken. Als
toevoeging komen er twee lage schuurgebouwen met
zorgunits. Aan de overzijde worden twee woningen
met een dorps uiterlijk ontwikkeld in aansluiting op de
bebouwing van de dorpsrand aan de es.

03

De zorggebouwen vallen in categorie 3 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:
A. (vast)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen
Forse overstekken
Geen goten
Zwarte houten betimmering op de topgevels
Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca. 50°
Lage BG gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

Bijzonderheden:
Voor de schuurgebouwen geldt categorie 3 (minimaal 3
vaste kenmerken uit A)
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5. Haboer
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5. ERVE HABOER
Erve Haboer wordt nabij de oude locatie als nieuw erf
ontwikkeld. Het ensemble bestaat uit twee delen. Aan de
westkant komt een deelerf met de herplaatste Drentse
schuur als woning en een bijbehorende parkeerschuur.
Aan de oostzijde ligt een tweede erf met een nieuw te
bouwen boerderijwoning en een schuurwoning. Beide
woningen delen een parkeerschuur.

02

03

De gebouwen vallen in categorie 2 en 3 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:
A. (vast)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen
Forse overstekken
Geen goten
Zwarte houten betimmering op de topgevels
Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca. 50°
Lage BG gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

Bijzonderheden:
Het ensemble mag een eigentijdse uitwerking krijgen.
Voor de hoofdbouw (boerderijwoning) geldt categorie
2 met vaste kenmerken A. en minimaal 2 variabele
kenmerken van B.
Voor de schuurwoning en de (kap)schuren geldt categorie
3 (minimaal 3 vaste kenmerken uit A)

B. (minimaal 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdgebouw heeft witte windveren
Metselwerk van bakstenen met grijze voeg
Erkertje met (pannen)dak
Verhouding hoogte BG gevel dakhoogte
minimaal 1:3
Deuren op de kopse gevels
Singravense luiken
Hoofdgebouw groen raamhout en witte kozijnen
Terugliggende kopgevels op de begane grond
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6. ERVE DE HORST
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5. Erve de Horst

54
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6. ERVE DE HORST
Bij nieuwbouw is er een ruime mate van vrijheid in
vormgeving en materialisering. De hoofdvorm en
materialen zijn echter afgeleid van de kenmerkende
gebouwen op Singraven. Grote kap, lage rand en
streekeigen materiaalgebruik. De schuur wordt in het
verlengde van de woning onder dezelfde kap geplaatst.
Het woonhuis wordt met uitzicht op het open landschap
gesitueerd.
Erve de Horst valt in categorie 3 van de
architectuurzonering, met voor deze locatie de volgende
criteria:
A. (vast)
1.
2.
3.
4.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen.
Forse overstekken
Geen goten
Rechthoekige plattegrond

B. (variabel)
Geen.
Bijzonderheden:
Woning op een grote footprint onder een kap, bij
voorkeur 1 laag.

03
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7. Erve Loman
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7. ERVE LOMAN
Huidige situatie
Aan de Molendijk 26 ligt de boerderij Erve Loman. Dit erf
bestaat uit een voormalige boerderij en een schuur ten
noorden hiervan. De voormalige boerderij is verbouwd
tot woonboerderij. De schuur is niet in gebruik. Hoewel,
visueel gezien, de twee gebouwen één eenheid vormen,
staat de woning op een eigen perceel. De schuur betreft
een fors pand dat als rijksmonument is aangemerkt.
Gewenste wijziging en uitgangspunten
Om het rijksmonument voor de toekomst te behouden
zijn stabiele inkomsten noodzakelijk. Het plan is om de
grote schuur tot een dubbele woning te verbouwen.
Tussen de boerderij en de nieuwe woningen zijn enkele
bijgebouwen geprojecteerd. Deze zijn zowel ten dienste
van de boerderij als van de nieuwe woningen. In totaal
kan hier een oppervlakte van 150 m2 (3x 50 m2) aan
bijgebouwen worden gebouwd. Voor de gewenste
inrichting van het erf is een landschapsplan opgesteld.
De bijgebouwen worden zo gebouwd dat er zo weinig
mogelijk bomen behoeven te worden gekapt. Verder
vormt de nieuwe schuur de scheiding tussen de te
verbouwen schuur en de boerderij.
overige uitgangspunten:
• de nieuwe schuur dient het bescheiden karakter van
het erf te respecteren;
• het nieuwe erf dient besloten te zijn zodat auto’s enz.
niet opvallen in het landschap;
• privacy voor de bewoners creëren.
Het ensemble van de karakteristieke gebouwen, de
bomen, het bos en de hoogteverschillen zorgen voor een
fraaie, bescheiden compositie die typerend is voor een
Twents erf. De nieuwe bijgebouwen doen op deze wijze
geen afbreuk aan het monumentale karakter van het erf.

Rijksmonument
De bestaande boerderij, gebouwd in 1930, is van het
hallehuistype en staat vermeld als rijksmonument onder
de naam “Bartels”, behorend tot het landgoed Singraven.
De boerderij ligt langs de open gazons voor het huis,
met de achtergevel aan de Molendijk, noordelijk van
en dwars ten opzichte van boerderij “Sonderhuis”,
waarmee deze gebouwen visueel een ensemble vormen.
Het gebouw wordt als schuur gebruikt, waardoor het
oorspronkelijke woongedeelte gewijzigd is. De boerderij
is opgetrokken in rode baksteen onder een zadeldak,
gedekt met rode Hollandse pannen en voorzien van
donkerbruine gevelbeschotten op korbelen en windveren.
De westgevel en tevens achtergevel van de boerderij
is geleed door een baander met aan weerszijden een
12-ruits venster. De zijgevels van het oorspronkelijke
bedrijfsgedeelte zijn voorzien van zesruits stalramen en
houten staldeuren. In de noordelijke zijgevel wordt de
overgang van huis naar bedrijfsgedeelte gekenmerkt
door een krimp. De grote kloosterkozijnen met twaalfruits
vensters die nog bewaard zijn gebleven in de oost- en
voorgevel en zuidelijke zijgevel van het huis zijn in de
noordelijke zijgevel van het woongedeelte vervangen
door stalramen en staldeuren. In de voorgevel zijn na
de functieverandering van het gebouw een baander en
staldeuren geplaatst tussen de vensters.
Boerderij Bartels is van algemeen cultuur-,
architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang
vanwege:
• de vormgeving die is gebaseerd op de Twentse
Halleboerderij uit de negentiende eeuw
• de ruimtelijke en functionele relatie met de overige
onderdelen van het landgoed Singraven
• de ensemblewaarde samen met boerderij Sonderhuis
• de beeldbepalende ligging aan de open weiden voor
het landhuis van Singraven
Bron: Rijksmonumenten, nummer: 508949
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7. ERVE LOMAN
Erve Loman wordt ontwikkeld als grote rijksmonumentale
boerderij met 2 woningen onder 1 kap. Aan de rand van
het perceel is er plaats voor een drietal bergingen in twee
gebouwen.
De boerderij valt in categorie 1 en de bergingen in
categorie 3 van de architectuurzonering, met voor deze
locatie de volgende criteria:

01

03

A. (vast)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grote dominante kap
Ongeglazuurd oranje keramische pannen
Forse overstekken
Geen goten
Zwarte houten betimmering op de topgevels
Hoofdgebouw heeft een dakhelling ca. 50°
Lage BG gevel aan de zijkanten (max 2,20 m)
Rechthoekige plattegrond

B. (variabel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdgebouw heeft witte windveren
Metselwerk van bakstenen met grijze voeg
Erkertje met (pannen)dak
Verhouding hoogte BG gevel dakhoogte
minimaal 1:3
Deuren op de kopse gevels
Singravense luiken
Hoofdgebouw groen raamhout en witte kozijnen
Terugliggende kopgevels op de begane grond
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Bijzonderheden:
Het ensemble heeft zichtbaar de kenmerken van een
klassiek erf. Voor de hoofdbouw (2 onder 1 kap)
boerderij geldt categorie 1 met vaste kenmerken A.
en minimaal 2 variabele kenmerken van B.
Voor de bergingen geldt categorie 3 (minimaal 3
vaste kenmerken uit A)
Daglichttoetreding
Bij het rijksmonument zal zeer ingetogen moeten
worden omgegaan met de toepassing van
dakvensters en daklichten. Dakramen en daklichten
dienen opgenomen te worden in de pannenlijn.
Te denken valt aan stalen dakramen. Met een
combinatie van kleine dakopeningen en het
openwerken van bestaande staldeuren kunnen
leefruimtes worden voorzien van voldoende
daglichttoetreding.
Kopgevels uitvoeren met bestaande planken. Door
de tussenruimte tussen planken te vergroten blijft
het oorspronkelijke beeld behouden en kan de
verdieping voorzien worden van voldoende daglicht.
Bestaande stal- en niendeuren behouden en aan
binnenzijde invullen met terugliggende puien.
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SAMENVATTING
In opdracht van Boei heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau op drie locaties te Denekamp
(gemeente Dinkelland) een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet
natuurbescherming (Wnb).
Het onderzoek heeft zich met name op de soortenbescherming en zeer beperkt op het
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000) gericht.
De drie locaties liggen buiten de bebouwde kom van Denekamp, binnen het Landgoed
Singraven. Twee locaties bestaan uit onbebouwde weide/ grasland, op één locatie staat een
oude schuur.
De drie locaties grenzen allen aan het Natuurnetwerk Nederland. Locatie 1 is voor een zeer
klein deel ook gelegen in het NNN. Het deel dat in het NNN is gelegen heeft in het
Natuurbeheerplan als beheertype ‘N16.02 Vochtig bos met productie’ meegekregen
De onderzochte locaties zijn allen gelegen in de Zone Ondernemen met Natuur en Water
(ONW)
De locaties zullen als nieuwe erven worden ingericht. Op locatie 1 wordt een oude opstal
verbouwd en vindt er nieuwbouw plaats, op de andere locaties vindt alleen nieuwbouw plaats.
De locaties zullen landschappelijk worden ingepast.
Het onderzoek is gebaseerd op de voorgenomen activiteiten/ ingrepen zoals verwoord en
verbeeld in het aangeleverde ‘Beeldkwaliteitsplan Landgoed Singraven’, Schipperdouwers
architectuur en Strootman Landschapsarchitecten van 12 juli 2016.
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.
Onderhavige quickscan is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek.
Het veldbezoek heeft op 13 april 2017 plaatsgevonden.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de onderzochte
situatie, aangaande soortenbescherming, geen procedurele gevolgen zijn te verwachten.
→ Nader onderzoek naar soorten wordt niet noodzakelijk geacht;
→ Een ontheffing in het kader van de Wnb is niet aan de orde;
→ Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het
ruimtelijke ingrepen betreft;
→ De zorgplicht is altijd van toepassing;
→ Overleg met bevoegd aangaande het NNN (locatie 1) is mogelijk noodzakelijk.
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1 INLEIDING
In opdracht van Boei heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau op drie locaties te Denekamp
(gemeente Dinkelland) een quickscan flora en fauna uitgevoerd in het kader van de Wet
natuurbescherming (Wnb).
De gezamelijke drie locaties zullen in de rapportage als ‘plangebied’ worden aangeduid.
Wanneer er een specifieke locatie wordt bedoeld, zal dit expliciet worden vermeld.
1.1 Aanleiding
De locaties zullen als nieuwe erven worden ingericht. Op locatie 1 wordt een oude opstal
verbouwd en vindt er nieuwbouw plaats, op de andere locaties vindt alleen nieuwbouw plaats.
De locaties zullen landschappelijk worden ingepast.
Het onderzoek is gebaseerd op de voorgenomen activiteiten/ ingrepen zoals verwoord en
verbeeld in het aangeleverde ‘Beeldkwaliteitsplan Landgoed Singraven’, Schipperdouwers
architectuur en Strootman Landschapsarchitecten van 12 juli 2016.
In verband met de inwerktreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is het
noodzakelijk om voorafgaande aan ruimtelijke ingrepen en inrichting te toetsen of de
voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten
en leefgebieden.
1.2 Doelstelling
Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben.
Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord;
•
zijn er binnen het plangebied beschermde dier- en plantsoorten aangetroffen en/of
worden deze verwacht?
•
wat is de juridische status van deze soorten?
•
hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze soorten?
•
ligt het plangebied in of nabij beschermde natuurgebieden, zoals het NNN/ ONW of
Natura2000-gebieden?
•
wat zijn de gevolgen en dienen er (mitigerende) maatregelen genomen te worden?
•
dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden?
•
dient er een ontheffing aangevraagd te worden?
1.3 Volledigheid onderzoek
Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de
aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden waargenomen
tijdens het veldbezoek. Aan de hand expert-judgement en bekende ecologische principes zal
een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde
plant- en diersoorten. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties
omvatten meerdere opnamerondes die seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden
worden uitgevoerd.
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1.4 Geldigheidsduur rapport
Afhankelijk van de aangetroffen soorten is de rapportage drie of vijf jaar geldig. Op het moment
van onderhavig schrijven is nog niet precies duidelijk voor welke soorten welk termijn geldt.
Voor Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient vooralsnog zeker
de drie jaar als geldigheidsduur te worden gehanteerd.
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2 ONDERZOEKSOPZET
In onderhavige quickscan zijn de locaties gescreend op de aanwezigheid van beschermde planten diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens zijn de locaties bezocht.
Het onderzoek zal zich met name richten op de soortenbescherming en zeer beperkt op het
gebiedsbeschermingsdeel van de wet (Natura2000).
2.1 Bronnenonderzoek
Alvorens het plangebied is bezocht zijn diverse (digitale) verspreidingsatlassen geraadpleegd.
De waarnemingen zijn gedaan tussen 2012 en 2017. Hierdoor is indicatief een beeld verkregen
of er streng en strikt beschermde soorten voorkomen in het kilometer-/uurhok waarin het
plangebied is gelegen.
Diverse kaarten (waaronder Begrenzing EHS & zone ONW, Natura2000 gebieden en het
Natuurbeheerplan 2017) van de provinciale site Atlas van Overijssel zijn geraadpleegd op 12
april 2017.
Als basisdocument voor de locaties en de voorgenomen ingrepen is het ‘Beeldkwaliteitsplan
Landgoed Singraven’, Schipperdouwers architectuur en Strootman Landschapsarchitecten van
12 juli 2016 gebruikt.
In een recent verleden is nabij sommige locaties reeds ecologisch onderzoek uitgevoerd. De
rapportages van deze onderzoeken zijn bestudeerd. De bestudeerde rapportages zijn:
- Lindenholz J.G. (2013). Quickscan natuurtoets Landgoed Singraven, Denekamp. Inventarisatie
en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid. Eindrapport 13-170. EcoGroen
Advies BV, Zwolle.
- Samsen F (2013). EHS-toets diverse ontwikkelingen landgoed Singraven, Definitief 13-170A.
EcoGroen Advies BV, Zwolle.
Tevens is het rapport voor de aanleg van een bijpass en vistrap in de Dinkel geraadpleegd.
- Lansink H (2013). Dinkel op Singraven, Projectplan aanleg Bypass en vispassage, concept,
Feniks consult, waterschap Regge en Dinkel en gemeente Losser.
Naar aanleiding van het veldbezoek is er op 18 april 2017 contact geweest met de stichting
Das&Boom.
2.2 Veldbezoek
Het plangebied is op 13 april 2017 overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was het
wisselvallig weer bij een temperatuur van rond de 11- 13°C. Gedurende het onderzoek wisselde
zon af met bewolking en was er af en toe wat miezerregen.
Tijdens het veldonderzoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot
de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen,
sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen,
uitwerpselen, haren en dergelijke).
De directe omgeving van de locaties is tijdens het veldbezoek eveneens bekeken.
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Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog met een relevante HBO-opleiding en ruime
ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden door de ecoloog diverse relevante
cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en nieuwsbrieven
gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoeker is in het bezit van diverse
certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Flora- en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting, niveau 4. IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend certificaat)’.
Tijdens het veldbezoek is niemand geïnterviewd.
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3 PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocaties en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten
daadwerkelijk plaatsvinden. De drie locaties zullen in de rapportage als ‘plangebied’ worden
aangeduid. Wanneer er een specifieke locatie wordt bedoeld, zal dit expliciet worden vermeld.
De benaming en nummering van de locaties zoals in het genoemde beeldkwaliteitsplan van
Schipperdouwers architectuur en Strootman Landschapsarchitecten van 12 juli 2016 zullen
worden gehanteerd in onderhavige rapportage.
3.1 Plangebied

2. Erve Grobbe

1. Erve Schiphorst

3. Het Olde Sonderhuis

Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: Atlas van Overijssel, luchtfoto 2015).
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1. Erve Schiphorst (locatie 1)

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken directe omgeving.
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2. Erve Grobbe (locatie 2)

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken directe omgeving.
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3. Het Olde Sonderhuis (locatie 3)

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken plangebied.

Foto’s: Indrukken directe omgeving.
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3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen
De locaties zullen als nieuwe erven worden ingericht en landschappelijk worden ingepast.
De ingrepen vinden plaats in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.
De onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig uit het Beeldkwaliteitsplan.
1. Erve Schiphorst (locatie 1)
Op deze locatie zal de bestaande boerderij worden verbouwd tot woning. Daarnaast komt
een parkeerschuur. Ten zuiden van deze opstallen zal een nieuw woongebouw met
parkeergelegenheid worden gerealiseerd.
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2. Erve Grobbe (locatie 2)
Op deze onbebouwde locatie zal een woning met parkeerschuur worden gerealiseerd.
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3. Het Olde Sonderhuis (locatie 3)
Op deze onbebouwde locatie zullen drie nieuwe woningen en een gemeenschappelijke
parkeerschuur worden gerealiseerd.
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4 BEVINDINGEN ONDERZOEK
Hieronder worden de bevindingen van het bronnenonderzoek en vervolgens de bevindingen
van het veldonderzoek besproken.
4.1 Bevindingen bronnenonderzoek
Volgens de geraadpleegde bronnen (betreft vaak bronnen die met kilometer- of uurhokken
werken) kunnen er in de omgeving soorten (niet uitputtend opgesomd) als gewone en ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis
steenmarter, das, boommarter, eekhoorn, buizerd, bosuil, huismus, kamsalamander en
levendbarende hagedis voorkomen.
De locatie zijn betrekkelijk klein en bevinden zich binnen het landgoed Singraven. De gevonden
waarnemingen hebben derhalve naar verwachting geen betrekking op de locaties zelf. Er zijn
dan ook geen meldingen van daadwerkelijke vaste verblijfplaatsen of exemplaren binnen het
plangebied gevonden.
De drie locaties grenzen allen aan het Natuurnetwerk Nederland. Locatie 1 is voor een zeer
klein deel ook gelegen in het NNN. Het deel dat in het NNN is gelegen heeft in het
Natuurbeheerplan als beheertype ‘N16.02 Vochtig bos met productie’ meegekregen
De onderzochte locaties zijn allen gelegen in de Zone Ondernemen met Natuur en Water
(ONW)

Afbeelding 2: Ligging locaties t.o.v. het NNN/ zone ONW (bron: Atlas van Overijssel).
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Afbeelding 3: Ligging locatie 1 t.o.v. het NNN en de daarmee samenhangende beheertype (bron: Atlas
van Overijssel).

Er liggen binnen een straal van 3.000 meter geen Natura2000-gebieden.
In de bestudeerde rapportages van EcoGroen Advies BV worden de locaties 2 en 3 deels
besproken. De directe omgeving van deze locaties is in 2013, in hetzelfde kader als in
onderhavige situatie, onderzocht. De toen onderzochte locaties worden in het
beeldkwaliteitsplan met locatie 6 (Erve de Horst) en 7 (Erve Loman) aangegeven.
In de rapportages wordt aangeven dat er geen beschermde planten, grondgebonden
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels met een jaarrond beschermd nest of ongewervelden
zijn waargenomen of zijn te verwachten. Wel zijn er in de opstal op locatie 7 veel
vleermuisuitwerpselen gevonden.
In de rapportage aangaande de vistrap is aangegeven dat in een poel dat circa 650 meter ten
zuidwesten van locatie 3 in 2012 de kamsalamander is aangetroffen.
Das&Boom heeft aangegeven dat er binnen het landgoed Singraven een bewoonde burcht
aanwezig is. Deze burcht ligt echter meerdere kilometers verwijderd van de onderzochte
locaties.
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4.2 Bevindingen veldonderzoek
Flora
Beschermde flora is niet aangetroffen op de locaties. Het plangebied betreft met name weide.
Ten tijde van het veldbezoek is er met name paardenbloem, pinsterbloem, zuring, brandnetel
en zevenblad aangetroffen.
Het NNN-deel van locatie 1 is extra grondig onderzocht op soorten. De aangetroffen soorten
zijn kenmerkend voor een voedselrijke grond. In het onderzochte deel zijn weinig grote bomen
aanwezig. De vegetatie bestaat met name uit braam, brandnetel, speenkruid, enkele lariksen,
hondsdraf, esdoorn en klimop. Iets verder het bos in is ook de rode lijstsoort (thans niet
bedreigd) witte klaverzuring aanwezig. In de aanwezige waterput is een ontkiemend varentje
aanwezig, mogelijk een mannetjesvaren.
Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn binnen de locaties maar enkele vogelsoorten waargenomen, en dan
met name in het NNN-deel van locatie 1.
Waargenomen vogelsoorten zijn koolmees, staartmees, roodborst, winterkoning, vink, merel en
houtduif. Op locatie 2 en 3 zijn geen bomen of opstallen aanwezig waarin jaarrond beschermde
nesten van uilen, roofvogels of soorten als huismus en gierzwaluw kunnen voorkomen. Ook in
de bomen rondom de locaties zijn geen nesten van roofvogels of uilen waargenomen. Op
locatie drie is een boom met een holte aanwezig, maar deze holte was goed te onderzoeken op
sporen. Er zijn geen sporen van bewoning aangetroffen.
Op locatie 1 is een oude boerderij aanwezig, maar deze boerderij was ten tijde van het
veldonderzoek geheel ingepakt en daarmee niet geschikt voor soorten met een jaarrond
beschermd nest. Binnen het NNN-gedeelte zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.
Rondom zijn wel bomen met holtes en klimop aanwezig. Deze plekken kunnen door
vogelsoorten gebruikt worden om te broeden. Op schatting 50 meter ten noorden van de
boerderij staat een oude boomstam met een open holte bovenin. Bij de omgevingscheck leek
hier een bosuil uit te vliegen (roestplek).

Foto’s: Ingepakte boerderij en open boomstam met vermoedelijke roestplek bosuil locatie 1.

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn binnen de bouwlocaties geen exemplaren of voortplantings- en/ of verblijfplaatsen van
soorten aangetroffen die zijn beschermd bij de Habitatrichtlijn of van soorten die niet zijn
vrijgesteld door de provincie. Mogelijk komen algemene soorten, soorten die door de provincie
zijn vrijgesteld, voor.
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Op locatie 1 zijn in een den ten noorden van de boerderij, op circa 75 meter afstand (schatting)
van de boerderij, enkele eekhoorns waargenomen. Mogelijk betreft het een boom met nest.
Een verblijfplaats van een steen- of boommarter is niet waargenomen in de directe omgeving
van het plangebied. In de vrijstaande eiken buiten het plangebied zijn wel enkele holtes
aanwezig, maar een boommarter zal naar verwachting niet een dergelijk open locatie kiezen
om te verblijven. De boerderij is goed dichtgetimmerd en afgesloten door zeil waardoor het
onwaarschijnlijk is dat een steenmarter naar binnen is gegaan.
Er zijn geen sporen van de das, zoals snuit- of mestputjes, pootafdrukken of haren,
waargenomen op deze locatie.
In het aangrenzende bos zijn diverse ligplekken van ree aanwezig. Tevens zijn er sporen
(keutels) van konijn aangetroffen.

Foto: Waargenomen eekhoorn nabij locatie 1.

Op locatie 2 zijn aan de bosrand bij het zuidoostelijke puntje van de locatie (zie afbeelding 1)
enkele holen/ pijpen aangetroffen. Mogelijk betreft het een oude dassenburcht. Sommige
openingen zijn groot genoeg voor de das. Er is grondig gezocht naar sporen die duiden op
recente bewoning van de burcht. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die er op wijzen dat de
burcht bewoond wordt door een das, vos of een ander dier. Zo zijn er geen vers vergraven
zand, duidelijke krabsporen op overhangende takken, snuit- en mestputjes, haren in het
prikkeldraad of pootafdrukken van de das aanwezig of aangetroffen.
In het bos ten westen van de locatie zijn enkele vossendrollen waargenomen. Tevens zijn er
hier en daar ligplekken van ree aanwezig.
De steenmarter en/ of boommarter komt mogelijk voor in de omgeving, maar heeft geen vaste
verblijfplaats binnen het daadwerkelijke plangebied.
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Foto’s: Mogelijke (oude) dassenburcht nabij locatie 2.

Vleermuizen
Op locatie 1 zijn binnen het plangebied bomen en een gebouw aanwezig. Het gebouw is op een
dergelijke manier ingepakt met zeil dat er voor vleermuizen geen geschikte verblijfplaatsen
aanwezig zijn. De eventueel te kappen bomen in het NNN-gedeelte zijn bekeken op holtes die
eventueel door vleermuizen gebruikt kunnen worden. Er zijn geen geschikte openingen
waargenomen.
Er zijn binnen het plangebied geen vliegroutes aanwezig. Er zal langs de bosrand en in het bos
gefoerageerd worden door verschillende soorten.
In de eiken ten westen van de bouwlocatie en in de bomenlaan langs de Schiphorstdijk zijn
diverse bomen aanwezig met mogelijk geschikte holtes waavan boombewonende vleermuizen
gebruik kunnen maken. De laan kan ook worden gebruikt om te navigeren.

Foto: Holte in een boom van de laan langs Schiphorstdijk locatie 1 die wordt gebruikt door vleermuizen.
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Op locatie 2 en 3 zijn geen bomen of opstallen aanwezig binnen de bouwlocaties. Vaste
verblijfplaatsen van gebouw- en/ of boombewonende soorten zijn derhalve dan ook niet te
verwachten. Vliegroutes binnen de locaties zijn derhalve ook niet te verwachten. Mogelijk
worden de bosranden gebruikt om te foerageren en te navigeren.
Amfibieën, reptielen en vissen
Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen de locaties. De aanwezigheid van vissen en
voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden uitgesloten. Bij locatie 1 en 3 is wel
permanent oppervlaktewater aanwezig in de nabijheid. Op deze locaties is in het bosgedeelte
de bruine kikker waargenomen.
Als landhabitat zijn de weilanden ook niet geschikt. De bossen kunnen gebruikt worden als
landhabitat voor diverse soorten.
Voor reptielen zijn dergelijke open locaties niet geschikt om er te verblijven of voort te planten.
Tevens zijn er geen broeihopen voor ringslangen aanwezig.
Ongewervelden/ overige soorten
Onder andere het gecultiveerde karakter maakt dat de veelal veeleisende
Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van de nationaal beschermde soorten van
ongewervelden en overige soorten niet zijn te verwachten. Die soorten hebben vaak specifieke
ecologische eisen die in dergelijke plangebieden beperkt aanwezig zijn.
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5 EFFECTENBEOORDELING
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op eventueel aanwezige beschermde
gebieden en de aanwezige flora en fauna getoetst aan de Wet natuurbescherming.
5.1 Effecten beschermde gebieden
De locaties liggen, met uitzondering van een klein deel op locatie 1, buiten de begrenzing van
het Natuurnetwerk Nederland. Provincie Overijssel hanteert geen externe werking aangaande
het NNN waardoor een verdere toetsing aan het beleid voor locatie 2 en 3 niet aan de orde is.
Wel liggen de drie locaties in de zone ‘Ondernemen met natuur en Water (ONW). In deze zone
(die geen onderdeel uitmaakt van het NNN) staat het wederzijds versterken voorop: natuur en
landschap kunnen bijdragen aan het economisch floreren van ondernemingen en
ondernemingen dragen bij aan de versterking van de kwaliteit van natuur, water en landschap.
In tegenstelling tot het NNN heeft de provincie voor deze zone geen concrete doelen
vastgesteld voor natuur of landschap.
De drie locaties zullen landschappelijk worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met
de omgeving en de reeds aanwezige natuurwaarden. Hierdoor zal de natuurwaarden naar
verwachting worden verhoogd.
Locatie 1 ligt voor een zeer klein deel binnen het Natuurnetwerk Nederland. Door de realisatie
van de parkeerschuur zal er een beperkt oppervlak aan NNN worden omgezet in een andere
bestemming. Er zal derhalve een kleine afname van het oppervlak NNN (beheertype ‘N16.02
Vochtig bos met productie’) optreden.
Er is sprake van beperkte ecologische kwaliteit van dit deel. Er is met name vegetatie aanwezig
die indicatief zijn voor voedselrijke gronden, zoals braam en brandnetel. Natuurwaarde van
productiebos in het algemeen is laag, als gevolg van onder andere uniforme aanleg en beheer
in het verleden, geringe leeftijd en beperkte abiotische kwaliteit door verzuring en vermesting.
In de nieuwe situatie zal de locatie landschappelijk worden ingericht waardoor er naar
verwachting een impuls wordt gegeven aan de natuurwaarden binnen de locatie.
Er zal overleg met bevoegd gezag (provincie) moeten plaatsvinden om te bespreken hoe om te
gaan met het verlies aan oppervlak NNN. Een andere optie is de parkeerschuur buiten het NNN
te realiseren.
De afstand tot het meest nabijgelegen Natura2000-gebied is dermate groot dat er geen direct
negatief effect te verwachten is op dat Natura2000-gebied. Tussen de locaties en het
Natura2000-gebied liggen agrarische percelen, bossen, wegen en woningen die een bufferende
werking hebben. Tevens zijn de beoogde ingrepen beperkt van aard.
Thema’s als verdroging en vermesting/ verzuring (stikstof) vallen niet onder de reikwijdte van
onderhavige quickscan flora en fauna.
5.2 Effecten soorten
Er wordt in het kader van de vigerende wetgeving nagegaan of beschermde vaste rust- en
verblijfplaatsen door het project opzettelijk worden aangetast (vernield, beschadigd of
ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk worden verontrust, verjaagd of gedood. Verder is
er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot een verminderde geschiktheid als foerageergebied
waarbij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze functie ook vaste rust en
verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren.
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Flora
Tijdens het veldbezoek zijn er binnen het plangebied geen beschermde wilde vaatplanten
aangetroffen. In de Wet natuurbescherming zijn de meeste (muur)varens niet meer beschermd.
Schubvaren en blaasvaren zijn niet te verwachten. De vegetatie in de bossen blijft ongemoeid in
het kader van de projecten.
Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroep.
Vogels
Er zijn binnen de locaties geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. Wel kunnen algemeen
voorkomend soorten broeden in de te verwijderen groenstructuren (locatie 1) of in de
aangrenzende bosranden. De rooi- en bouwwerkzaamheden dienen derhalve buiten het
broedseizoen van vogels plaats te vinden. De wet hanteert geen harde datum voor het
broedseizoen, het gaat erom of een broedgeval wordt verstoord. Als richtlijn kan de periode 15
maart tot en met juli worden aangehouden als broedseizoen. Duiven kunnen tot laat in het
seizoen ook nog een legsel krijgen.
Werkzaamheden kunnen ook binnen het broedseizoen worden uitgevoerd wanneer vooraf is
vastgesteld dat er geen broedgevallen aanwezig zijn binnen de invloedsfeer van deze
werkzaamheden.
Voor de aanwezige bosuil kunnen speciale bosuilenkasten worden opgehangen om de soort te
helpen. De roestplek dient zoveel mogelijk ontzien te worden tijdens de werkzaamheden en bij
toekomstig gebruik/ beheer.
Er zijn, mits aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan, geen negatieve effecten te
verwachten aangaande deze soortgroep.
Grondgebonden zoogdieren
Binnen de locaties zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn
beschermd bij de Habitatrichtlijn of niet zijn vrijgesteld door de provincie vastgesteld.
Algemeen voorkomende soorten (ree, haas, vos en dergelijke) zijn door de provincie vrijgesteld
van de verbodsbepalingen als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor
vrijgestelde soorten). Wel geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten.
Nabij locatie 1 is mogelijk een eekhoornnest aanwezig. Dit nest bevindt zich op voldoende
afstand in het bos om niet door bouwwerkzaamheden of aanwezigheid van mensen verstoord
te worden.
Nabij locatie 2 is mogelijk een oude dassenburcht aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen
aangetroffen die er op wijzen dat de burcht nog in gebruik is door een das(senfamilie). Tevens
zijn er geen waarnemingen van deze soort gevonden tijdens het bronnenonderzoek. Das&Boom
heeft aangegeven dat er een bewoonde burcht aanwezig is, maar niet in de omgeving van
locatie 2. De verwachting is dan ook dat de burcht niet door deze soort wordt gebruikt. De
burcht zal door de beoogde ingreep niet worden vernield. Het (indirect) verstoren van een
vaste verblijfplaats van een das is in de nieuwe wet niet per direct meer verboden. De geplande
woning is gepland nabij het pad. Tussen de woning en de eventuele burcht zijn groenstructuren
gepland. Door een soort groene barrière te creëren tussen woning en de “burchtlocatie” zal
(visuele) verstoring door de aanwezigheid van de woning mogelijk (deels) voorkomen worden.
Doordat er een boomgaard wordt aangeplant blijft er voedsel voor een eventueel aanwezige
das aanwezig binnen het plangebied. Ook zijn er binnen het landgoed alternatieve
foerageerplekken aanwezig.
Er zijn aan de grens van de locatie en in de directe omgeving “jagershutjes” aanwezig, dus
enige menselijke verstoring zullen eventueel aanwezige exemplaren wel gewend zijn.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande grondgebonden zoogdieren, mits de
zorgplicht wordt nageleefd.
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Vleermuizen
Er zijn geen (potentiële) vaste verblijfplaatsen aangetroffen binnen de locaties. Mogelijk
worden de locaties en de bosranden gebruikt om te foerageren en eventueel om te navigeren.
Door de voorgenomen ingrepen zullen er geen significante vliegroutes of foerageergebieden
verloren gaan. Mogelijk worden de locaties beter geschikt als foerageergebied door aanplant
van bijvoorbeeld boomgaarden.
Tijdens de werkzaamheden en in de toekomstige situatie dient lichtverstoring op de bosranden,
bomen met holtes en de omgeving zoveel mogelijk beperkt of voorkomen te worden. Dit kan
door alleen gericht armatuur, amberkleurige lampen en/of lampen met bewegingssensor te
gebruiken. Tijdens de bouwfase dient er in de avonduren geen gebruik gemaakt te worden van
felle bouwlampen.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande vleermuizen, mits de zorgplicht wordt
nageleefd.
Amfibieën, reptielen en vissen
Binnen de locaties zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn
beschermd bij de Habitatrichtlijn of niet zijn vrijgesteld door de provincie. De kamsalamanders
die op circa 650 meter afstand hun voortplantingswater hebben zullen niet in de bossen naast
één van de locaties hun landhabitat hebben. Landhabitat is bij voorkeur in de directe omgeving
van het voortplantingswater aanwezig.
Algemeen voorkomende soorten (zoals de bruine kikker) zijn door de provincie vrijgesteld van
de verbodsbepalingen als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor
vrijgestelde soorten). Wel geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten.
De bossen kunnen door amfibieën ook in de nieuwe situatie gebruikt worden als landhabitat.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande deze soortgroepen, mits de zorgplicht
wordt nageleefd.
Ongewervelden/ overige soorten
Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van soorten die zijn
beschermd bij de Habitatrichtlijn of voorkomen op de ‘nationale lijst’.
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten aangaande ongewervelden, mits de zorgplicht
wordt nageleefd.
De zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving
Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende
maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden
zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.
De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Als “veilige”
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half oktober tot eind
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als de egel en
amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Bovendien zijn de houtduiven uit het laatste legsel dan
waarschijnlijk ook al uitgevlogen.
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Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare
perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd
ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het
groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de winter
ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in winterslaap gaan.
Indien tijdens de werkzaamheden beschermde soorten worden aangetroffen, dient schade aan
de exemplaren zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden.
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6 CONCLUSIE EN VRIJBLIJVEND ADVIES
6.1 Conclusie
Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er procedurele gevolgen zijn betreffende
de vigerende (natuur)wetgeving.
Voor toelichting bij de conclusie dient hoofdstuk vijf geraadpleegd te worden.

Conclusie
NNN/ Natura2000 Locatie 2 en 3 zijn niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.
→ De provincie hanteert geen externe werking als het gaat om
het NNN.
Locatie 1 ligt voor een heel klein deel binnen het NNN.
→ Overleg met bevoegd gezag is nodig om eventuele mogelijke
vervolgstappen te bepalen.
Het plangebied is niet in of naast een Natura2000-gebied gelegen.
→ De beoogde ingrepen zullen geen direct negatief effect hebben
op de aangewezen soorten van nabijgelegen Natura2000gebieden.
Soortgroepen Flora
Er zijn binnen de drie locaties geen beschermde wilde soorten
aangetroffen.
Vogels
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen binnen het
plangebied.
Algemeen voorkomende soorten zonder jaarrond beschermd nest
kunnen mogelijk broeden in het stukje bos van locatie 1 en in de
bosranden.
→ De bouw- en rooiwerkzaamheden dienen buiten het
broedseizoen plaats te vinden of er dient voorafgaande aan de
werkzaamheden vastgesteld te zijn dat er geen broedgevallen
aanwezig zijn binnen de invloedsfeer van die werkzaamheden.
Grondgebonden zoogdieren
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van
niet-vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen
binnen de bouwlocaties.
→ Door de provincie vrijgestelde soorten kunnen voorkomen.
Vleermuizen
Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld.
Het plangebied betreft geen essentieel foerageergebied en er zullen
door de ingreep geen essentiële vliegroutes verloren gaan.
→ Tijdens de bouwfase en in de toekomstige situatie dient
verstoring door licht op de bossen, solitaire bomen en de
directe omgeving zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te
worden.
Amfibieën, reptielen en vissen
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van
niet-vrijgestelde nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen.
→ Door de provincie vrijgestelde soorten kunnen voorkomen.
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Ongewervelden/ overige soorten
Vaste verblijfplaatsen of exemplaren van Habitatrichtlijnsoorten of van
nationaal beschermde soorten zijn niet aangetroffen.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de onderzochte
situatie, aangaande soortenbescherming, geen procedurele gevolgen zijn te verwachten.
→ Nader onderzoek naar soorten wordt niet noodzakelijk geacht;
→ Een ontheffing in het kader van de Wnb is niet aan de orde;
→ Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het
ruimtelijke ingrepen betreft;
→ De zorgplicht is altijd van toepassing;
→ Overleg met bevoegd aangaande het NNN (locatie 1) is mogelijk noodzakelijk.
6.2 Vrijblijvend advies
Bij de beoogde plannen kan rekening worden gehouden met verschillende soorten, zoals
vogels en vleermuizen.
Tevens kunnen speciale nestkasten voor de huismus, steenuil en bosuil en vleermuizen
worden ingebouwd of worden opgehangen. Over dit zogenaamde natuur-inclusief bouwen
is tegenwoordig veel te vinden op internet.

D
Foto’s: Voorbeelden kasten vogels (huismus, steenuil en bosuil) en vleermuizen (bron: vivara pro.nl).
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BIJLAGE 1
WETTELIJK KADER
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1.1 Wet natuurbescherming (Wnb)
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb).
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en
de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de
natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen.
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000).
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag
van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die
vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern of is het nest ervan jaarrond
beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten
beschermd.
- Verbodsbepalingen
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor
vrijstelling of ontheffing van de verboden.

Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016).

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming
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sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het is aan
de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen - dat de
op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet leidt tot
verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3).

- Ontheffing of vrijstelling
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan
drie criteria zijn voldaan:
→
Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen
andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
→
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet
genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn.
→
Ten slot mag de ingreep geen a reuk doen aan de staat van instandhouding
van de soort.
De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen niet
overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzijprincipe’).
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal
handelingen zijn bovendien vrijstellingenmogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale
verordening of een gedragscode.
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Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, kunnen
alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese Habitatrichtlijn
genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn aan de vereisten
van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag doen aan het streven
de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat
van instandhouding te laten voortbestaan (voor Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan
wel dat de vrijstelling niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van
vogelsoorten.
Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming
Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden
verleend op grond van de volgende belangen:
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
• ter bescherming van flora of fauna;
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt,
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde
omstandigheden toe te staan.

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende
belangen:
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.
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Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden
verleend op grond van de volgende belangen:
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd;
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een
bepaald gebied,
• in het algemeen belang van de betreffende soort.

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden
geregeld in een provinciale verordening. In de verordening of regeling staat aangegeven voor
welke verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling geldt.
Onder meer op basis van regionale verschillen in de staat van instandhouding van soorten
kunnen de vrijgestelde soorten per provincie verschillen.
Voor de provincie Overijssel geldt (bron: de Omgevingsverordening Overijssel hoofdstuk 7
Natuur):
‘Op grond van de Flora- en faunawet en bijbehorende Regeling vrijstelling dier- en plantensoorten (een
ministeriële regeling) was een aantal soorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit de Flora- en
faunawet. Deze soorten mochten opzettelijk worden gevangen en gedood indien dit nodig was in het
kader van een ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud. Het betrof algemeen
voorkomende soorten die niet in hun voortbestaan werden bedreigd en ook niet het gevaar liepen in hun
voortbestaan te worden bedreigd. Een aantal van deze soorten wordt nu ook door de Wet
natuurbescherming beschermd. Het betreft hier uitsluitend soorten die zijn beschermd op grond van
artikel 3.10, eerste lid, van de Wet, de zogenaamde nationaal beschermde soorten. Deze soorten zijn niet
beschermd op grond van de in artikel 3.5, van de Wet genoemde bijlagen bij de Habitatrichtlijn en
internationale verdragen. Daarom is op grond van artikel 3.10, tweede lid, van de Wet een vrijstelling
voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en onderhoud mogelijk. De
soorten die onder deze titel vallen, zijn soorten die onder het regime van de Flora- en faunawet waren
vrijgesteld en op grond van de Wet als nationale soorten zijn beschermd. Voor deze soorten handhaaft de
provincie Overijssel de vrijstellingen die onder de Flora- en faunawet golden. Deze soorten komen
algemeen voor en de populaties van deze soorten verkeren in een gunstige staat van instandhouding.
Tevens is het, juist bij soorten die zeer algemeen voorkomen, niet gewenst dat voor elke ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling van gebieden of elke ingreep in het kader van beheer en onderhoud een
ontheffing aangevraagd moet worden. Soms is het ook in het belang van de bescherming van de wilde
flora of fauna nodig om dieren te vangen. Bijvoorbeeld bij het overzetten van amfibieën. Uiteraard blijft
wel de algemene zorgplicht (artikel 1.12 van de Wet) van toepassing. Dit betekent dat het opzettelijk
vangen en doden van de vrijgestelde diersoorten zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Tevens moet
er worden bekeken of voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, dan wel het bestendig
beheer en onderhoud niet op een andere manier uitgevoerd kan worden waardoor opzettelijk vangen
en/of doden niet nodig is’.
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Artikel 7.4.1 Vrijstelling verbodsbepalingen
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet is het
toegestaan om de in bijlage 7.4.I bij deze paragraaf aangewezen soorten opzettelijk te doden,
en te vangen. Tevens is het in afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, onder b van
de Wet toegestaan de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren opzettelijk
te beschadigen of te vernielen.
2. Het eerste lid is alleen van toepassing voor zover de handeling niet reeds op grond van een
door de minister goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet
is vrijgesteld.
3. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de in bijlage 7.4.I, bij
de betreffende soort genoemde belangen, voor de gehele provincie Overijssel, onder gebruik
van de hier genoemde middelen en onder de hierin genoemde voorschriften en beperkingen.
[Toelichting: de in bijlage 7.4.I bij de betreffende soort genoemde belangen betreffen de
belangen uit artikel 3.10, tweede lid, van de Wet.]
4. Van de in het eerste lid bedoelde vrijstellingen kan alleen gebruik gemaakt worden indien
er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
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- Gedragscode
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling van
de verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde gedragscode. Het
kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, bestendig gebruik
en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet natuurbescherming mogelijk
om via een gedragscode Europees beschermde vogel- en andere dier- en plantensoorten vrij te
stellen bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts er sprake is van een bij respectievelijk
Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn genoemd belang.
In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt opdat schade aan beschermde
dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt.
Gedragscodes zijn bedoeld voor organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten
regelmatig met de wet te maken hebben. Elke sector kan een gedragscode opstellen en laten
goedkeuren. Wanneer een gedragscode is goedgekeurd, kan eenieder die aantoonbaar in
overeenstemming met de betreffende gedragscode handelt, zonder ontheffing de handelingen
verrichten. Er kan gecontroleerd worden of er gehandeld wordt volgens de gedragscode. Dat
dient aangetoond te worden; de bewijslast dat er correct wordt gehandeld ligt bij de
initiatiefnemer.
Gedragscodes worden goedgekeurd door de Minister van EZ, in overleg met de provincies. De
goedkeuring geldt voor een periode van maximaal vijf jaar.
- Ecologisch onderzoek laten uitvoeren
Voordat de beoogde ingreep kan plaatsvinden dient inzichtelijk gemaakt te zijn dat er door de
ingreep geen overtreding zal plaatsvinden van de Wet natuurbescherming.
Meestal wordt eerst een zogenaamde quickscan (natuurtoets) flora en fauna uitgevoerd. Uit dit
onderzoek dient naar voren te komen of er vervolgstappen genomen dienen te worden. De
vervolgstappen kunnen bestaan uit een nader onderzoek, het nemen van mitigerende
maatregelen en/ of het aanvragen van een ontheffing.
De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom de
locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden beschermde planten en/of dieren
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden.
Het plangebied is het gebied waar de daadwerkelijke handeling wordt uitgevoerd. Afhankelijk
van de kenmerken van de activiteit kunnen storende factoren ook optreden buiten het
plangebied. Denk aan verstoring door geluid, waardoor bijvoorbeeld het verbod om soorten
opzettelijk te verstoren wordt overtreden.
Hoe groot het onderzoeksgebied is hangt dan ook af van de invloedssfeer van de
werkzaamheden. Het onderzoeksgebied is vaak groter dan het plangebied.
Andere leefgebieden van een diersoort, zoals foerageergebieden of vaste vliegroutes, worden
volgens de uitleg van het Guidance document niet beschermd, tenzij deze samenvallen met de
voortplantings- of rustplaatsen. Jurisprudentie maakt echter duidelijk dat in het geval van
Habitatrichtlijnsoorten het zodanig verstoren van vaste vliegroutes en/of beschadigen van
foerageergebied dat de soort om die reden deze vaste voortplantings- of rustplaatsen (die
buiten het plangebied zijn gelegen) zal verlaten, wel onder het verbod van de Habitatrichtlijn
valt). De redenering hierbij is dat bij een dergelijke verstoring de ecologische functionaliteit van
de voortplantings- of rustplaatsen niet meer gegarandeerd is. In deze gevallen is dan ook artikel
3.5 van de Wet natuurbescherming van toepassing.
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Het ministerie van Economische Zaken heeft een stappenschema opgesteld die door
initiatiefnemers doorlopen dient te worden.

.

Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016).
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Natura2000 (gebiedsbescherming)
Gebieden die bescherming genieten zijn Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden).
Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied
aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan.
Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden moet worden
bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde
gebied. Indien er negatieve effecten te verwachten zijn, bijvoorbeeld door een toename van
stikstofdepositie, dient er een vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek vindt plaats in
het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Mogelijk dient er een vergunning Wnb
aangevraagd te worden.
1.2 Nationaal Natuur Netwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk/ Natuurnetwerk Nederland (NNN, de
voormalige EHS) komt voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
Dit NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de
Nederlandse natuur.
In het NNN liggen: bestaande natuurgebieden (waaronder Natura2000, gebieden waar nieuwe
natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden (beheerd volgens agrarisch natuurbeheer) en ruim
6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de
Waddenzee.
In het netwerk geldt voor nieuwe ontwikkelingen het 'nee, tenzij'-principe. Ruimtelijke ingrepen
zijn niet toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een groot
openbaar belang hebben. De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur moeten
bovendien worden gemitigeerd. De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het
toetsingskader. De initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar eventuele significant negatieve
effecten die een activiteit kan hebben op het NNN.
1.3 Overige natuurgebieden
Buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming en het NNN bevinden zich ook
natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in Omgevingsplannen
of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld
ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.
1.4 Rode Lijst
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement
bekrachtigde en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of
kwetsbaar zijn of zelfs direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en
plantensoorten op de Rode Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de wet zijn
opgenomen.
De aanwijzing van nationale soorten is mede gebaseerd op de status die de soorten in de rode
lijsten hadden ten tijde van het opstellen van de Wnb.
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Schep
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Schep
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Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 04-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017111874/1
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst
29-Aug-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

86.3

87.0

86.9

2017111874/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:30
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.9

3.4

<0.7

Gloeirest

% (m/m) ds

95.7

96.4

99.3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

4.8

3.3

3.6

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

27

22

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

0.21

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

13

9.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.12

0.086

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

31

28

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

26

35

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

11

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687626

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687628

9687627

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend
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Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
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Monsternemer
Monstermatrix
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Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

S
S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

0.0049

2017111874/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:30
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.077

0.13

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.083

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.083

0.098

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.068

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.44

0.59

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1)

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687626

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687628

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017111874/1
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Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9687626

01

1

0

50

0534256991

9687626

04

1

0

50

0534256988

9687626

05.1

1

30

50

0534256990

9687626

06

1

0

50

0534256997

9687627

02

1

0

50

0534256992

9687627

03

1

0

50

0534256995

9687627

07

1

0

50

0534256993

9687627

08

1

0

50

0534256996

9687627

09

1

0

50

0534256987

9687627

10

1

0

50

0534257001

9687627

11

1

0

50

0534256999

9687627

12

1

0

50

0534256998

9687628

01

2

50

100

0534257162

9687628

02

2

50

100

0534257165

9687628

03

2

50

100

0534257000

9687628

01

3

100

150

0534257163

9687628

02

3

100

150

0534257388

9687628

03

3

100

150

0534257389

9687628

01

4

150

200

0534257164

9687628

02

4

150

200

0534257387

9687628

03

4

150

200

0534257167

Monsteromschrijving

MM BG 1

MM BG 2

MM OG
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017111874/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017111874/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170801611 versie 1
29-08-2017
30-08-2017
06-09-2017
1 van 2

Naam
MM FF 01
Datum monstername
29-08-2017
Monstersoort
Grond
Datum analyse
06-09-2017
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1

Boornaam
MM FF 01-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14144414

Eenheid

Gemeten
87,2
14,4
12,6
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,1
-

4,1
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,1
4,1
-

4,1
4,1
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,1
4,1

4,1
4,1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
18
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
78
100

Fractie
2 - 4 mm
112
100

Fractie
1 - 2 mm
499
20

V170801611 versie 1
29-08-2017
30-08-2017
06-09-2017
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
5766
5

Fractie
< 0,5 mm
6079

Fractie
Totaal
12552

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170801612 versie 1
29-08-2017
30-08-2017
06-09-2017
1 van 1

Naam
MM FF 02
Datum monstername
29-08-2017
Monstersoort
Grond
Datum analyse
06-09-2017
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
AM14144418
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Resultaten
Parameter

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Eenheid

Gemeten
87,8
15,2
13,4
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

3,9
-

3,9
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

3,9
3,9
-

3,9
3,9
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

3,9
3,9

3,9
3,9

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
64
100

Fractie
4 - 8 mm
127
100

Fractie
2 - 4 mm
142
100

Fractie
1 - 2 mm
546
20

Fractie
0,5 - 1 mm
7152
5

Fractie
< 0,5 mm
5327

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Fractie
Totaal
13358

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V170801642 versie 1
30-08-2017
30-08-2017
06-09-2017
1 van 2

Naam
MM FF Puin
Datum monstername
29-08-2017
Monstersoort
Puin
Datum analyse
06-09-2017
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1
2

Boornaam
MM FF Puin-MM FF pui
MM FF Puin-MM FF pui

Begin diepte
0
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
30
30

Barcode
AM14144416
AM14144417

Eenheid

Gemeten
89,2
32,6
29,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,2
-

2,2
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,2
2,2
-

2,2
2,2
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,2
2,2

2,2
2,2

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
5264
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
4811
100

Fractie
2 - 4 mm
3081
50

Fractie
1 - 2 mm
2639
20

V170801642 versie 1
30-08-2017
30-08-2017
06-09-2017
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
4317
5

Fractie
< 0,5 mm
8983

Fractie
Totaal
29095

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 08-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017115013/1
2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst
05-Sep-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115013/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:39
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

170

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

5.2

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

15

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

77

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Monster nr.

9697562

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-001
Singraven - Erve Schiphorst

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115013/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:39
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9697562

01

1

230

330

0680250441

9697562

01

2

230

330

0800588963

Monsteromschrijving

01-1-1
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Opmerking 1)

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

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

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

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

Streefwaarde:

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

Interventiewaarde:

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

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1

Veldwerk
Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de
locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

BIJLAGE 8
HISTORISCH ONDERZOEK

Aanvrager: Lycens
Locatie: Singraven diverse locaties
Behandeld door: C. Roeleveld

Bodemonderzoek:
Locatie: Singraven Denekamp
Naam onderzoek
Erve Schiphorst
Geen gegevens beschikbaar
Erve Grobbe
Geen gegevens beschikbaar
Het Olde Sonderhuis

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

Conclusie

B9910/RP/rfr

Geofox

-

De hypothese wordt aangenomen.
Er zijn geen bezwaren tegen de
realisatie van de bouwplannen
zw: puinresten
bg: og:gw: ar, cr >s (waarschijnlijk
natuurlijke aard)

060541743

Kock

-

BG1dieselolietank: Cu, Zn >S
BG2 rand vloeistofdichte vloer: geen
BG3 werkplaats: geen
BG4 toekomstige olietank: Pb >S
GW1 dieselolietank: xylenen >S
GW2 vloeistofkerende vloer: Cr,
xylenen >S
GW3 toekomstige olietank: Cr,
xylenen >S

Erve Ellenboer / Ellenweg 7
Verk onderzoek NEN 5740

Singraven
Nul- of eindsit onderzoek

Molendijk 39
HBB
landbouwmachinereparatiebedrijf

Schiphorstdijk 2
HBB hout- en
plaatmateriaalzagerij

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2017 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen
van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen
bezwaar kunt maken.
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Onderzoekslocatie

Onderdeel
Schaal
Projectnummer
Opdrachtgever

:
:
:
:

Locatiekaart
1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
2017.0297-002
Boerderij en Landschap

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 3
BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

50

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, roestgeel

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, donkerbruin, Edelmanboor

2

2

100

100

100

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, lichtgrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

3

3

150

150

gras

150

150
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

4

4

200

200

200

250

300

345

Projectcode: 2017.0297-002
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap
Projectnaam: Singraven - Erve Grobbe

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 03

Boring: 04
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

gras

50

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, geelroest, Edelmanboor

2

100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, grijsroest, Edelmanboor
3

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, licht, Edelmanboor
4

200

200

Boring: 05

Boring: 06
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

50

50

Boring: 07

Boring: 08
0

0

gras

0

0

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

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

50

gras

1

50

Projectcode: 2017.0297-002
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap
Projectnaam: Singraven - Erve Grobbe

50

50

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 09

Boring: 10
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

gras

50

50

Boring: 11

Boring: 12
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

gras

50

50

Boring: 13
0

0

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

Projectcode: 2017.0297-002
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap
Projectnaam: Singraven - Erve Grobbe

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 04-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017111879/1
2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe
29-Aug-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

86.2

84.0

88.6

2017111879/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:59
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.8

3.4

<0.7

Gloeirest

% (m/m) ds

96.8

96.3

99.3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

4.9

5.3

2.2

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

21

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

5.5

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.077

0.082

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

18

70

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

22

<20

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

5.7

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687634

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687636

9687635

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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M: MCERTS erkend
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

S
S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

0.0049

2017111879/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:59
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

Nr. Monsteromschrijving

<0.050
1)

0.35

1)

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687634

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687636

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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9687635

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017111879/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9687634

01

1

0

50

0534257674

9687634

02

1

0

50

0534297645

9687634

04

1

0

50

0534256989

9687634

05

1

0

50

0534257156

9687634

06

1

0

50

0534257159

9687634

07

1

0

50

0534257153

9687634

09

1

0

50

0534257160

9687635

03

1

0

50

0534297644

9687635

08

1

0

50

0534257158

9687635

10

1

0

50

0534257161

9687635

11

1

0

50

0534257157

9687635

12

1

0

50

0534257155

9687635

13

1

0

50

0534257154

9687636

01

2

50

100

0534257663

9687636

02

2

50

100

0534257675

9687636

03

2

50

100

0534257677

9687636

01

3

100

150

0534257669

9687636

02

3

100

150

0534257668

9687636

03

3

100

150

0534297639

9687636

01

4

150

200

0534257664

9687636

02

4

150

200

0534257665

9687636

03

4

150

200

0534257676

Monsteromschrijving

MM BG 1

MM BG 2

MM OG
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017111879/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017111879/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 08-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017115017/1
2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe
05-Sep-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115017/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:33
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

170

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

5.5

S

Koper (Cu)

µg/L

3.9

S

Kwik (Hg)

µg/L

0.074

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

28

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

91

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Monster nr.

9697568

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-002
Singraven - Erve Grobbe

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115017/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:33
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

9697568

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010
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Opmerking 1)

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

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

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

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

Streefwaarde:

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

Interventiewaarde:

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

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1

Veldwerk
Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de
locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

BIJLAGE 8
HISTORISCH ONDERZOEK

Aanvrager: Lycens
Locatie: Singraven diverse locaties
Behandeld door: C. Roeleveld

Bodemonderzoek:
Locatie: Singraven Denekamp
Naam onderzoek
Erve Schiphorst
Geen gegevens beschikbaar
Erve Grobbe
Geen gegevens beschikbaar
Het Olde Sonderhuis

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

Conclusie

B9910/RP/rfr

Geofox

-

De hypothese wordt aangenomen.
Er zijn geen bezwaren tegen de
realisatie van de bouwplannen
zw: puinresten
bg: og:gw: ar, cr >s (waarschijnlijk
natuurlijke aard)

060541743

Kock

-

BG1dieselolietank: Cu, Zn >S
BG2 rand vloeistofdichte vloer: geen
BG3 werkplaats: geen
BG4 toekomstige olietank: Pb >S
GW1 dieselolietank: xylenen >S
GW2 vloeistofkerende vloer: Cr,
xylenen >S
GW3 toekomstige olietank: Cr,
xylenen >S

Erve Ellenboer / Ellenweg 7
Verk onderzoek NEN 5740

Singraven
Nul- of eindsit onderzoek

Molendijk 39
HBB
landbouwmachinereparatiebedrijf

Schiphorstdijk 2
HBB hout- en
plaatmateriaalzagerij

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2017 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen
van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen
bezwaar kunt maken.
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Onderzoekslocatie

Onderdeel
Schaal
Projectnummer
Opdrachtgever

:
:
:
:

Locatiekaart
1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland)
2017.0297-003
Boerderij en Landschap
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BIJLAGE 3
BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0
1

10

gras

50

gras
Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
siltig, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, roestgeel, Edelmanboor

2

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen roest, roestbruin,
Edelmanboor
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, Edelmanboor
3

2

100

100

100

100
Zand, matig fijn, zwak siltig, witgrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht,
Edelmanboor

4
3

150

150

150

200

250

270

Boring: 03

Boring: 04
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, roestgrijs, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, roestbruin, Edelmanboor

2
50

50

gras

2
50

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
witgrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, Edelmanboor

3

3

100

100

100
4
4

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs,
Edelmanboor

120

Projectcode: 2017.0297-003
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap
Projectnaam: Singraven - Het Olde Sonderhuis

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 05

Boring: 06
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

gras

50

50

Boring: 07

Boring: 08
0

0

0
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, Edelmanboor

0

gras

15

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

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelgrijs,
Edelmanboor

1
2
50

50

50

50

Boring: 09

Boring: 10
0

0

gras

0

0

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

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

1

1

50

50

gras

50

50

Boring: 11

Boring: 12
0

0

gras

0

0

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

1

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, roestgeel, Edelmanboor

1

2
50

50

50

50

Boring: 13

Boring: 14
0

0

gras

0

0

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

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1
1

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, geelroest, Edelmanboor

2
50

50

50

50

Boring: 15
0

0

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1
20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, geelroest, Edelmanboor
2
50

50

Projectcode: 2017.0297-003
Opdrachtgever: Boerderij en Landschap
Projectnaam: Singraven - Het Olde Sonderhuis

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Boers
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 04-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017111884/1
2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis
29-Aug-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

84.0

83.5

85.2

2017111884/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:57
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

4.0

4.5

<0.7

Gloeirest

% (m/m) ds

95.8

95.2

99.5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.1

4.4

<2.0

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

0.23

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

7.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.060

0.11

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

17

32

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

23

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

6.3

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687681

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687683

9687682

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

S
S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

0.0049

2017111884/1
29-Aug-2017
04-Sep-2017/12:57
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.079

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.053

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.075

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.058

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.057

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.052

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

0.51

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

1)

Datum monstername

Monster nr.

1

MM BG 1
MM BG 2

29-Aug-2017
29-Aug-2017

9687681

2
3

MM OG

29-Aug-2017

9687683

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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9687682

Akkoord
Pr.coörd.

VA
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RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017111884/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9687681

01

1

0

10

0534297466

9687681

03

1

0

30

0534297454

9687681

04

1

0

20

0534297461

9687681

11

1

0

20

0534297336

9687681

12

1

0

50

0534297460

9687681

13

1

0

30

0534297345

9687681

14

1

0

50

0534297347

9687681

15

1

0

20

0534297342

9687682

02

1

0

50

0534297334

9687682

05

1

0

50

0534297333

9687682

06

1

0

50

0534297467

9687682

07

1

0

50

0534297337

9687682

08

1

0

15

0534297340

9687682

09

1

0

50

0534297341

9687682

10

1

0

50

0534297344

9687683

02

2

50

100

0534297335

9687683

01

3

50

100

0534297463

9687683

02

3

100

150

0534297465

9687683

03

3

50

100

0534297455

9687683

04

3

50

100

0534297459

9687683

01

4

100

130

0534297464

9687683

03

4

100

120

0534297453

9687683

04

4

100

110

0534297456

Monsteromschrijving

MM BG 1

MM BG 2

MM OG
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017111884/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017111884/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 08-Sep-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2017115023/1
2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis
05-Sep-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115023/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:25
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

310

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

3.2

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

110

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Monster nr.

9697591

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017.0297-003
Singraven - Het Olde Sonderhuis

Monsternemer
Monstermatrix

R. Boers
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017115023/1
05-Sep-2017
08-Sep-2017/15:25
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

05-Sep-2017

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

9697591
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017115023/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9697591

01

1

170

270

0680250432

9697591

01

2

170

270

0800588979

Monsteromschrijving

01-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017115023/1
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Opmerking 1)

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

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

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

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

Streefwaarde:

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

Interventiewaarde:

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

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1

Veldwerk
Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de
locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

BIJLAGE 8
HISTORISCH ONDERZOEK

Aanvrager: Lycens
Locatie: Singraven diverse locaties
Behandeld door: C. Roeleveld

Bodemonderzoek:
Locatie: Singraven Denekamp
Naam onderzoek
Erve Schiphorst
Geen gegevens beschikbaar
Erve Grobbe
Geen gegevens beschikbaar
Het Olde Sonderhuis

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

Conclusie

B9910/RP/rfr

Geofox

-

De hypothese wordt aangenomen.
Er zijn geen bezwaren tegen de
realisatie van de bouwplannen
zw: puinresten
bg: og:gw: ar, cr >s (waarschijnlijk
natuurlijke aard)

060541743

Kock

-

BG1dieselolietank: Cu, Zn >S
BG2 rand vloeistofdichte vloer: geen
BG3 werkplaats: geen
BG4 toekomstige olietank: Pb >S
GW1 dieselolietank: xylenen >S
GW2 vloeistofkerende vloer: Cr,
xylenen >S
GW3 toekomstige olietank: Cr,
xylenen >S

Erve Ellenboer / Ellenweg 7
Verk onderzoek NEN 5740

Singraven
Nul- of eindsit onderzoek

Molendijk 39
HBB
landbouwmachinereparatiebedrijf

Schiphorstdijk 2
HBB hout- en
plaatmateriaalzagerij

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2017 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen
van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen
bezwaar kunt maken.

