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Stofneerslag Purit 

Aan de noordoostzijde van de plaats Klazienaveen is de Purit fabriek (Norit 
N.V.) gesitueerd. Hier wordt actieve kool geproduceerd uit turf en andere 
grondstoff en. 

I 

Naar aanleiding van klachten van tuinders uit het glastuinbouwgebied bij 
Klazienaveen over zwarte stofneerslag op de kassen, is er een onderzoek I 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de emissiebron van de neerslag ( actief kool-
stof) op bet terrein van de Purit fabriek moet warden gezocht. Hoewel de 
neerslag (en dus het optreden van Iichtverlies) in he~ onderzoek niet kan 

1 warden gekwantificeerd, k.an wel warden geconcludeerd dat de bedrijven op 
de kortste afstand tot de fabriek de meeste hinder ondervinden. 
Op basis van het voorgaa.nde kan worden gesteld dat een eventuele uitbrei-
ding van het glastuinbouwgebied rond Klazienaveen in zuidelijke richting, I 
een aandachtspunt vormt. 

Bodem- en grondwaterverontreiniging 

In opdracht van de provincie Drenthe zijn verschillende onderzoeken 
uitgevoerd naar bodem- en grondwaterverontreiniging ter plaatse van 
(voormalige) wijken. Dit betreft onder meer vaarten en lager gelegen 
terreingedeelten die in de jaren zestig en zeventig gedempt zijn met diverse 
afvalstoffen, waaronder boorspoeling, boorgruis, filteraarde en kunsthars 
met organische oplosmiddelen (provincie Drenthe, Witteveen & Bos, 1991 ). 
De directe invloed van de vervuiling op het teeltproces is door de toene
mende teelt op substraat en de gezamenlijke gietwatervoorziening niet te 
verwachten. 
De verontreinigingen kunnen, afuankeiijk van de aard en de ernst van de 
verontreiniging wel enige beperkingen geven ten aanzien van het gebruik en 
de inrichting van de locaties voor glastuinbouw. Zo is er voor het verlenen 
van een bouwvergunning o.a. een 'Schone grond' verklaring noodzakelijk. 
Met nadruk wordt er door de provincie op gewezen dat de mogelijkheid 
bestaat dat andere, niet onderzochte wijken en terreingedeelten eveneens 
verontreinigd zijn. 
In het zuidelijk deel van het plangebied komen enkele vervuilde wijken 
voor. Op dit moment wordt in opdracht van de Provincie een nader onder
zoek ingesteld. Voor enkele wijken (7 en 14, kaart Witteveen & Bos, 1991) 
is de saneringsnoodzaak vastgesteld. 

Natuur en landschap 

Het huidige grootschalige veenkoloniale landschap is ontstaan door verve
ning van het voormalig hoogveen van het Boe1 tanger moeras, eind vorige 
eeuw. Karakteristiek hierin zijn de wijken en kanalen en de langs de 
hoofdvaart gesitueerde bebouwingslinten. Langs de randen van de grate 
hoogveengebieden ontstond, vooruitlopend op de grootschalige vervening, 
plaatselijk randveenontginning. 
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Actle unten voor ontwikkelin centrumfunctie INITIATIEFNEMERS 
Versterk1ng van net 1u1nbouwonoerw11s GemN akorg,/LNV/ 

' Vormgeving samenwerkingsverband Emmen/Schoonebee 
! 
, Bundefing van de voorlichting 

· Efficientere a!zetstructuur/bundeling N-Nederland 

I 
I 

I Handnaven en versterken startersregelingen 

Onderz. wenselijkneid bundeling tuinbouworganisaties 

Onderzoek naar realiseren 'Tuinbouwhuis" 

" i Verwerven landelijk tuinbouwonderzoek 

: Slimuleren vestiging vermeerderingSbedrijven 

Standsorg. 

Gemeenten 

I Gem.Nakorg./CL/DLV 

i Veilingen/Standsorg./ 
j Vakorg ./Transp.teurs 

i Gemeente Em men 

i Gem.Nakorg./St. Gietw./ 
, St. Prom. Tuinb./etc. 
I 
: Gem.Nakorg./St. Prom. 
! Tuinb./Stanasorg./DLV 

l Gem.Nakorg./CL/DLO 

I Gemeenten/St.Pro.Tuinb 

Onderz. Recreatief-toeristische medegebruik glastuinb. Gem./Cons.OR/Recr.sch. 

Onderzoek educatie en voorlicntingscentrum f Gem./Cons.OR/DL I// 
,/Recr.sch.fl"uinb.ondw. 
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TIJDSPLANNING 
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1993-1995 

1993-1994 

1993-1994 

1993-2006 

1993-1996 
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