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1.1 Aanleiding en doel  
Kemperkip b.v. is de pluimvee-integratie van initiatiefnemer. Het is een gesloten pluimveeketen van 

eendagskuiken tot consumentenverpakking. Er worden twee kipconcepten op de markt gebracht waarbij 

gestreefd wordt naar stevig vlees met meer smaak: Kemper Landhoen en Maïs-scharrelkip.  Momenteel worden 

de speciaal geselecteerde langzaam groeiende rassen op kleinschalige boerderijen in Nederland grootgebracht. 

Op de productielocatie in Uden worden de kippen geslacht, verwerkt en verpakt. Het vlees wordt geleverd aan 

ondermeer (biologische) slagerijen en supermarkten.  

 

De laatste jaren is de vraag naar de biologisch gehouden “Kemper Landhoen” fors toegenomen. Om aan de vraag 

te kunnen voldoen, worden momenteel biologische vleeskippen in het buitenland  gekocht. Naar verwachting zal 

de vraag naar biologisch geproduceerd vlees de komende jaren verder toenemen. Om aan de vraag te kunnen 

blijven voldoen, wordt een nieuw biologisch vleeskippenbedrijf nagestreefd.  

 

Gezocht is naar een daarvoor geschikte locatie. Gezien het feit dat initiatiefnemer woonachtig is in de 

achterhoek en daar ook wil blijven, is gezocht naar een locatie in deze omgeving. Uiteraard moet het gaan om 

een bestaande veehouderijlocatie, aangezien nieuwvestiging niet meer is toegestaan. Daarnaast moet er 

voldoende grond (>30 hectare) bij het bedrijf horen in in verband met de benodigde uitloop voor de dieren en 

moet er voldoende milieuruimte zijn. Gebleken is dat het niet eenvoudig is om een geschikte locatie te vinden. 
Niet elke geschikte locatie staat  te koop en niet elke te koop staande locatie is geschikt. De locatie aan de 

Broekhuizerstraat stond wel te koop en voldeed aan de voorwaarden. Initiatiefnemer is erin geslaagd om de 

locatie in eigendom te krijgen. Hierom wordt de beoogde ontwikkeling aldaar nagestreefd.  

 

De voorgenomen ontwikkeling  van het agrarisch bedrijf past niet binnen de kaders van het vigerende 

bestemmingsplan. In artikel 2.1, lid 1 onder sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is 

bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, dat bestaat uit het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Hiertoe heeft Locis Adviseurs 

namens initiatiefnemer een principeverzoek ingediend. Op 21 april 2015 heeft het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Doetinchem besloten om in beginsel en onder voorwaarden medewerking te 

verlenen aan de ontwikkeling van een biologische pluimveehouderij op onderhavige locatie aan de 

Broekhuizerstraat 2 te Wehl. 

 

Een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo kan worden verleend, als de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening én de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 

Dit rapport vormt de ruimtelijke onderbouwing voor bovenstaand besluit. In deze onderbouwing wordt ingegaan 

op de relatie met het geldende bestemmingsplan. Tevens zullen andere aspecten, die verband hebben met het 

realiseren van het plan, zoals economische uitvoerbaarheid, ruimtelijke effecten van het project op de omgeving 

en milieuaspecten, besproken worden. 

 

 

  

1 INLEIDING 
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1.2 Projectgebied 
Het projectgebied zoals weergegeven in onderstaand figuur, omvat de percelen aan de Broekhuizerstraat 2 te 

Wehl, kadastraal bekend gemeente Wehl, sectie L, nummers 251, 260, 261, 265, 267, 268, 435, 437, 681 en 682. 
Onderhavig projectgebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Doetinchem aan de provinciale weg 

(N813) tussen Doetinchem en Wehl. 

 

 
Figuur 1 Ligging projectgebied 
 

 

1.3 Geldend ruimtelijke plannen 
Op 29 oktober 2015 is het bestemmingsplan Buitengebied – 2012 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroepen ingediend. Het bestemmingsplan is nog niet 

onherroepelijk.  

 

Daarnaast is ter plaatse van het projectgebied, op 15 april 2015 het inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV 

vastgesteld. 
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2.1 Inleiding 
Het ruimtelijk kader bestaat uit een opsomming van de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen. Die 

voorwaarden komen voort uit de ruimtelijke analyse van het plangebied (hoofdstuk 4), de analyse van beleid dat 

voor de ontwikkeling relevant is (hoofdstuk 5) en uit het haalbaarheidsonderzoek (hoofdstuk 6).  

 

2.2 Uitgangspunten ruimtelijke analyse 
De in hoofdstuk 4 beschreven ruimtelijke analyse resulteert in enkele uitgangspunten waar extra aandacht aan 

besteed is, te weten: 
 

 De Wehlse beek als cultuurhistorische  structuurlijn in het gebied; 

 Het natteboek- en heideontginningenlandschap, ook wel bekend als Wehlse Broeklanden;  

 Het woon- en leefklimaat van de in de omgeving gelegen gevoelige functies; 

 Ontwikkelingsmogelijkheden van de in de omgeving aanwezige agrarische bedrijven;  

 Het behouden en versterken van aanwezige landschapselementen; 

 Gebruik van bestaande kavelpaden; 

 Behoud van aanwezige kavelsloten; 

 Beleving van het plangebied vanaf de Broekhuizerstraat; 

 verkeersveiligheid op de Broekhuizerstraat en naastgelegen fietspad;  

 Bescherming van de aanwezige gasleiding en de voorgenomen hoogspanningsleidingen. 

 

 

2.3 Beleidsmatige uitgangspunten 

2.3.1 Omgevingsvisie- en ruimtelijke verordening Gelderland 
Kijkend naar de definities opgenomen in de verordening moet geconcludeerd worden dat het beoogde bedrijf 

een niet-grondgebonden veehouderij betreft. Wetende dat de projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied 

zijn de volgende regels relevant: 

 

 Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw 

agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.  

 In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten 

behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten 

hoogste 1,0 hectare.  

 

Thans is reeds sprake van agrarisch bedrijf op de locatie. Van nieuwvestiging is derhalve geen sprake. Wel is 

sprake van omschakeling van een grondgebonden veehouderijtak naar een niet-grondgebonden veehouderijtak. 

Echter dit wordt niet uitgesloten met de verordening. De benodigde oppervlakte hoeft niet groter te zijn dan 1 

hectare, waardoor geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan het gestelde in de verordening.  

  

2 RUIMTELIJK KADER 
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2.3.2 Landschapsontwikkelingsplan “Wehlse Broeklanden” 
Een van de doelstellingen in het landschapsplan De Wehlse Broeklanden is het ontwikkelen van economische 

vitaliteit. Het streven is het versterken van duurzame economische mogelijkheden van landbouw en andere 

sectoren door meervoudig ruimtegebruik. 
 

Het perceel Broekhuizerstraat 2 is gelegen in het deelgebied ‘beekdal’. In het deelgebied van een beekdal zijn 
openheid, beplanting loodrecht op de Wehlse beek en lange linten in het landschap karakteristiek. De vroegere 
dwarslijnen waren heggen, paden singels en sloten. De gemeente Doetinchem vraagt naar mogelijkheden het 
beekdal geschikt te maken als uitloopgebied voor haar bewoners. In het beekdal wil de gemeente de openheid, 
de lange lijnen en het groene karakter versterken, met nadruk op natuurontwikkeling.  
 
De gemeente Doetinchem vindt het wenselijk dat waar mogelijk de wandelpaden vanuit de Wehlse Broeklanden 
op onderhavig projectgebied aansluiten. 
 

2.3.3 Bestemmingsplan Buitengebied – 2012 
Bestemming agrarisch 

Onderhavig projectgebied is gelegen binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Voor het bedrijf is een bouwblok  

opgenomen. Aldaar mag een agrarisch bedrijf in werking zijn.  

 

Uitgangspunt is concentratie van gebouwen en bouwwerken op een compact bouwblok.  

 

Op basis van het bestemmingsplan dient bij het veranderen van het bouwblok voldaan te worden aan de 

volgende voorwaarden: 

 

 De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond; 

Om te beoordelen of de ontwikkeling noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering is door de gemeente 

Doetinchem advies ingewonnen bij de Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen (S/A/A/B). De S/A/A/B is 
van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig oogpunt bedrijfseconomisch uitvoerbaar is. Het advies is 

opgenomen als bijlage.   

 
Er is in onderhavige situatie sprake van een volwaardig bedrijf. Voor de continuïteit van het bedrijf, passend bij 

de aard en omvang van het bedrijf, is de gevraagde omvang noodzakelijk. De omvang en de afmetingen is 

doelmatig. Er zijn na nieuwbouw geen overtollige gebouwen: de voormalige jongveestal, werktuigenberging en 
kuilvoeropslagen worden geamoveerd. 

 

 Vaststaat dat de ammoniakemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt ten opzichte van de 

bestaande situatie, zoals die blijkt of kan worden afgeleid uit: 

o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als 

bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel; 

o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van 

inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, danwel 

een melding op grond van het activiteitenbesluit; 
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Voor voorgenomen ontwikkeling is op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

verleend. Deze is inmiddels onherroepelijk. In het kader van de aanvraag om vergunning ingevolge de 

Natuurbeschermingswet is de ammoniakemissie en – depositie op de verschillende gebieden van de 

toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de toekomstige uitbreiding niet zal leiden tot significante negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten 

in de omgeving.  

 

 Het bouwblok na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwblok overlapt en geen gebouwen 

door de wijziging buiten het bouwblok komen te liggen; 

Voor het nastreven van een biologisch vleeskippenbedrijf welke zich richt op het dierenwelzijn, is het niet 

mogelijk om deze voorwaarde na te streven. Het is dan ook niet mogelijk gebruik te maken van de 

wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Onderhavige ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt middels een 

projectafwijkingsbesluit, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. 

 

 De oppervlakte van het bouwblok tot 1,5 hectare mag worden vergroot, met dien verstande dat wanneer de 

bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1,2 hectare, die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag 

worden vergroot; 
Het bebouwd oppervlak bedraagt niet meer dan 1,5 hectare.  

 

 De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast en het woon- en leefklimaat niet verslechtert; 

De milieuhygiënische voorwaarden van het bedrijf (geur, fijn stof, verkeer, geluid, externe veiligheid en 

gezondheid) geven geen belemmeringen voor omringende bedrijven. Andersom zijn er geen belemmeringen van 

omringende bedrijven voor het gewenste gebruik. 

 

 De landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die voldoet aan het 

bepaalde in bijlage 1, 2 en 3; 
Om een goede ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing te waarborgen is een erfinrichtingsplan 

gemaakt, welke is opgenomen als bijlage. Binnen het erfinrichtingsplan is rekening gehouden met de meest 

ideale landschappelijke inpassing, waarbij rekening is gehouden met het gestelde in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012. Ten behoeve van de uitvoering van de landschappelijke inpassing is een anterieure 

overeenkomst gesloten tussen de gemeente Doetinchem en initiatiefnemer. 

 

 De locatie niet is gelegen binnen de aanduiding 'overige zone – gnn’ of 'overige zone – go', tenzij toepassing 

wordt gegeven aan het beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone 

(GO) zoals opgenomen in artikel 2.7.1 en 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland; 

Onderhavig projectgebied is niet gelegen binnen een van deze aanduidingen.  

 

 De uitvoerbaarheid gewaarborgd is; 

In paragraaf 6.13 en 6.14 zijn de aspecten economische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid getoetst. 

Om de uitvoerbaarheid te waarborgen is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de 

gemeente Doetinchem.   

 
  



 
Ruimtelijke onderbouwing Broekhuizerstraat 2 te Wehl                                                                                                       9 
 
    

 

Bouwregels bedrijfsgebouwen 

 Realisatie van bedrijfsgebouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwblok. 

 De oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren mag per agrarisch 

bedrijf ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen, met dien verstande dat een grotere oppervlakte 

(binnen de mogelijkheden die het plan biedt) is toegestaan als er geen sprake is van een toename van de 

ammoniakemissie van het betreffende bedrijf ten opzichte van de bestaande situatie, zoals die blijkt of kan 

worden afgeleid uit: 

o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als 

bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel; 

o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van 

inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, 

danwel een melding op grond van het activiteitenbesluit. 

o Onder toename van ammoniakemissie wordt niet begrepen een project of handeling 

waarbij stikstofdepositie wordt veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in het Natura 2000-

gebied die afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als 

bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of 

handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting, in de periode waarvoor een programma - als 

bedoeld in artikel 19kg eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 geldt, niet een waarde 

overschrijdt die is vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 19kh lid 7 
onder a sub 1 van de Natuurbeschermingswet 1998; 

 De goothoogte mag maximaal 6 m bedragen; 

 De bouwhoogte mag maximaal 11 m bedragen. 

 

Bestemming Water 

Ter plaatse van de aanwezige watergang geldt de bestemming ‘Water’. Op deze gronden mogen alleen 

bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Water' worden gebouwd. Rekening is gehouden dat er ter plaatse 

van de bestemming ‘Water’ geen gebouwen en/of bouwwerken worden opgericht. 

 

Archeologie 
Ten behoeve van de archeologische verwachting binnen het projectgebied zijn de dubbelbestemmingen   

‘Waarde – Archeologie verwachting 2’ en  ‘Waarde – Archeologie verwachting 4’ opgenomen.  

 
Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud 

en de bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem. 

 

Voor onderhavig project dient een rapport overlegd te worden, waarin de archeologische waarde van de 

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft in voldoende mate is vastgesteld. Dit rapport is opgenomen als 

bijlage. 

 

Gasleiding 

Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige gasleiding is de dubbelbestemming ‘Leiding – gas’ 

opgenomen. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' worden 

gebouwd. Er is rekening gehouden dat er binnen de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’  geen bouwwerken 

worden opgericht. Over de toelaatbaarheid van de bebouwing is ook contact geweest met de Gasunie. Die heeft 

aangegeven geen belemmeringen te zien.  

 

Hoogspanningsverbindingen 

Ten behoeve van de bescherming van de aan te leggen hoogspanningsverbindingen zijn de dubbelbestemmingen 
‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en ‘Leiding -  Hoogspanningsverbinding 150 kV 

ondergronds’ opgenomen.  
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Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspannings-

verbinding. Met betrekking tot onderhavige planvorming heeft overleg plaatsgevonden met de netbeheerder. 

Geconcludeerd is dat de beoogde stallen zodanig zijn geprojecteerd buiten de belemmerde strook. Dit geldt voor 

zowel de bovengrondse verbinding als de ondergrondse verbinding.  

 

Opgemerkt wordt wel dat planten en bomen in de buurt van een hoogspanningsverbinding gevaar kunnen 

vormen als deze te groot worden en te dicht bij de geleiders komen. Mede hierom is het oorspronkelijke 

inrichtingsplan aangepast. De strook is vrij gemaakt van bomen.   

 

Gebiedsaanduidingen 

Er dient rekening gehouden te worden met de gebiedsaanduidingen: ‘overige zone – waardevol landschap’ en 

‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.  

 

Waardevol landschap 
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn de gronden mede bestemd voor behoud 

en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap. Onderhavig project voorziet in het 

versterken van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap, waarbij aansluiting is gezocht bij het 

Landschapsontwikkelingsplan “Wehlse Broeklanden”. 

 
Reconstructiewetzone - verwevingsgebied 

 Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw 

agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.  

 In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten 

behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten 

hoogste 1,0 hectare.  

Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
 

2.3.4 Inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV 
Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding. 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan afwijken en toestaan dat wordt 

gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende bestemming(en), mits: 

a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad; 

b. vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de 

gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling bedoeld onder a, alsmede 

over de beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde 

belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht. 

 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - magneetveldzone' is het bouwen ten behoeve van een gevoelige 

bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming niet toegestaan.  

 

Zoals vermeld in voorgaande paragraaf wordt aan deze voorwaarden voldaan. 
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2.4   Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoek 

2.4.1 Bodem 
 Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de beoogde 

functie. 

 

Het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de stallen is 

uitvoerig rekening gehouden dat er geen verontreinigde stoffen in de bodem, grondwater en oppervlaktewater 

kunnen komen. Met betrekking tot het aspect bodemverontreiniging zijn er geen bezwaren voor het huidige 

en/of toekomstige gebruik van de locatie.  

 

2.4.2 Geluid 
 Onderhavige ontwikkeling mag geen geluidsoverlast veroorzaken op in de omgeving gelegen woningen of 

gevoelige functies.  

 

Voorliggend plan heeft geen betrekking op het wijzigen of toevoegen van geluidgevoelige objecten. De aspecten 

weg- en railverkeerslawaai kunnen hierdoor buiten beschouwing worden gelaten.  

 

De stallen worden natuurlijk geventileerd. Hierdoor heb je niet te maken met geluid producerende ventilatoren. 

Met betrekking tot het bedrijfsverkeer kan gesteld worden dat het verkeer ter plaatse van voor geluidgevoelige 

objecten is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor geluidhinder door transportbewegingen buiten de 

inrichting behoeft niet te worden gevreesd.  

 

Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat het langtijdgemiddeld 

geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie op de omliggende geluidsgevoelige objecten en op 

100 meter van de inrichtingsgrens voldoet aan de geluidgrenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Het maximale 

geluidsniveau van 70dB(A) wordt ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie evenmin overschreden op de 

omliggende geluidgevoelige objecten en op 100 meter. De indirecte hinder voldoet ten tijde van de 

representatieve en incidentele bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).  

 

Concluderend kan gesteld worden dat het aspect geluid niet voor belemmeringen zorgt. 

 

2.4.3 Lucht 
 De luchtkwaliteit mag niet verslechteren c.q. het project dient ‘niet in betekende mate’ bijdragen aan de 

luchtverontreiniging.  

 

Uit de fijn stof berekeningen, blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden. Het project draagt 

hiermee ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging. Op het gebied van luchtkwaliteit zijn derhalve 

geen belemmeringen te verwachten voor de uitvoering van onderhavig project. 
 

2.4.4 Geur 
 Veehouderijen dienen bij uitbreiding rekening te houden met de geurbelasting vanuit het veehouderijbedrijf 

op de omliggende geurgevoelige objecten.  

 

Om de geurbelasting van de omgeving te visualiseren, zijn berekeningen gemaakt met het verspreidingsmodel  

V-stacks Gebied. De berekende waarden geurbelasting zijn gering en liggen ruim onder de geldende normen.   
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2.4.5 Externe veiligheid 
 Door onderhavig project mag de externe veiligheid niet in het geding komen.  

 

Onderhavig plan heeft niet het doel nieuwe kwetsbare objecten toe te voegen. Ten aanzien van het groepsrisico 
kan gesteld worden dat met het project het aantal personen dat binnen het projectgebied verblijft beperkt 

toeneemt. Deze personen zijn zelfredzaam. Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn op 

het gebied van de externe veiligheid voor de voortgang van het project. 

 

2.4.6 Bedrijven en milieuzonering 
 Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te 

worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. 

Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief 

worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt. 

 

Voor het fokken en houden van vleeskuikens dient een afstand van 50 meter aangehouden te worden tot 

hindergevoelige bebouwing. Binnen een afstand van 50 meter bevinden zich geen gevoelige objecten. Gesteld kan 
worden dat door onderhavige ontwikkeling, ter plaatse van de woningen in de omgeving van het projectgebied, 

op basis van bedrijven en milieuzonering sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

2.4.7 Flora en fauna 
 Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

 

Voor voorgenomen ontwikkeling is reeds op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 

1998 verleend. De toekomstige ontwikkeling zal niet leiden tot significante negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten in de omgeving.  

 

Op basis van de uitgevoerde quickscan flora en fauna kan geconcludeerd worden dat er geen nader onderzoek 

uitgevoerd hoeft te worden en er hoeft geen ontheffing ex. Art. 75C van de Flora en Faunawet aangevraagd te 

worden. 

 

2.4.8 Water  
 Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Uitgangspunt is 

dat (nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering ten opzichte van de 

huidige situatie.  

 

Doordat de stallen zijn verspreid over een oppervlakte van ruim 30 hectare zal dit niet resulteren in een 

versnelde afvoer van het hemelwater. Het afstromend hemelwater zal infiltreren in de bodem. De ontwikkeling is 

hiermee hydrologisch neutraal.  
 

2.4.9 Cultuurhistorie 
 Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige 

archeologische waarden niet worden aangetast. Daarnaast mag de ontwikkeling geen afbreuk doen aan 

aanwezige cultuurhistorische waardevolle elementen.  

 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Hamaland Advies een archeologisch bureauonderzoek en 

een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van het veldonderzoek en het 

selectieadvies zijn op 26 januari 2016 beoordeeld door gemeente Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens 

archeologisch adviseur, de Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst Achterhoek (drs. M. Kocken).  
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Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt geen belemmering voor de 

voorgenomen activiteit.  

Bij het inpassen van het projectgebied is zoveel mogelijk geprobeerd om de Wehlse beek als structuurlijn 

herkenbaar te houden in het gebied. 

 

2.4.10 Verkeer en parkeren 
 De ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot problemen bij de verkeersafwikkeling of tot parkeeroverlast. 

 
Op- en afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op de 

openbare weg en het fietspad. De verkeersveiligheid komt door onderhavig plan niet in het geding. 

Als gevolg van onderhavige ontwikkeling zal een lichte toename zijn in het aantal af- en aanvoerbewegingen ten 

opzichte van de huidige situatie. De toename van het aantal vervoersbewegingen is niet van dien aard dat 

hierdoor verkeerstechnische problemen in de omgeving van het plangebied zijn te verwachten.  

Gezien de beschikbare ruimte op het perceel zal het geen probleem zijn om voldoende geschikte 

parkeerplaatsen te realiseren. 

 

2.4.11 Gezondheid 
 In artikel 2 lid 2 sub c van de Wet publieke gezondheid is voor volksgezondheid vastgelegd dat het college 

van burgemeester en wethouders de taak heeft om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te 

bewaken. 

 

Op basis van de onderzochte gezondheidsrisico’s kan geconcludeerd worden dat het project geen ontoelaatbare 

gezondheidsrisico’s voor de omgeving zal geven.  

 

2.4.12 Economische uitvoerbaarheid 
 Het project dient economisch uitvoerbaar te zijn.  

 

De Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen is van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig 

oogpunt bedrijfseconomisch uitvoerbaar is.  

 

2.4.13 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 Het project dient maatschappelijk uitvoerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de voorgenomen ontwikkelingen die 

mogelijk worden gemaakt zijn besproken met belanghebbenden.  

 

In het voortraject zijn de plannen reeds gedeeld met de omgeving. Concreet zijn de plannen op 9 juli 2015  

toegelicht op een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Wehlse Broeklanden. Op deze avond zijn geen 

kritische geluiden geuit over de beoogde ontwikkeling. Aanvullend is op 26 april 2017 een inloopbijeenkomst 

georganiseerd voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. Uitnodiging hiervoor is gepubliceerd in de weekkrant 

Doetinchems Vizier. Tijdens deze avond zijn de plannen toegelicht en zijn vragen beantwoord. Tevens is  

toegelicht worden hoe de verdere vergunningprocedure gaat.  

 

Om te komen tot een omgevingsvergunning wordt de uitgebreide procedure Wabo gevolgd. Concreet houdt dit in 
dat derden een zienswijze kunnen indienen bij het college van B&W en dat men (indien nodig) later in beroep (bij 

Rechtbank) en hoger beroep (bij Raad van State) kan gaan indien men het niet eens is met het besluit van de 

gemeente.  
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2.5 Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het project, overeenkomstig de in de vorige paragrafen gegeven omschrijving 

van het project en het projectgebied, ruimtelijk inpasbaar is en geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft 
op de in de omgeving aanwezige waarden en belangen. 
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3.1 Inleiding 
Er is in Nederland een toenemende vraag naar biologisch vlees. Momenteel kan hierin niet worden voorzien, 

derhalve worden dieren geïmporteerd vanuit het buitenland. Om lang transport van levende dieren te 

voorkomen en vanwege transparantie (consument wil weten waar het vlees vandaan komt) gaat de voorkeur er 

naar uit om het vlees in Nederland te produceren.  Hier wil initiatiefnemer op inspelen.  

 

Initiatiefnemer heeft een systeem opgezet voor buitenloop van vleeskuikens. Door de goede leefomstandigheden 

hebben de kippen een erkenning gekregen van de Dierenbescherming voor scharrel en biologisch vlees.  

 

 
 

Op meerdere locaties bij kleine boerderijen zijn inmiddels op deze wijze stallen gerealiseerd. Zoals vermeld is er 

op dit moment in Nederland sprake van een tekort aan biologisch geproduceerde kippenvlees. Dit tekort wordt 

aangevuld vanuit België, Duitsland en met name Italië. Dit aandeel en daarmee afhankelijkheid van het 

buitenland is inmiddels te groot geworden. Bestaande kippenhouders kunnen moeilijk omschakelen, omdat zij 

veelal reeds hebben geïnvesteerd in een schaalvergroting met als gevolg grote stallen die niet om te bouwen zijn 

en kampen met een beperkte beschikbaarheid van grond. Om deze reden is gezocht naar een nieuwe locatie met 

als doel op de locatie een biologische pluimveehouderij op te richten voor de productie van het kippenvlees 
(Kemper Landhoen). 

 

Biologisch vlees wordt voornamelijk als vers vlees verkocht (dus niet ingevroren). Hierom is regelmatige 
aanvoer (wekelijks) van slachtrijpe dieren noodzakelijk.  Wetende dat de dieren in 11 weken uitgroeien tot 

slachtrijpe dieren en dat er in verband met hygiëne sprake is van twee weken leegstand, zijn dertien stallen 

nodig.  In elke stal worden 4.800 dieren gehouden (maximaal toegestane koppelgrootte bij biologische houderij). 
Voor 4.800 dieren is 2 hectare uitloop  nodig. Deze uitgangspunten (voorwaarden vanuit de skal) resulteren in de 

noodzaak om de 13 stallen verspreid over het perceel te situeren. Alleen dan is het mogelijk om de benodigde 

uitloop aan te bieden. 

 

3.2 Het plan 
Initiatiefnemer is als gesteld voornemens om aan de Broekhuizerstraat 2 te Wehl een biologisch 

vleeskuikenbedrijf te realiseren. Hiervoor kan maar beperkt gebruik worden gemaakt van het bestaande 

bouwblok. Kenmerkend voor biologische vleeskippen is dat ze ongeveer de helft meer hokruimte hebben dan de 

reguliere vleeskippen. Volgens EU-wetgeving maximaal 10 dieren per m2 vloeroppervlak. Daarnaast hebben de 

biologische kippen een uitloop in de buitenlucht van 4 m2 per kip. De stal mag volgens bovengenoemde 

wetgeving niet groter zijn dan 480 m2, hetgeen betekend dat er maximaal 4.800 dieren per stal mogen worden 

gehuisvest. Naast de stal moet dan ook 2 hectare, met bomen begroeide, uitloopruimte aanwezig zijn.  

 

 

 

 

3 PLANBESCHRIJVING 

De biologische Kemper Landhoen is door de Dierenbescherming onderscheiden 
met de maximale score van 3 Beter Leven sterren. De Kemper Landhoen krijgt 
langer de tijd om  op te groeien volgens de EU-normen. Dit komt de stevige beet en 
smaak van het vlees ten goede. Het plantaardige voer is voor 95% samengesteld 
uit biologische grondstoffen en draagt bij aan de smaak. De Landhoenders zijn 
gehuisvest  in royale, luchtige hokken waar het daglicht ruim binnenvalt. Binnen 
hebben de hoenders beduidend meer ruimte dan in reguliere houderijsystemen 
en voldoende gelegenheid om rond te scharrelen in het strooisel en bovendien 
kunnen ze in de vrije uitloop de buitenlucht in. 
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Voor een economisch rendabele en doelmatige bedrijfsvoering wenst initiatiefnemer 13 stallen te realiseren, 

waarvan er continu 10 bezet zijn. Één stal is deels leeg i.v.m. uitladen van een deel van de dieren.  

Twee stallen staan volledig leeg, deze worden gereinigd, ontsmet en gereed gemaakt voor ontvangst van nieuwe 

eendagskuikens. Deze stallen zullen onderling middels een weg met elkaar worden verbonden. Dit voor de 

aanvoer van voer en dieren en de afvoer van slachtdieren en mest.  

 

De bedrijfsgebouwen en bouwwerken van het huidige agrarische bedrijf zijn geconcentreerd op een bouwblok 

van ca. 1 hectare. De overige gronden (ca. 29 hectare)  zijn in gebruik als gras- en maïsland. Duidelijk is dat een 

dergelijk biologische kippenbedrijf niet mogelijk gemaakt kan worden binnen het huidige bouwblok. 

 

Binnen het bestaande bouwblok zal aanwezig blijven de bedrijfswoning, de ligboxenstal en een loods. In de 

woning komt de bedrijfsleider te wonen. In de voormalige stal zal tevens een presentatieruimte worden 

gerealiseerd.  

 

Uitgangspunt van de gemeente Doetinchem bij het toekennen en wijzigen van bouwblokken is concentratie van 

bebouwing op een compact bouwblok van ten hoogste 1,5 hectare. Daarnaast dient het bouwblok na wijziging 

minstens voor 50 % het oorspronkelijke bouwblok te overlappen. 

 

In het kader van dierenwelzijn dient bij elke stal een uitloop van 2 hectare gerealiseerd te worden, hierdoor is 
het onmogelijk om de bebouwing te concentreren binnen een bouwblok. De stallen zijn dan ook verspreid 

geprojecteerd over een oppervlakte van 30 hectare.  

 

Naast een compact bouwblok kan volgens provinciaal beleid voor een niet-grondgebonden veehouderijbedrijf 

binnen een verwevingsgebied een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten hoogste 1 hectare.  

 

Mede in dit kader worden de huidige jongveestal (circa 323 m2), werktuigenberging (circa 395 m2) en 

kuilvoeropslagen (circa 1015 m2)  geamoveerd. Om te voorkomen dat men in de toekomst hier toch gebouwen 

en/of bouwwerken kan realiseren wordt het bouwblok verkleind.  Hiertoe wordt een aparte procedure 

doorlopen. In onderstaande afbeelding zijn het vigerende bouwblok en bouwblok na wijziging weergegeven.  
 

 

 
 Figuur 2 Bouwblok vigerend en nieuw 
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3.2.1 Inrichting plangebied 
Rekening houdend met de verschillende uitgangspunten zoals opgesomd in hoofdstuk 2 is gekomen tot 

onderstaand plan. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het projecteren van de stallen is rekening gehouden met de reeds bestaande kavelindeling, aanwezige 

kavelsloten, aanwezige landschapselementen, reeds aanwezige kavelpaden, de gasleiding welke door het 
projectgebied loopt en de voorgenomen hoogspanningsleiding. 

Verkeersstructuur 

Afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op de openbare weg 

en het fietspad. De verkeersveiligheid komt hierdoor niet in het geding. Om alle individuele stallen bereikbaar te 

maken voor vrachtwagens (aanvoer voer en dieren, afvoer slachtdieren en mest) wordt het reeds aanwezige 

kavelpad hierop aangepast en daar waar noodzakelijk verlengd.  

 

Met betrekking tot de aanwezige en voorgenomen leidingen heeft overleg plaatsgevonden met de beheerders.  
 

Leidingen 

Met betrekking tot de hoogspanningsleiding is geadviseerd om voor de stallen welke dicht bij de 
hoogspanningsleiding worden gerealiseerd, alle metalen delen, zoals spanten en dakplaten, geleidend met 

elkaar te verbinden aan aardelektroden, aan te brengen op de hoekpunten van de stal voor het afvoeren van 

mogelijk optredende inductieve spanningen. Daarbij dient de aardingsinstallatie van het voedende net te voldoen 

aan de geldende eisen van het elektriciteitsbedrijf. De bouwwerken dienen te worden opgetrokken uit 

onbrandbaar of zeer moeilijk brandbaar materiaal. Voor de dak- en hoofddraagconstructie geldt een minimale 

brandwerendheid van 60 minuten. Voor de tussenwand van het nieuwe naar het oude deel geld een 

brandwerendheid van 30 minuten. 

 

Voor uitvoering dient door de betreffende opzichter van de verbinding vastgesteld te worden wat de exacte 

ligging is van de nieuwbouw t.o.v. de nulgeleider en worden aanvullende voorwaarden gesteld aan hulmiddelen 

als kranen en opstelplaatsen. 

 

Gesteld kan worden dat het projectgebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten, bij eventuele calamiteiten.   

 

Figuur 3 Inrichtingsplan voorgenomen ontwikkeling 
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Met betrekking tot de aanwezige gastransportleiding is rekening gehouden met een belemmeringenstrook van 

vijf meter ter weerszijden van de leiding om enerzijds de risico’s op een incident zoveel mogelijk te voorkomen 

en anderzijds de effecten van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Om een bedrijfszeker gastransport niet 

in gevaar te brengen is de belemmeringenstrook in beginsel obstakelvrij.  

 

Daarnaast is rekening gehouden dat er binnen de belemmeringszone:  

 Geen hoogopgaand en/of diepwortelende beplantingen en bomen worden aangeplant. Beplanting welke 

wordt aangeplant binnen de belemmeringszone worden aangebracht conform de beplantingenlijst van de 

Gasunie; 

 In de bodem geen voorwerpen, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair worden ingedreven; 

 Geen goederen permanent worden opgeslagen. 

 

 

Landschappelijke inpassing 

 

 
Figuur 4 Landschappelijke inpassing 
 

Uitgangspunt bij het landschappelijk inpassen van het projectgebied is dat aansluiting wordt gezocht op de 

doelen van het landschapsplan de ‘Wehlse Broeklanden’.  
 

Op onderhavige locatie wordt een volwaardig biologisch pluimveebedrijf gerealiseerd. Naast dat het 

projectgebied wordt ingericht ten behoeve van de bedrijfsvoering voor het biologische pluimveebedrijf is in het 

ontwerp veel aandacht besteed aan natuur, beleving en educatie. 

 

Bij het inpassen van het project gebied is rekening gehouden met het streven dat de kippen de volledige 

buitenruimte benutten. Dit kan alleen als ze zich veilig voelen en dus voldoende dekking vinden. Hiertoe is 
overlegd met de pomoloog die namens de gemeente Doetinchem onderzoek heeft verricht naar de meest 

voorkomende en geschikte fruitbomen in de directe omgeving van de Broekhuizerstraat 2.  
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Het toepassen van o.a. oude rassen hoogstam fruitbomen blijkt een adequate manier om een goede verhouding 

tussen landschapselementen en dierenwelzijn te creëren. Ook het gegeven dat er gebruik gemaakt wordt van 

meerdere fruitrassen per perceel, geeft een grotere biodiversiteit en dus minder kans op aantastingen en 

plagen bij de bomen. Bovendien speelt een grotere biodiversiteit van aanplant ook mee in de biologische 

bestrijding, bijvoorbeeld doordat de omringde landschapselementen zorgen voor schuilplaatsen. De opbrengst 

van de fruitbomen moet bijvoorbeeld gebruikt worden in de sapverwerking of huisverkoop. De biologische 

bedrijfsvoering zorgt ervoor dat er in de toekomst zorgwerkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.  

 

De toekomstige beplanting wordt zo gesitueerd dat de beleving van de stallen in het landschap niet als 

overheersend wordt ervaren. De beplanting zorgt ervoor dat het landschap niet onevenredig aangetast wordt. 

De stallen worden niet angstvallig weggewerkt, maar o.a. solitaire bomen, struweelhagen, een elzensingel, 

knotwilgen en boomgaarden zorgen voor een natuurlijke overgang.  

Door deze aanleg wordt verdichting van het kleinschalige landschap gerealiseerd. De natuur wordt versterkt en 

landschapswaarden worden geaccentueerd.  

De aanplant zal ook de landschapsbeleving versterken voor de wandelaars in het uitloopgebied van de Huet en 

Dichteren. Er loopt namelijk al een wandelpad langs de Wehlse beek. De wandelaar zal nu ook zicht hebben op de 

herstelde inrichting zoals die vroeger was. Er zullen i.v.m. de bedrijfsvoering extra wandelpaden voor publiek 

worden aangelegd, echter mag het publiek pas na aanmelding over het terrein.  Bovendien mogen 
geïnteresseerde vakbroeders via excursies over het perceel om inzicht te krijgen in de werkwijze van 

KemperLand. Ook de aanleg van zichtstallen is hiervoor bedoeld. De Wehlse beek zal als een strakke lijn in het 

landschap zichtbaar zijn, maar de aanplanting zal e.e.a. verzachten en zorgen voor een mooiere inbedding. 

 

Ook is een gedeelte van het projectgebied ingericht ten behoeve van een bijenstal. De bijen helpen bij de 

bestuiving van de aan te planten (fruit)bomen en planten.   

 

Gekozen is voor inheemse beplanting, voorkomend in de directe omgeving en passend in het landschap. De 

struweelhagen komen grotendeels overeen met de situatie zoals in de 50er jaren. De struweelhagen bestaan 

voornamelijk uit meidoorn en sleedoorn, aangevuld met hondsroos. De fruitbomen zijn een selectie, gekozen na 
afstemming met de pomoloog. Deze pomoloog heeft voor de gemeente Doetinchem de fruitbomen in dit gebied al 

eens in kaart gebracht. De elzensingel is speciaal voor zaadetende vogels en als afwisseling in het landschap. 

Verder staan er in elk perceel meerdere solitaire bomen, een boomgaard en struweelhagen om die 
dekking/veiligheid voor de kippen te krijgen.  

 

Bovenstaande is uitgewerkt in een inpassingsplan, welke is opgenomen als bijlage bij deze onderbouwing. 

Middels een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Doetinchem en initiatiefnemer is gewaarborgd dat er 

ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de landschappelijke inpassing. 

 

Het is zeer wenselijk om burgers te laten zien hoe de biologische vleeskuikens worden gehouden. Hiermee richt 

men zich op educatie rondom veehouderijen, welke goed binnen het beleid van de provincie past om in te spelen 

op de verbinding van stad en land. 

 

Twee stallen worden ingericht als een zogenaamde ‘zicht stal’. De bezoeker kan via een aparte ruimte in de stal 

kijken. In deze zogenoemde zichtruimten is extra informatie over de biologische pluimveehouderij aanwezig. 

Daarnaast wordt er een ontvangstruimte recreëert binnen het bedrijf, waar extra informatie over de biologische 

pluimveehouderij aanwezig is zoals tekstborden, videofilms en informatiefolders over het bedrijf. Tevens zijn er 

complete lespakketten beschikbaar. Scholen kunnen deze lespakketten op school gebruiken. Een bezoek aan het 

biologische vleeskuikenbedrijf hoort hier natuurlijk ook bij. 
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Ontwerp stal 

Binnen het projectgebied van 30 hectare landbouwgrond, worden een dertiental kleine (ronde) stallen 

gerealiseerd. Elke stal heeft een oppervlak van circa 503 m2. Aan de stal bevindt zich een sluis van 19 m2. De 

stallen hebben een goot- en nokhoogte van respectievelijk 3,2 en 6,5 meter. Waarmee voldaan wordt aan de goot- 

en nokhoogte uit het bestemmingsplan. Naast de stallen wordt een voersilo geplaatst.  

 

Per stal kunnen 4.800 dieren worden gehuisvest. Bij elke stal hoort een uitloop van circa 2 hectare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Met voornoemde opzet voldoet het project aan de voorwaarden voortkomend uit de ruimtelijke analyse van het 

plangebied en aan het beleid dat voor de ontwikkeling relevant is. Daarnaast zijn er geen ruimtelijke en milieu 

hygiënische belemmeringen. In de navolgende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan.   
  

Figuur 5 Ontwerp te realiseren stallen 
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4.1 Historie en context 
Het projectgebied is gelegen tussen de Doetinchem en Wehl. De oudste vindplaatsen uit het gebied zijn van de 

jagers en verzamelaars, die zich op de hoge rivierduinen langs het dal van de Oude IJssel voortbewogen. Vanaf 

het Neolithicum komt het boerenbedrijf op gang. Vanaf de IJzertijd nemen het aantal nederzettingen toe. Pas 

vanaf de Late Middeleeuwen neemt de bewoning in de regio weer gestaag toe. Vanaf de Vroege Middeleeuwen 

zijn ook schriftelijke bronnen bekend. Zo wordt de nederzetting Doetinchem al in het jaar 838 n. Chr. in een 

schriftelijke bron vermeld. De eerste vermelding van Wehl komt uit de 12 eeuw n. Chr.15 

 

Vóór 1900 bestaat het projectgebied voornamelijk uit weilanden. Op de Pruisische atlas uit 1734/1735 is de 

perceelsindeling al in deze vorm zichtbaar. Er zijn alleen wat minder percelen. Deze zijn later wellicht gesplitst. 

Aan de vorm is goed te zien dat ze tot het jongere ontginningsgebied behoren. Op de kaart van 1900 valt op dat 

een object op is aangegeven. Op de kaart omstreeks 1950 is weinig verschil zichtbaar. Wel valt op dat het object 

binnen het projectgebied is verdwenen. Ook is de bebouwing rondom Wehl iets toegenomen. 

 

In de jaren '50 vormde het wegennet in de regio een weinig geïntegreerd systeem. Er waren wel wegen die de 

huidige plaatsen op de route aandeden, maar die waren niet gestroomlijnd. In de jaren '60 werd de 

Broekhuizerstraat aangelegd. De Broekhuizerstraat is gerealiseerd deels op de weg die ook op de oudere 
kaarten al is aangegeven. De huidige boerderij binnen het projectgebied is gebouwd omstreeks 1977. Later is de 

boerderij uitgebreid met een stal en een tweetal bergingen. In de jaren '80 groeiden de kernen Doetinchem en 

Wehl sterk. Bij de bouw van de Doetinchemse wijk De Huet is ook het tracé tussen de kernen gereed gekomen. 

 

 
Figuur 6 Ontstaansgegevens projectgebied en omgeving 
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4.2 Landschap 
Binnen de gemeente Doetinchem komen een vijftal verschillende landschapstypen voor. De voorkomende 

landschapstypen zijn in onderstaand figuur weergegeven. 
 

 
Figuur 7 Landschapstypenkaart Doetinchem 
 

 

Het projectgebied is gelegen in het Nattebroek- en heideontginningenlandschap ter plaatse bekend als Wehlse 

Broeklanden. De gronden zijn vooral in gebruik als grasland voor melkveehouderijen en deels als bouwland voor 

maïs. Langs de beken en haaks daarop zijn houtwallen aanwezig. In het algemeen staan langs de rechte wegen 

bomenrijen. De beplantingselementen zijn spaarzaam en anders relatief transparant, zodat grote ruimten 

ontstaan. Door de grote openheid van het gebied vallen weg- en erfbeplanting direct op. De erven liggen langs de 
rechte wegen die dienden als basis van de ontginningen. Soms geconcentreerd, soms gelijkmatig verspreid. De 

afstand van de erven tot de weg verschilt per situatie. Langs de erven staan windsingels en houtwallen. Waar 

windsingels staan is afhankelijk van de oriëntatie van het erf. Soms eenzijdig, soms tweezijdig. In grote open 

gebieden soms rond het hele erf. Het beeld van het erf van buitenaf is meestal groen met hier en daar een glimp 

van de bebouwing. De erven zelf hebben een rationele vorm met haakse hoeken. De bebouwing staat in een 

rechthoekig patroon, waarbij één as evenwijdig is aan de zijdelingse perceelsgrens. Als die perceelsgrens niet 

haaks op de weg staat, ligt het erf scheef ten opzichte van de weg. Het woonhuisgedeelte van de boerderij richt 

zich naar de weg. Dit gedeelte staat meestal los van de schuren. Schuren staan achter het woonhuis met de nok 

evenwijdig aan de perceelsgrens. Vaak ontwikkelt bebouwing zich in de diepte van het perceel. Als er al variatie 
is in de nokrichting dat staat bebouwing haaks op elkaar. 

 

4.3 Omgeving en plangebied 
De omgeving van deze locatie aan de Provincialeweg N813 kenmerkt zich door de aanwezigheid van diverse 

agrarische bedrijven en burgerwoonbestemmingen. Aan de noordoostkant wordt het plangebied begrenst door 

de Wehlse beek waarlangs een wandelpad is gelegen. Op een afstand van circa 600 meter is de wijk De Huet 

gelegen en op een afstand van circa 1.000 meter de kern van Wehl. Aan de overzijde van de Provincialeweg 
bevindt zich een recreatievoorziening: Pitch & Putt Golf Doetinchem. 
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Figuur 8 Bestaande functies omgeving plangebied 
 

 

4.4 Projectgebied 
Indeling 
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt circa 30 hectare. Binnen het projectgebied bevindt zicht 

een melkveehouderij met de daarbij behorende gronden. De landbouwgronden die liggen achter en naast de 

stallen zijn voornamelijk in gebruik als grasland en maïsland.   

 

Verkeersstructuur  

Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door een belangrijke verkeersader, te weten de 

Broekhuizerstraat. Voor deze weg geldt een maximum snelheid van 80 km/ uur. Aan weerszijde van de weg 

bevinden zich vrijliggende fietspaden. Het projectgebied wordt ontsloten via een centrale inrit, vanaf de 

Broekhuizerstraat. De landbouwgronden zijn bereikbaar via een kavelpad welk door het projectgebied is 
gelegen. 

 

Beleving plangebied van openbare weg 

Vanuit Wehl gekomen ligt het plangebied tot aan de boerderij verscholen achter bosplantsoen. Vanuit de richting 

van Doetinchem is het plangebied tot aan het kavelpad goed zichtbaar. De bebouwing en het achter het kavelpad 

gelegen projectgebied is afgeschermd door beplanting.     
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Figuur 9 Plangebied vanaf Broekhuizerstraat (bron: google streetview)  
 
 

Water in het projectgebied 

In het projectgebied zijn diverse kavelsloten aanwezig, welke zijn aangesloten op de Wehlse beek.  

 

 
Figuur 10 Relevante watergangen in en in de omgeving van het plangebied 
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Bebouwing in het projectgebied 

Op de betreffende percelen aan de Broekhuizerstraat 2 wordt momenteel een melkveehouderij geëxploiteerd. Op 

deze locatie geldt een melding Activiteitenbesluit voor het houden van 100 melkkoeien en 75 stuks vrouwelijk 

jongvee. 

 

Op de navolgende luchtfoto is de huidige bebouwing binnen het projectgebied weergegeven. Het bedrijf  bestaat 

naast een bedrijfswoning (bw), uit een ligboxenstal met melkput centraal op het erf (1), een jongvee stal (2) en 

een werktuigenberging (3) aan de zuidwestkant, een opslagloods (4) in het noordoosten en enkele 

kuilvoeropslagen (5) achter op het erf.   

 

 
Figuur 11 Huidige situatie binnen het plangebied 
 

 

Elementen in het projectgebied 

De landschapselementen in het project bestaan uit: 

 De singel ten zuidwesten van de huidige boerderij met hierbij enkele solitaire bomen; 

 7 essen ten noorden van de huidige boerderij; 

 21 knotwilgen langs het bestaande kavelpad ten oosten van de boerderij; 

 Wegbeplanting langs de Broekhuizerstraat bestaande uit bosplantsoen aan de zuidwestkant de boerderij; 

 35 essen langs de Broekhuizerstraat aan de zuidoostkant van de boerderij; 

 Enkele groensingels langs de kavelsloten en de Wehlse beek; 

 Enkele solitaire bomen bestaande uit knotwilg en eik. 
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bw 

4 

3 

2 1 



 
Ruimtelijke onderbouwing Broekhuizerstraat 2 te Wehl                                                                                                       26 
 
    

 

 
Figuur 12 Aanwezige landschapselementen 
 

 
Kabels en leidingen in het projectgebied 

Vanwege de veiligheid, de betrouwbaarheid en de grote transportcapaciteit, spelen in Nederland buisleidingen 

en kabels een belangrijke rol bij het transport van brandstoffen, dataverkeer, elektriciteit ed. Buisleidingen en 
kabels vormen een ‘vitale infrastructuur’ die een goede regeling en een gepaste bescherming behoeft. Een vorm 

daarvan is het planologisch beschermen van buisleidingen en kabels door het vastleggen van de locatie van de 

leidingen en kabels inclusief de bijbehorende belemmeringenzones in bestemmingsplannen. Bij nieuwe 

ontwikkelingen moet daarbij gekeken worden of er in het projectgebied planologisch relevante leidingen zijn 

gelegen. Indien er planologisch relevante leidingen zijn gelegen, dient gemotiveerd te worden op welke wijze 

hiermee rekening is gehouden. 

 

Binnen het projectgebied is een gasleiding van de Gasunie aanwezig. Daarnaast is er het voornemen voor de 

aanleg van een boven- en ondergrondse hoogspanningsleiding.  
 

De 380/150kV spanningvoerende geleiders bevinden zich op een hoogte van circa 20 meter t.o.v. het maaiveld, 

echter bevindt zich op een hoogte van circa 11 a 13 meter t.o.v. het maaiveld een onderliggende nulgeleider die 

als spanningvoerend moet worden beschouwd tot max. 50kV. Hiervoor dient 1,5 meter veilige afstand te worden 

gehanteerd PLUS 2 meter (afstand mens bij werkzaamheden op het dak) = 3,5 meter. 
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5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op de specifieke ontwikkeling aan de 

Broekhuizerstraat 2 te Wehl waar voorliggende ruimtelijke onderbouwing betrekking op heeft. Uit onderzoek 

blijkt dat de volgende beleidsstukken niet van invloed zijn: 

 Herziene woningbouwstrategie, gemeente Doetinchem, 5 november 2015; 

 

Dit plan is daarom ook niet verder toegelicht in deze onderbouwing. Het beleid wat wel van invloed is op de 

ontwikkeling is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen. 

 

5.2 Rijksbeleid 

5.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In deze structuurvisie wordt 

een samenhangende visie gegeven op het Nederlands Rijk tot 2040. Kernwoorden in het SVIR zijn concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig.  

 

De belangrijkste verandering is het terugtreden van de rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ordening. 

Lagere overheden, waaronder provincies en gemeenten krijgen een grotere rol volgens het principe ‘decentraal, 

tenzij…’. De gebruiker moet weer centraal komen te staan. Het Rijksbeleid richt zich daarom op het 

vereenvoudigen van de regelgeving en heeft dertien rijksbelangen benoemd waar het Rijk de 

verantwoordelijkheid houdt. Het Rijk verwacht dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer eenvoud en 

integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hierdoor zal de bestuurlijke druk afnemen en ontstaat 

ruimte voor regionaal maatwerk.  

 
De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat 

het Rijk over aan de provincies. Het Rijk versterkt de samenhang tussen de verschillende modaliteiten en tussen 

ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. 
 

Het Rijk heeft drie doelen geformuleerd en per doel een aantal nationale belangen. Voor deze nationale belangen 

is het Rijk verantwoordelijk en wil zij resultaten boeken op de middellange termijn (2028).  
 

Ladder duurzame verstedelijking  

Wat betreft de toets van de ontwikkeling aan de Ladder voor duurzame verstedelijking kan het volgende worden 

geconstateerd: wat onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan is in het Besluit ruimtelijke ordening 

opgenomen. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen’. Onderhavig project heeft betrekking op het mogelijk maken van een biologisch vleeskuikenbedrijf 
in het buitengebied van de gemeente Doetinchem. Dit wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling. 

 

De provincies dienen deze nationale belangen te verankeren in hun eigen structuurvisies. Via de provinciale 

belangen en de provinciale Verordening wordt het beleid vastgelegd voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De 

gemeenten zijn vervolgens gehouden om het provinciale kader te vertalen in hun eigen beleid. 

 
  

5 BELEIDSKADER 
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5.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Op 30 december 2011 is de Barro in werking getreden. Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Op 1 

oktober 2012 is de Barro uitgebreid met nieuwe projecten, zoals reserveringen voor infrastructuur. 

 
Projectspecifiek: 

 Het projectgebied is niet gelegen in of nabij een gebied waarin het rijk een nationaal belang heeft 

aangewezen, daarom heeft de AMvB Ruimte geen consequenties voor het voorliggend plan. 

  

 

5.3 Provinciaal beleid 

5.3.1 Omgevingsvisie Gelderland 
In deze visie beschrijft de provincie hoe zij de komende jaren willen omgaan met ontwikkelingen en initiatieven. 

Het is een 'plan' dat richting geeft en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. De provincie kiest er in 

deze visie voor om vooral opgaven en rollen te benoemen. Omstandigheden veranderen; nieuwe ontwikkelingen 

en kansen kunnen zich voordoen. De provincie wil daarop inspelen en nodigt partijen daarom uit om mee te 

denken en te werken. Waar u 'energie' heeft, wil de provincie met u aan de slag. Dit als antwoord op de vraag: is 

het allemaal haalbaar? De provincie wordt pragmatischer, nodigt uit en kiest voor dynamiek. 

 

Op 9 juli 2014 is de Omgevingsvisie vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Het beleid 

is inmiddels meerdere malen geactualiseerd. In de omgevingsvisie zijn het waterplan, het provinciaal verkeer- 

en vervoerplan, het streekplan, het milieuplan en de reconstructieplannen herzien en samengebracht. Hierin 

staan de hoofdlijnen van het provinciaal beleid. De regels zijn opgenomen in de omgevingsverordening (zie 

hierna).   

 

De hoofdlijnen van de visie zijn:  

 Een duurzame economische structuurversterking; 

 Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.  

 

De provincie streeft daarbij naar sterke steden met aantrekkingskracht en een vitaal platteland. Ten aanzien van 

het platteland wordt van de bewoners verwacht dat ze actief inspelen op veranderingen. Aldaar moeten kwaliteit 

en vitaliteit samen opgaan.  

 
Ten aanzien van de land- en touwbouw streeft de provincie ernaar de grote sociaal-economische betekenis van 

de sector voor het Gelders platteland ook in de toekomst te behouden. De provincie faciliteert de agrarische 

sector  en biedt individuele ondernemers ontwikkelingsruimte om economisch concurrerend en duurzaam te 

produceren. In het provinciaal beleid wordt onderscheid gemaakt in grondgebonden veehouderij en niet-

grondgebonden veehouderij. Een grondgebonden veehouderij is een agrarisch bedrijf dat gericht is op het 

ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor meer dan 50% afhankelijk is van het voer-producerend 

vermogen van de grond waarover het bedrijf kan beschikking. Bedrijven die hier niet aan voldoen worden als 

niet-grondgebonden beschouwd.  

 

Projectspecifiek:   

 Omdat het merendeel van het voer (krachtvoer) afkomstig is van buiten het bedrijf, moet het beoogde 

bedrijf van initiatiefnemer als een niet-grondgebonden bedrijf worden beschouwd.  

 

Sinds 2005 werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij vooral bepaald door de bepalingen in de 

reconstructieplannen. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden 

en landbouwontwikkelingsgebieden.   
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Met de inwerkingtreding van de omgevingsvisie had de provincie de ambitie om de zonering uit de 

reconstructieplannen te schrappen en daarvoor in de plaats het zogenaamde plussenbeleid in te voeren. Dit 

houdt in dat ondernemers met ontwikkelingsplannen de groei moeten verdienen door stappen te zetten die 

verder gaan dan de wet vraagt, maar wel bedrijfseconomisch haalbaar zijn. Omdat op moment van vaststelling 

van de omgevingsvisie het beoordelingssysteem nog niet duidelijk was, hebben provinciale staten beslist dat 

vooralsnog voor de niet-grondgebonden veehouderij de bouwblokregimes blijven gelden die in het kader van de 

reconstructie van kracht zijn geworden.  

 

Momenteel wordt het nieuwe plussenbeleid nader uitgewerkt door de provincie. Naar verwachting zal één en 

ander medio 2016 duidelijk zijn en ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.  

 

Projectspecifiek:   

 De locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl is gelegen in de Achterhoek. Hiervoor geldt het reconstructieplan 

Achterhoek en Liemers.  

 De projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied. Volgens het reconstructieplan mag  een intensieve 

veehouderij maximaal 1 hectare groot zijn. Is het huidige bouwblok reeds groter, dan wordt dit 

gerespecteerd.   

 Bouwblokregimes gelden ENKEL voor de intensieve veehouderij. Specifiek is bepaald dat een biologische 

veehouderij niet wordt aangemerkt als intensieve veehouderij.  
 Wetende dat het beoogde bedrijf een biologische pluimveehouder betreft, volgen uit de omgevingsvisie geen 

beperkingen voor het beoogde bedrijf.  

 

5.3.2 Ruimtelijke verordening Gelderland 
De verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van 

het beleid van de omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De ruimtelijke verordening Gelderland is op 24 

september 2014 door Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld en op 8 juli 2015 geactualiseerd. 

 

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de 

Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 

opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, 

milieu, water, verkeer en bodem.  

 

Kijkend naar de definities opgenomen in de verordening moet geconcludeerd worden dat het beoogde bedrijf 

een niet-grondgebonden veehouderij betreft. Wetende dat de projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied 

zijn de volgende regels relevant:  

 Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw 

agrarisch bouwblok) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.  

 In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten 

behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten 

hoogste 1,0 hectare.  

 

Projectspecifiek:   

 De locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl is gelegen in het verwevingsgebied.  

 Thans is reeds sprake van agrarisch bedrijf op de locatie. Van nieuwvestiging is derhalve geen sprake.  

 Wel is sprake van omschakeling van een grondgebonden veehouderijtak naar een niet-grondgebonden 

veehouderijtak. Echter dit wordt niet uitgesloten met de verordening.  

 Voor de beoogde plannen zal het bouwblok aangepast moeten worden. De benodigde oppervlakte hoeft niet 

groter te zijn dan 1 hectare, waardoor geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan het gestelde in de 

verordening.  
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5.3.3 Cultuur- en erfgoedprogramma 2013-2016 
In paragraaf 6.10, wordt nader ingegaan op de aanwezige cultuurhistorie in het ontwikkelingsgebied. De 

ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals aangegeven in het beleidskader. 

 

5.4 Regionaal beleid 

5.4.1 Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 
Op 26 april 2012 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 

vastgesteld. Dit is een actualisatie van de Regionale structuurvisie uit 2004. Als basis voor ruimtelijk beleid zijn 

er een aantal speerpunten voor de regio benoemd. Dat zijn: 

 Omgaan met de krimp; 

 Externe relaties; 

 Veranderingen in het landelijk gebied; 

 Overstap naar duurzame energie. 

 

 
Figuur 23 Visiekaart Achterhoek 
 

Huidige kwaliteit als basis voor de toekomst 
De kaart geeft de regionale structuren en kwaliteiten weer. 

 

Landschap: De verschillen in landschapstypen zijn een belangrijkste identiteitsdrager van de Achterhoek 

vormen. De Achterhoekse gemeenten willen die kenmerken en landschappelijke verschillen in de toekomst 

behouden, versterken of herstellen. Het gaat er daarbij niet om terug te keren naar het verleden, maar om het 

opdoen van inspiratie uit het verleden bij de toekomstige inpassing van nieuwe ontwikkelingen. De 

karakteristieken van deze landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de inpassing van nieuwe 

ontwikkelingen. Het Achterhoekse landschap kan veel functies kan absorberen. De 'landschapstypekaart' 

(bijlage 5 van de structuurvisie) geeft het regionale kader weer. De aanbevelingen met betrekking tot lokale 

wijze van inpassing staat hier ook verder beschreven. 
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Projectspecifiek: 

 Het projectgebied bevindt zich in het gebied met landschapstypes RHO (Heide-ontginningen). De 

heideontginning wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid en lange lijnvormige structuren. Het 

landschap in dit gebied is in hoge mate in evenwicht. Het streven is gericht op het behouden van het totale 

beeld.  

 Middels de landschappelijke inpassing van het plan worden de bekende lijnelementen in het 

heideontginningsgebied versterkt. De toekomstige beplanting wordt zo gesitueerd dat de beleving van de 

stallen in het landschap niet als overheersend wordt ervaren.   

 

Infrastructuur  

Bereikbaarheid van en in de regio is van groot belang. De infrastructuur is derhalve wel functioneel van belang. 

Deze is voor de toekomst maar zeer beperkt ruimtelijk ordenend, niet meer dan het nu al is. De pijlen geven de 

verbindingen aan waar verbetering noodzakelijk-wenselijk is.  

 

Projectspecifiek: 

 Het projectgebied bevindt zich tussen 2 clusters waar infrastructurele maatregelen nodig zijn volgens de 

Structuurvisie Achterhoek. Cluster 2 betreft de Aansluiting A18-Wehl:  Aansluiting op Regionale Bedrijven 

Terrein Doetinchem en Ontsluiting Doetinchem via de Westkant. Cluster 4 betreft  Doetinchem kern: 

verbeteren verkeersstructuur Doetinchem, met name de randwegen. 
 Wat betreft cluster 2 wordt er gefocust op de Broekhuizerstraat, Weemstraat en A18. Het projectgebied 

bevindt zich ten oosten van dit gebied en heeft dus geen verband met dit verkeersknelpunt 

 Wat betreft cluster 4 wordt er met name gefocust op de betere door en toestroming van het centrum en de 

aansluitingen A12, A18 en de regionale bedrijventerreinen. Het project heeft hierop geen invloed. 

 

Dorpenlandschap 

Voorzieningen worden in een bepaalde mate geconcentreerd in bestaande grotere kernen, te weten Doetinchem, 

Winterswijk, Vorden, Hengelo, Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten, Dinxperlo, 

Varsseveld, Gendringen, Steenderen, Wehl, Didam, 's-Heerenberg, Zelhem, Ulft /Gendringen en 

Silvolde/Gaanderen/Terborg. Dit betekent echter niet dat overal hetzelfde voorzieningenniveau wordt 
nagestreefd. In eerste instantie bepalen lokale behoefte en initiatief het niveau van de voorzieningen. Regionaal 

wordt afstemming gezocht om overaanbod en/of concurrentie door nabijheid te voorkomen. Het uitkristalliseren 

van deze afstemming is nog in voorbereiding.  
 

Projectspecifiek: 

 Onderhavig project is niet gelegen in of nabij een dorpskern en heeft zodoende geen directe invloed op het 

voorzieningenniveau.   

 

Overige speerpunten, zoals duurzame energie, toerisme etc. 

Deze speerpunten gelden regionaal en zijn in banners in de zijkant weergegeven. Er zijn geen specifieke locaties 

voor aangewezen. Wel wordt regionale afstemming nagestreefd.  

 

Zoals eerder in hoofdstuk 3 behandeld is het wenselijk om burgers te laten zien hoe de biologische vleeskuikens 

worden gehouden. Er worden twee stallen ingericht als een zogenaamde ‘zicht stal’. Daarnaast wordt er een 

ontvangstruimte recreëert binnen het bedrijf, waar extra informatie over de biologische pluimveehouderij 

aanwezig is zoals tekstborden, videofilms en informatiefolders over het bedrijf.  

Met betrekking tot het thema ‘beleving’ worden wandelpaden binnen het projectgebied gerealiseerd. Ook wordt 

een bijenstal aangelegd.  
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5.4.2 Waterbeheerplan 2010-2015 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn door het Waterschap Rijn en IJssel opgestelde uitgangspunten voor 

water-, waterkeringen- en waterwegbeheer vastgelegd. Kernbegrippen zijn schoon, levend en functioneel water. 

Het waterschap streeft samen met gemeenten naar een vorm van duurzaam stedelijk waterbeheer en 
verbetering van de waterkwaliteit, door afkoppelen van schoon regenwater, het minimaliseren van de 

verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Met 

betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewater wordt gewerkt aan nadere 

invulling van doelstellingen en maatregelen op basis van de normstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water. 

 

Op de ruimtelijke functiekaarten is aangegeven welke functies en gebieden leidend zijn voor de inrichting en het 

beheer van het watersysteem in een gebied. Voor elke functie zijn beschermingsvoorwaarden vastgesteld. In of 
in de omgeving van het projectgebied zijn geen bijzondere waterkundige gebieden en/of functies gelegen.  

 

Het waterschap wil in het watertoetsproces vroegtijdig meedenken over de rol van het water in de ruimtelijke 

ontwikkeling en wil samen met de gemeente op zoek naar de bijdrage die water kan leveren aan de verbetering 

van de leefomgeving. 

 

De ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals aangegeven in het plan. In paragraaf 6.9 wordt nader op het 

aspect water ingegaan. 

 
 

5.5 Gemeentelijk beleid 

5.5.1 Structuurvisie Doetinchem 2035 
De structuurvisie bevat ruimtelijke kaders waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken. 

Daarbij gelden vier thema’s: 

 Beherend ontwikkelen van stad en platteland; 

 Kwaliteit versus kwantiteit; 

 Economische kansen; 

 Doetinchem en haar omgeving. 

 

In de structuurvisie Doetinchem 2035 is onderhavig projectgebied gedeeltelijk gelegen in de zone gedefinieerd 

als ‘oogsten in het buitengebied’ en ‘ruimte voor het water’.  
 

Doelstelling van de opgaven Oogsten in het buitengebied is om op die plaatsen waar sprake is van het 

samengaan van extreem hoge kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurwaarden of cultuurhistorie, 

extra inspanningen te leveren. Door de kwaliteiten met elkaar te verbinden kunnen ze samen een heel bijzondere 

locatie opleveren. Daarnaast zijn er nog plekken in het buitengebied waar in het verleden plannen voor 

bestonden, maar waarvan de toekomst om verschillende redenen nu onduidelijk is. Door deze opnieuw te 

bekijken, kunnen zij mogelijk een nieuwe, meer onderscheidende functie in het buitengebied gaan innemen. 

 

Doelstelling van de opgave Ruimte voor het water is te anticiperen op wijzigingen in het watersysteem die 

kunnen optreden als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Diverse ontwikkelingen geven 

aanleiding om de sturende kwaliteit van water meer te gaan benutten en letterlijk ruimte te maken voor het 

water. Iedere ruimtelijke ontwikkeling kan aanleiding zijn om dit te doen. 

 

Onderhavig project past binnen de kaders uit de structuurvisie. Met name door de koppeling tussen stad en 

platteland, de inpassing op landschappelijk gebied en educatie.  
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5.5.2 Landschapsontwikkelingsplan “Wehlse Broeklanden” 
Bij het landschappelijk inpassen van het projectgebied is aansluiting gezocht bij het 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) “Wehlse Broeklanden”.  

 
Een van de doelstellingen in het landschapsplan De Wehlse Broeklanden is het ontwikkelen van economische 

vitaliteit. Het streven is het versterken van duurzame economische mogelijkheden van landbouw en andere 

sectoren door meervoudig ruimtegebruik. Het houden van biologische kippen volgens het nieuwe concept is 

daar een voorbeeld van. Bovendien draagt het bij aan het behoud van productiecapaciteit voor de landbouw. 

Tevens draagt de inbreiding bij aan het behoud/uitbreiding van werkgelegenheid en de leefbaarheid op het 

platteland. Er wordt gezorgd voor versterking van de sociale leefbaarheid door het aanbieden van 

zorgwerkplekken.  
 

Het gebied waarin het perceel Broekhuizerstraat 2 te Wehl valt, stond voorheen bekend als GIOS (Groen in en om 

de Stad) en valt in het deelgebied ‘het beekdal’. Nu is het gebied (meer) bekend onder de naam Wehlse 

Broeklanden. De uitgangspunten van het LOP zijn eveneens speerpunten van dit plan. Een van de belangrijkste 

speerpunten van de inbreiding is het perceel gedeeltelijk in ere te herstellen en in te richten gebaseerd op het 

landschap in de 50er jaren. Hierbij zijn de kaders en doelstellingen van de Wehlse Broeklanden bepalend. 

 

De gemeente heeft het plan “Wehlse Broeklanden” gedefinieerd in vijf deelgebieden. Te weten in de gebieden:  

 De hogere, drogere gronden;  
 Het beekdal; 

 De Sleeg;  

 De uiterwaarden rond Barlham;  
 Het kampenlandschap.  

 

Het perceel Broekhuizerstraat 2 is gelegen in het deelgebied ‘beekdal’.  

Het beekdal betreft de omgeving van de Wehlse beek. In het deelgebied van een beekdal zijn openheid, beplanting 

loodrecht op de Wehlse beek en lange linten in het landschap karakteristiek. De vroegere dwarslijnen waren 

heggen, paden singels en sloten. De gemeente Doetinchem vraagt naar mogelijkheden het beekdal geschikt te 

maken als uitloopgebied voor haar bewoners. In het beekdal wil de gemeente de openheid, de lange lijnen en het 

groene karakter versterken, met nadruk op natuurontwikkeling.  

 

5.5.3 Bestemmingsplan Buitengebied 2012 
Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de 

gemeente Doetinchem vastgesteld: Buitengebied 2012.  

 

Bestemming Agrarisch 

Onderhavig projectgebied is grotendeels gelegen binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Voor het bedrijf is een 

bouwblok opgenomen. Aldaar mag een agrarisch bedrijf in werking zijn.  

 

Op basis van het bestemmingsplan dient bij het veranderen van het bouwblok voldaan te worden aan de 

volgende voorwaarden: 

 De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond; 

 Vaststaat dat de ammoniakemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt ten opzichte van de 

bestaande situatie, zoals die blijkt of kan worden afgeleid uit: 

o een aan het bedrijf op het moment van inwerkingtreding van het plan reeds verleende vergunning als 

bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel; 

o als geen vergunning als bedoeld onder 1 is verleend, een aan het bedrijf op het moment van 

inwerkingtreding van het plan reeds verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, danwel 

een melding op grond van het activiteitenbesluit; 

 Het bouwblok na wijziging voor minstens 50 % het oorspronkelijke bouwblok overlapt; 
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 Geen gebouw door de wijziging buiten het bouwblok komt te liggen; 

 De oppervlakte van het bouwblok tot 1,5 hectare mag worden vergroot, met dien verstande dat wanneer de 

bestaande oppervlakte reeds meer bedraagt dan 1,2 hectare, die oppervlakte met ten hoogste 25 % mag 

worden vergroot; 

 De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken niet onevenredig worden 

aangetast en het woon- en leefklimaat niet verslechtert; 

 De landschappelijke inpassing is gewaarborgd in een landschappelijk inrichtingsplan, die voldoet aan het 

bepaalde in bijlage 1, 2 en 3; 

 De locatie niet is gelegen binnen de aanduiding 'overige zone – gnn of 'overige zone – go', tenzij toepassing 

wordt gegeven aan het beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone 

(GO) zoals opgenomen in artikel 2.7.1 en 2.7.2 van de Omgevingsverordening Gelderland; 

 De uitvoerbaarheid gewaarborgd is; 

 

 

Bestemming Water 

Ter plaatse van de aanwezige watergang geldt de bestemming ‘Water’. Op deze gronden mogen alleen 

bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Water' worden gebouwd. 

 

Archeologie 
Ten behoeve van de archeologische verwachting binnen het projectgebied zijn de dubbelbestemmingen   

‘Waarde – Archeologie verwachting 2’ en  ‘Waarde – Archeologie verwachting 4’ opgenomen.  

Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud 

en de bescherming van te verwachten archeologisch waarden in de bodem.Voor onderhavig project dient een 

rapport overlegd te worden, waarin de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking 

heeft in voldoende mate is vastgesteld. 

 

Gasleiding 

Ten behoeve van de bescherming van de aanwezige gasleiding is de dubbelbestemming ‘Leiding – gas’ 

opgenomen. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming 'Leiding - Gas' worden 
gebouwd. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning hiervan voor het bouwen overeenkomstig de 

andere daar voorkomende bestemming(en), onder voorwaarden dat: 

 Het bouwwerk geen belemmering vormt voor de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de 
instandhouding van de hoge druk aardgas transportleiding; 

 De veiligheid van de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten; 

 Vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

 

Hoogspanningsverbindingen 

Ten behoeve van de bescherming van de aan te leggen hoogspanningsverbindingen zijn de dubbelbestemmingen 

‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en ‘Leiding -  Hoogspanningsverbinding 150 kV 

ondergronds’ opgenomen. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van 

de hoogspanningsverbinding. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan 

afwijken en toestaan dat wordt gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende 

bestemming(en), mits: 

 De belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad; 

 Vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de 

gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling alsmede over de 

beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde 

belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht. 
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Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding: ‘Overige zone – magneetveldzone’. Het bouwen ten behoeve van een 

gevoelige bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming is hier niet toegestaan. 

 

Gebiedsaanduidingen 

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de gebiedsaanduidingen: ‘overige zone – waardevol 

landschap’ en ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’.  

 

Waardevol landschap 
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn de gronden mede bestemd voor behoud 

en versterking van de kernkwaliteiten van het waardevol landschap. 

 

Reconstructiewetzone - verwevingsgebied 
 Nieuwvestiging (lees: planologisch voorzien in de vestiging van een agrarische veehouderij op een nieuw 

agrarisch bouwperceel) is niet toegestaan in het verwevingsgebied.  

 In bestemmingsplannen die betrekking hebben op een verwevingsgebied kan aan een agrarisch bedrijf ten 

behoeve van de niet-grondgebonden veehouderijtak een agrarisch bouwblok worden toegekend van ten 

hoogste 1,0 hectare.  

 

 
Figuur 34 Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied 2012 
 

 

5.5.4 Inpassingsplan Doetinchem -  Wesel 380 kV 
Ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de 380 kV-verbinding, lopend vanaf hoogspanningsstation 

Doetinchem 380 kV in de gemeente Bronckhorst via Ulft naar het grenspunt met Duitsland bij Voorst, is op 15 

april 2015 het inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV vastgesteld.  

 

Ter plaatse gelden de dubbelbestemmingen: ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV’ en 

‘Leiding -  Hoogspanningsverbinding 150 kV ondergronds’. Daarnaast geldt de gebiedsaanduiding:              

‘Overige zone – magneetveldzone’.  
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Figuur 15 Uitsnede verbeelding Inpassingsplan Doetinchem – Wesel 380 kV 
 
 
Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding. 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning hiervan afwijken en toestaan dat wordt 

gebouwd overeenkomstig de andere aan de gronden toegekende bestemming(en), mits: 
a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad; 

b. vooraf de leidingbeheerder van de desbetreffende hoogspanningsverbinding gedurende drie weken in de 

gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen omtrent de beoordeling bedoeld onder a, alsmede 

over de beperkingen en voorschriften die gesteld dienen te worden ter bescherming van de daar genoemde 

belangen, dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht. 

 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - magneetveldzone' is het bouwen ten behoeve van een gevoelige 

bestemming en/of het gebruik van de gronden als gevoelige bestemming niet toegestaan.  
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6.1 Algemeen 
Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten waarmee rekening 

gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer van het projectgebied. Deze aspecten 

kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde locaties. 

 

6.2 Bodemverontreiniging 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangegeven te worden of de bodemkwaliteit geschikt is 

voor de nieuwe functie en hoe eventuele bodemverontreiniging kan worden voorkomen.  
 

In 2012 is de regionale bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan voor de regio Achterhoek 

vastgesteld. Volgens de bodemkwaliteitskaart is ter plaatse van het projectgebied sprake van een 

bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. De bodemkwaliteit is voldoende geschikt voor de beoogde functie.  

 

Daarnaast is het projectgebied historisch onverdacht. De gronden zijn momenteel in gebruik als landbouwgrond. 

Er is niet gebleken dat er op de geplande bouwlocatie activiteiten plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden) die 

de bodemkwaliteit hebben aangetast. De kans op – en het ontstaan van – bodemverontreiniging wordt als nihil 

beschouwd. Bovendien zijn landbouwgronden, zo blijkt uit ervaring, nagenoeg nooit verontreinigd. 

 

Ook is er sprake van een niet gevoelige bodemfunctie. Op grond van de jurisprudentie is een bodemonderzoek 

vereist indien sprake is van een ruimte waar per dag gedurende meer dan 2 uur mensen verblijven. Het betreft 

hier onder andere woningen, kantoorruimtes en (zorg)  instellingen. Daarnaast is een bodemonderzoek vereist 
indien uit de gemeentelijke of provinciale administratie blijkt dat sprake is van een verontreinigde situatie.  

 

Omdat in de nieuw te realiseren stallen minder dan 2 uur per dag mensen verblijven is een bodemonderzoek op 

de locatie niet noodzakelijk.  

 

Bij de opstelling van de gewenste planvorming is uitvoerig rekening gehouden met de wijze waarop 

verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater kunnen komen. De nieuwe stallen worden 

uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen.  

 
Omdat de dieren buiten komen, zal een gedeelte van de mest op de landbouwgronden komen. Het aantal dieren 

in relatie tot de oppervlakte van de uitloop is zodanig dat de bemestingsnormen ruim worden gerespecteerd.  

 

Met betrekking tot het aspect bodemverontreiniging zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige 

gebruik van de locatie. 

 

6.2 Geluid  
Weg- en railverkeerslawaai 

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet geluidhinder zijn 

daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen.  Er is van rechtswege een zone gelegen langs 

iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km gebieden. Voor alle woningen en geluidgevoelige 

bestemmingen die binnen de zone van die weg liggen, moet de geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai 

berekend worden.  

 
  

6 HAALBAARHEID 
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Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege (Wet geluidhinder) 

een zone gelegen langs iedere spoorlijn (die zone bedraagt binnen de gemeentegrens Doetinchem 100 meter). 

 

Voorliggend plan heeft geen betrekking op het wijzigen of toevoegen van geluidgevoelige objecten. De aspecten 

weg- en railverkeerslawaai kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten.  

 

Industrielawaai/bedrijfszonering 

Een vleeskuikenstal is geen geluidgevoelig object en evenmin is er sprake van een grote geluidsproductie. De 

stallen worden natuurlijk geventileerd. Hierdoor heb je niet te maken met geluid producerende ventilatoren. De 

toename in het aantal transportbewegingen is niet van dien aard dat hierdoor belemmeringen zijn te 

verwachten.  

 

Transportbewegingen moeten worden getoetst zolang het verkeer van en naar de inrichting nog niet is 

opgenomen in het ‘heersend verkeersbeeld’. Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het heersend 

verkeersbeeld als het zich qua snelheid, rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 

zich op de weg kan bevinden. 

 

De locatie is gelegen aan een provinciale weg. Verkeer afkomstig van de inrichting zal zijn weg voornamelijk 

vervolgen in de richting van Wehl naar de Rijksweg A18. Het eerste voor geluid gevoelig object is op ruim 300 
meter  vanaf de inrit van onderhavig projectgebied gelegen. Verondersteld kan worden dat het bedrijfsverkeer 

op deze afstand is opgenomen in het heersende verkeerbeeld, zodat voor geluidshinder door 

transportbewegingen buiten de inrichting niet behoeft te worden gevreesd. 

 

Onderzoek 

Door G&O consult is een geluidsonderzoek verricht, deze is bijgevoegd als bijlage. Geconcludeerd is dat het 

langtijdgemiddeld geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfssituatie op de omliggende 

geluidsgevoelige objecten en op 100 meter van de inrichtingsgrens voldoet aan de geluidgrenswaarde van 40 

dB(A) etmaalwaarde. Het maximale geluidsniveau van 70dB(A) wordt ten tijde van de representatieve 

bedrijfssituatie evenmin overschreden op de omliggende geluidgevoelige objecten en op 100 meter. De indirecte 
hinder voldoet ten tijde van de representatieve en incidentele bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 

50 dB(A).  

 
Concluderend kan gesteld worden dat het aspect geluid niet voor belemmeringen zorgt voor de ontwikkeling van 

het project. 

 

6.4 Lucht 
In de 'Wet luchtkwaliteit' (hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer) zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen om o.a. de 

verkeersgerelateerde emissies (o.a. fijnstof en stikstofdioxide) te reguleren. 

 
Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaatsvinden, met andere 

woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de 

luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de 

luchtverontreiniging. Een project draagt NIBM bij aan de luchtkwaliteit als de luchtkwaliteit als gevolg van het 

project met ten hoogste 1% verslechterd.  
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Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Met behulp van de Handreiking fijn stof en 

veehouderijen, opgesteld door Infomil in samenwerking met het Miniserie van VROM, van mei 2010 en de door 

het ministerie van VROM opgestelde “emissiefactoren fijn stof voor veehouderijen” is bepaald of onderhavige 

uitbreiding ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan een verslechtering van luchtkwaliteit. 

 

In de voornoemde handreiking wordt aangegeven, dat het niet altijd noodzakelijk is om met behulp van een 

berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met een motivering bijvoorbeeld 

op basis van ervaring. Als hulpmiddel is een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een 

uitbreiding/oprichting NIBM is. Die vuistregel is een in de handreiking opgenomen tabel die gebaseerd is op de 

3% NIBM grens. 

 

In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een veehouderij 

nog kan uitbreiden om ‘niet in betekende mate’ bij te dragen. De hoeveelheid dieren in de voorgenomen situatie 

wordt vermenigvuldigd met de door VROM aangegeven emissiefactor en de uitkomst hiervan wordt vergeleken 

met de waarden uit de tabel. Sinds 22 maart 2013 zijn in de Regeling NIBM (paragraaf 5a en bijlage 5) vier 

gebieden aangewezen. Daar is de NIBM-grondslag niet meer van toepassing voor veehouderijen. Er geldt wel een 

ondergrens. Het moet gaan om veehouderijen die meer dan 800 kg fijn stof per jaar emitteren. Aangewezen zijn: 

gebieden gelegen in de gemeenten Asten, Nederweert, Deurne, en een gebied in delen van de gemeenten 

Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel. Onderhavige locatie is niet gelegen in een van deze gebieden en is 
dan ook getoetst aan de Regeling NIBM.  

 

 
Figuur 4 NIBM grens bij veehouderijen (bron: Handreiking fijnstof en veehouderijen, Infomil/VROM, mei 2010) 
 

De fijn stofemissie voor een vleeskuiken bedraagt bij onderhavig huisvestingssysteem 22 g PM10/dier/jaar. In 

totaal worden er maximaal 52.800 stuks vleeskuikens gehuisvest verdeeld over 13 verspreid liggende stallen. In 

totaal bedraagt de fijn stof emissie afkomstig uit de gehele inrichting: 1.161.600 g PM10/jaar.  

 

Op basis van de handreiking draagt de ontwikkeling niet in betekende mate bij aan een verslechtering van de 

luchtkwaliteit indien er binnen een straal tussen 140 – 160 meter geen gevoelige objecten zijn gelegen. De 

afstand van de voorgenomen stallen tot het dichtstbijzijnde gevoelige object bedraagt ca. 180 meter 
(verenigingsgebouw Pitch & Putt Golf Doetinchem).  

 

Geconcludeerd kan worden dat onderhavige ontwikkeling op basis van de handreiking fijn stof en veehouderijen, 

niet in betekende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse. 

 

Om de fijn stof depositie beter in beeld te brengen is in het kader van de vergunning aanvraag, waar voorliggend 

document ook deel van uitmaakt, een fijn stof berekening gemaakt. De fijn stof berekeningen zijn uitgevoerd met 

behulp van het rekenprogramma ISL3a. 

 

Uit de fijn stof berekeningen, blijkt dat ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarden. Op het gebied van 

luchtkwaliteit zijn derhalve geen belemmeringen te verwachten voor de uitvoering van onderhavig plan. 
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6.5 Geur 
Voor het beoordelen van het aspect geur afkomstig uit dierverblijven van veehouderijen, is de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is getreden het toetsingskader. Veehouderijbedrijven dienen 
bij uitbreiding rekening te houden met de geurbelasting vanuit het veehouderijbedrijf op de omliggende 

geurgevoelige objecten. Omgekeerd is het zo dat ontwikkelingen bij geurgevoelige objecten geen belemmering 

mogen vormen voor veehouderijbedrijven. 

 

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op 

een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het 

verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissie factoren zijn 

opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Daarnaast gelden voor ‘alle dieren’ minimaal aan te 

houden afstanden.  

 

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Ingevolge artikel 3 lid 1 

onder de Wgv is aangegeven dat een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting 

van de veehouderij op een geurgevoelig object gelegen binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom 

meer bedraagt dan 14.0 odeurunits per kubieke meter lucht (ouE/m3), en binnen de bebouwde kom meer dan 

3.0 ouE/m3 bedraagt. Indien de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object is gelegen buiten 

een concentratiegebied, gelden de normen van 8.0 ouE/m3 buiten de bebouwde kom en 2 ouE/m3 binnen de 
bebouwde kom. Voor dieren zonder geuremissie factor gelden minimaal aan te houden afstanden. Deze 

afstanden moeten minimaal 50 meter tot een woning buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een woning 

binnen de bebouwde kom bedragen. 
 

Binnen de inrichting worden geen dieren gehuisvest waarvoor in het kader van de Wet Geurhinder en 

Veehouderij vaste afstanden zijn vastgesteld. Wel gelden conform artikel 5 van de Wet Geurhinder en Veehouderij 

vaste afstanden tussen de buitenzijde van een dierverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object: binnen 

de bebouwde kom 50 meter / buiten de bebouwde kom 25 meter. Binnen genoemde afstanden bevinden zich in 

onderhavig project geen geurgevoelige objecten, zodat voldaan wordt aan dit gestelde in de WGV. 

 

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning waar dit document ook deel van uitmaakt zijn 

geurberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn als bijlage toegevoegd. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de toelaatbare normen nog lang niet worden bereikt.  
 

6.6 Externe veiligheid 
Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de productie van 

gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende 

bronnen, stationaire bronnen zoals een chemische fabriek of een LPG vulpunt en mobiele bronnen zoals 

transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door leidingen. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit 

externe veiligheid inrichtingen' van belang. In dit besluit wordt externe veiligheid omschreven als 'de kans om 

buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waar 

een gevaarlijke stof bij betrokken is'. 
Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast zijn er een aantal besluiten en 

regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt 

gemaakt tussen een groepsrisico en een plaatsgebonden risico. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans 

op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het plaatsgebonden risico biedt de burgers in hun 

woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen.  
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Er is onderzocht of in en in de omgeving van het projectgebied zich situaties bevinden welke van invloed kunnen 

zijn op de externe veiligheid. Hierbij is gekeken naar de invloed van het transport van gevaarlijk stoffen over de 

weg en door buisleidingen. Tevens is onderzocht of er risicorelevante bedrijvigheid in de nabijheid van het 

projectgebied plaatsvindt. 

 

Door het projectgebied is een gasleiding van de Gasunie gelegen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan 

waardoor de gevaarlijke lading kan ontbranden of exploderen.  
 

Plaatsgebonden risico 

Het besluit stelt een grenswaarde van 10-6 per jaar voor het plaatsgebonden risico voor woningen, scholen en 
andere kwetsbare bestemmingen. Voor beperkt kwetsbare bestemmingen geldt een richtwaarde van 10-6 per 

jaar. Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) mogen er geen kwetsbare objecten 

voorkomen binnen de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6 per jaar) van een leiding. 

Daarbinnen moet de aanwezigheid van beperkt kwetsbare objecten zo veel mogelijk worden voorkómen. Omdat 

deze PR-contour dikwijls letterlijk op de leiding ligt zou er pal naast de leiding gebouwd kunnen worden. Dat is 

natuurlijk ongewenst omdat er voor onderhoud- en inspectiedoeleinden een zekere ruimte moet zijn, van 5 

meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.  

Binnen deze strook gelden belemmeringen in verband met een veilige en ongestoorde ligging van de leiding. Op 

grond van het Bevb moeten daarom nieuwe kwetsbare bestemmingen buiten de belemmeringenstrook worden 

gebouwd. Onderhavig plan heeft niet het doel nieuwe kwetsbare objecten toe te voegen, daarnaast vinden de 

ontwikkelingen plaats buiten de belemmeringenstrook.  

 

Groepsrisico 

Beperking van het groepsrisico is mogelijk door ruimtelijke en technische maatregelen te treffen. Daarnaast 

spelen de mogelijkheden van zelfredzaamheid mee van burgers die zich bevinden binnen het invloedsgebied van 

leidingen evenals de preparatie van hulpdiensten om adequaat hulp te kunnen bieden bij incidenten en 
calamiteiten. Het invloedsgebied voor het groepsrisico is veel groter dan de plaatsgebonden risicocontour die 

hoort bij een kans op overlijden van 1 op de miljoen per jaar. Dit invloedsgebied strekt zich uit tot ver buiten de 

leidingstrook. Dit betekent dat hiermee ook buiten de leidingstrook rekening moet worden gehouden.  
  

Figuur 5 Uitsnede Risicokaart externe veiligheid 
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Dit is een aspect dat bij de verantwoording van het groepsrisico aan de orde komt. Binnen het invloedsgebied, 

en dan met name binnen de 100% letaliteitcontour, dient aandacht te worden besteed aan een verantwoorde 

inrichting van het gebied en de toelaatbaarheid van het aantal aanwezigen. Uiteraard is het uitgangspunt in het 

externe-veiligheidsbeleid dat risico’s zo veel mogelijk beperkt worden. 

 

Ten aanzien van het groepsrisico kan gesteld worden dat met het project het aantal personen dat binnen het 

projectgebied verblijft beperkt toeneemt. Deze personen zijn zelfredzaam.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat er geen belemmeringen zijn op het gebied van de externe veiligheid voor 

de voortgang van het project, omdat er zowel op het gebied van het plaatsgebonden risico als het groepsrisico 

geen belemmeringen zijn.  

 

 

6.7 Bedrijven en milieuzonering  
Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende 

activiteiten van bestaande en toekomstige bedrijvigheid om zodoende kwaliteit van het leefmilieu te handhaven 

en te bevorderen. Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen verplicht te voldoen aan de 

eisen uit het Activiteitenbesluit, dan wel een omgevingsvergunning te hebben voor de exploitatie van het bedrijf, 

waarbij rekening gehouden dient te worden met de omliggende woonbebouwing. Doormiddel van de milieuwet- 

en regelgeving wordt (milieu)hinder in woongebieden zoveel mogelijk voorkomen.    
 

Om te komen tot een verantwoorde, ruimtelijk relevante toetsing in milieuhygiënisch opzicht van 

bedrijfsvestigingen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde milieuzonering. Hieronder wordt verstaan het 
aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of 

inrichtingen, anderzijds milieugevoelige functies als (bedrijfs)woningen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, 

kinderopvang e.d. Daarnaast is de milieuwetgeving van toepassing.     

 

In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009), die voor het eerst in 1986 verscheen en daarna een 

aantal malen is geactualiseerd, is een omvangrijke lijst van bedrijven opgenomen, waarin per bedrijf voor een 

aantal aspecten de mate van ruimtelijk relevante hinderlijkheid is weergegeven. Per bedrijfstype zijn voor elk 

van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar minimale afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen 

worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare 

normen te houden. Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in 

een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, 

kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat 

gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. In een 
gemengd gebied kunnen de richtafstanden met één afstandstap worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat 

van het woon- en leefklimaat.  

 
Volgens de VNG-brochure wordt onder het omgevingstype rustige woonwijk verstaan een woonwijk die is 

ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen volgens de 

VNG-brochure vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor en langs de randen (in de 

overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype 

qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een 

stiltegebied of een natuurgebied, aldus de VNG-brochure. Volgens de VNG-brochure is een gemengd gebied een 

gebied met een matige tot sterke functiemenging; direct naast woningen komen andere functies voor zoals 

winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 

andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de 

hoofdinfrastructuur liggen, behoren volgens de VNG-brochure eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied, 

omdat daar de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden kan 

rechtvaardigen. 
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Voor het fokken en houden van vleeskuikens gelden op basis van de ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (2009) de in 

onderstaande tabel weergegeven richtafstanden. Voor geur afkomstig uit veehouderijbedrijven is een aparte 

handreiking opgesteld: ‘Handreiking geurhinder en veehouderij’. Hier is in paragraaf 6.5 nader op ingegaan. 
 

Omschrijving 
Afstanden in meters 

Geur Fijnstof Geluid Gevaar 
Vleeskuikens 200 30 50 0 

Tabel 1 Afstanden VGN-richtlijn 
 

De grootste minimaal aan te houden richtafstand is 200 meter tot hindergevoelige bebouwing, waarbij het 

aspect geur bepalend is voor deze minimaal aan te houden afstand. Op basis van de handreiking van de VNG 

dient voor het houden van vleeskuikens een afstand van ten minste 200 meter tot de gevel van hindergevoelige 

gebouwen van derden in acht genomen te worden. Binnen een afstand van 50 meter bevinden zich geen 

gevoelige objecten. Aan de richtafstanden voor fijn stof, geluid en gevaar wordt hiermee voldaan aan de 

richtafstanden. Hierbij moet vermeld worden dat de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering uit gaat van een 

meer ‘gesloten’ pluimveehouderij. In onderhavige situatie is er sprake van een pluimveehouderij met 

buitenrennen. Hiertoe zijn er voor het aspect fijn stof en geluid, berekeningen uitgevoerd. In paragraaf 6.3 en 6.4 

is hier nader op ingegaan. Het project voldoet naast de richtafstanden uit de VNG-brochure ook aan de gelden 

milieuregelgeving voor fijn stof en geluid.  

 

Met betrekking tot het aspect geur kan gesteld worden dat onderhavig bedrijf valt onder de werking van de Wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv). Aangezien het agrarisch bedrijf buiten de bebouwde kom ligt, geldt op basis 

van de milieuregelgeving van de Wgv in dit geval een minimaal aan te houden afstand van 50 meter van de gevel 

van het dierenverblijf tot aan de gevel van hindergevoelige objecten. Daarnaast dient het aan de geurnormen te 
voldoen. Ook op basis van het aspect geur (§ 6.5) voldoet het initiatief aan de geldende regelgeving.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat er ter plaatse van de woningen in de omgeving van het projectgebied, op 

basis van bedrijven en milieuzonering sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

6.8 Flora en fauna 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met eventuele ecologische waarden in of nabij 

het projectgebied. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten 

en dieren. In de wet is geregeld dat ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en 

dieren getoetst dienen te worden aan de algemene verbodsbepalingen. 

 

De voorgenomen ontwikkelingen mogen geen negatieve effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten 

zoals aangewezen in de Flora- en faunawet. Indien hiervan sprake is moet ontheffing of vrijstelling worden 

aangevraagd. Tevens mogen de ontwikkelingen geen negatieve effecten hebben op aangewezen gebieden zoals 

Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden. Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen 

in gebieds-en soortenbescherming. 

 

6.8.1 Gebiedsbescherming 
 

Natura2000gebieden en beschermde natuurmonumenten 

In Nederland is gebiedsbescherming geregeld middels de Natuurbeschermingswet 1998, waarin alle 

gebiedsbeschermde internationale afspraken en richtlijnen zijn geïmplementeerd. Met betrekking tot 

gebiedsbescherming is vooral de situering ten opzichte van Natura2000 gebieden en beschermde 

natuurmonumenten van belang.   
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Bij negatieve effecten kan onder andere gedacht worden aan: optische verstoring door het toevoegen van 

bebouwing, verlies van oppervlakte, verdroging of vernatting, vermesting en verzuring, verstoring door licht, 

geluid, trilling, ed.  

 

Onderhavig projectgebied is niet gelegen in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied of beschermd 

natuurmonument.   

 

Voor activiteiten die mogelijk negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden en/of beschermde 

natuurmonumenten is een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet benodigd. Bedrijven waar vee 

wordt gehouden kunnen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen, met name door 

vermesting en verzuring (depositie van stikstof op de gebieden).  

 

Voor voorgenomen ontwikkeling is reeds op 8 juli 2015 een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 

1998 verleend. In het kader van de aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet is de 

ammoniakemissie en – depositie op de verschillende gebieden van de toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de toekomstige uitbreiding niet zal leiden tot significante negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten 

in de omgeving. 
 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen: ecologische hoofdstructuur (EHS)) is een samenhangend 

netwerk van natuurgebieden en landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter) nationaal belang. Het doel 

van het NNN-beleid is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van leefgebieden met goede condities 

voor de biodiversiteit. Voor het Natuurnetwerk Nederland geldt op basis van het Rijksbeleid (Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot instandhouding 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Het projectgebied bevindt zich niet of grenst niet aan delen van de NNN. Het plan vormt derhalve geen 
belemmering voor de aanleg of instandhouding van de NNN.  

 

6.8.2 Soortenbescherming 
De soortenbescherming is in Nederland geregeld via de Flora en Faunawet. De Flora en Faunawet regelt de 

bescherming en instandhouding van planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Daarnaast dienen alle in 

het wild levende planten en dieren in principe met rust te worden gelaten.  

 

Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen van 

mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de resterende 

schade te compenseren. 

 

De Flora en Faunawet beschermt de inheemse planten en dieren op soortniveau. In een A.M.v.B. is een indeling 

gemaakt voor het niveau van bescherming: 

 

 Tabel 1:  soorten die wel beschermd zijn, maar waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk is als 

er zorgvuldig wordt gehandeld.  

 Tabel 2:  soorten waarvoor geen ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden mits men 

beschikt over een goedgekeurde gedragscode. 

 Tabel 3:  soorten waarvoor altijd een ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en Faunawet noodzakelijk is. 
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Naast bovenstaande wetgeving worden in Nederland de Rode Lijsten gehanteerd. Rode lijsten geven een 

overzicht van soorten die (in een bepaald gebied) verdwenen zijn en soorten die (in een bepaald gebied) sterk 

zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De Rode Lijsten vormen een indicatie van de toestand van de zeldzame(re) 

soorten in Nederland: ze worden regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele gegevens. De lijsten 

kennen vijf verschillende categorieën waarin een soort zich kan bevinden, naar gelang de toestand van de soort 

in Nederland: 

 

 VN: de soort is in het wild uit Nederland verdwenen; 

 EB: status ‘ernstig bedreigd’; 

 BE: status ‘bedreigd’; 

 KW: status ‘kwetsbaar’; 

 GE: status ‘gevoelig’. 

 

Rode lijsten hebben geen juridische status. Plaatsing op de Rode Lijst betekent daardoor niet automatisch dat de 

soort beschermd is, conform het wettelijk kader van de Flora- en faunawet. 

 

Planlocatie: 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Natuurbank Overijssel een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd. Het rapport is toegevoegd als bijlage.  
 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de uitvoering 

van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe omgeving van het projectgebied en 

het Gelders Natuurnetwerk.  

 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 

geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt 

wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal dat de ‘Gedragscode voor 
de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’ en de Vereniging van 

Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM. Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig 

met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan.  
Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaar rond 

beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

Het onderzoeksgebied is ongeveer 30 hectare groot en bestaat uit een erf, waarop een melkveehouderij 

gevestigd is, en agrarische cultuurgrond dat tijdens het veldbezoek hoofdzakelijk uit grasland bestond en voor 

een klein gedeelte uit akkerland bestond. Sommige agrarische percelen worden omzoomd door houtsingels, 

solitaire bomen en ondiepe greppels. Open water ontbreekt in het gebied. Het gebied behoort tot het functionele 

leefgebied van sommige vogel-, en beschermde amfibieën- en zoogdiersoorten. Er nestelen alleen vogelsoorten 

in het onderzoeksgebied waarvan de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. 

Werkzaamheden, zoals het slopen van gebouwen, dienen uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode 

van vogels. Voor het verstoren/vernielen van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. De 

in het gebied voorkomende amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdierensoorten staan vermeld in 

tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen in het kader 

van ruimtelijke ontwikkelingen. De beschermde grondgebonden zoogdieren zullen het gebied verlaten en de in 

het gebied voorkomende amfibieën benutten alleen de greppels, wegbermen en ruige hoekjes als 

foerageergebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit worden deze soorten niet of nauwelijks 
verstoord, verwond of gedood. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen 

genomen te worden. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit worden geen vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen verstoord of vernield en de functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt door 

de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed.  
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Uitvoering van de voorgenomen activiteit heeft, uitgezonderd de beperking bij de sloop van gebouwen, geen 

wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 

hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden.  

 

Het projectgebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. De invloedzone van de voorgenomen 

activiteit is lokaal waardoor geen negatief effect van de voorgenomen activiteit buiten het projectgebied 

merkbaar is. Het Gelders Natuurnetwerk wordt door de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. Er is 

geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden. 

 

6.9 Water 
Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op een andere manier 

omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te bieden tegen overstromingen en 

wateroverlast. De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening 

houden met het beleid om het water meer ruimte te geven. 

De watertoets heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het opstellen 

van een wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten die van 

betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het projectgebied en de directe omgeving van het gebied, 

bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit. Deze toets is als volgt voor het 

voorliggende plan: 

 

 

Thema Toetsvraag Relevant  

Hoofdthema’s 

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het projectgebied een primaire of regionale waterkering? 
2. Ligt in of nabij het projectgebied een kade? 

Nee 
 
Nee 

Riolering en 
afvalwaterketen    

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het projectgebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het projectgebied een RWZI van het waterschap?    

Nee 
Nee 
Nee 

Wateroverlast 
(vlaktewater)   

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? 
3. In of nabij het projectgebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, 

overstromingsvlaktes?    

Ja 
 
Ja 
 
Nee 

Grondwateroverlast 1. Is in het projectgebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond? 
2. Bevindt het projectgebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? 
3. Is in het projectgebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? 

Nee 

Oppervlakte- 
waterkwaliteit    

5. Wordt vanuit het projectgebied water op oppervlaktewater geloosd?    
6. Ligt in of  nabij het projectgebied een HEN of SED water? 
7. Ligt het projectgebied geheel of gedeeltelijk in een strategisch actiegebied? 

Nee 
 
Nee 
Nee 

Grondwaterkwaliteit 1. Ligt het projectgebied in de beschermingszone van een drinkwaterontrekking? Nee 

Volksgezondheid 1. In of nabij het projectgebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het projectgebied die milieuhygiënsche of 

verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  

Nee 
 
Nee 

Verdroging 1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Nee 
 
Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het projectgebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het projectgebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? 

Nee 
Nee 
Nee 
 
Nee 

Aandachtsthema’s 

Recreatie 1. Bevinden zich in het projectgebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar 
actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het projectgebied aanwezig? Nee 

Tabel 2 Watertoetstabel 
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De watertoetstabel is ontwikkeld om in beeld te brengen welke wateraspecten relevant zijn en met welke 

intensiteit het watertoetsproces doorlopen dient te worden.  

 

Voor onderhavig project is het waterthema ‘wateroverlast’ relevant.  

 

Wateroverlast 

Een toename in het verharde oppervlak resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater. Als dit hemelwater 

niet vertraagd wordt afgevoerd wordt het watersysteem zwaarder belast en het waterbezwaar naar 

benedenstroomse gebieden afgewenteld. Ook is er geen aanvulling van het grondwater. Uitgangspunt is dat 

(nieuwe) ontwikkelingen minimaal hydrologisch neutraal zijn of een verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie. 

 

De huidige jongveestal (327 m2) en werktuigenberging (395 m2) worden geamoveerd. Daarnaast wordt een groot 

deel van de verharding en de kuilvloerplaten verwijderd (ca. 3.250 m2). Ter plaatse van het huidige erf is dus 

sprake van een flinke afname van het verhard oppervlak. De toename in verhard oppervlak bestaat voornamelijk 

door het projecteren van 13 kleine stallen (ca. 520 m2 per stal). Doordat de stallen zijn verspreid over een 

oppervlakte van ruim 30 hectare zal dit niet resulteren in een versnelde afvoer van het hemelwater. Het 
afstromend hemelwater zal infiltreren in de bodem.    

 

Bij de bouw zal geen gebruik gemaakt worden van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en 

lood, teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en van met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. Doordat het 

hemelwater door deze maatregelen niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren. 

 

6.10 Cultuurhistorie 
Historisch landschappelijk erfgoed 

Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit 

ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van ruimtelijke plannen rekening 

moeten houden met cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorisch erfgoed moet worden beschermd. Het gaat 

dan om erfgoed in brede zin; in cultuurlandschappelijke, stedenbouwkundige en bouwhistorische betekenis. 

Naast dat cultuurhistorische waarden beschermd moeten worden kan het tevens gebruikt worden als 

inspiratiebron bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om na te gaan of er sprake is van de aantasting van 

cultuurhistorische waarden is de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland geraadpleegd.  

 

Het projectgebied ligt op de lager gelegen kleigronden parallel aan de Wehlse beek. Het huidige en 
oorspronkelijk gebruik van deze gronden is landbouw. De Wehlse Beek is een gekanaliseerde waterloop die naar 

alle waarschijnlijkheid van oorsprong een (kronkelende) nevengeul is geweest van de Oude IJssel. In het 

verleden vormde de Wehlse beek de grens tussen de gemeente Doetinchem enerzijds en Wehl, Angerlo, Keppel 
en Hummelo anderzijds. Nu is het de natte grens tussen het stedelijk gebied van Doetinchem en het buitengebied 

als overgangszone naar het dorp Wehl. De verschillende oversteekplaatsen kunnen beschouwd worden als de 

contactpunten of poorten van de ene invloedssfeer naar de ander. 

 

Zoals traditioneel het geval is bij beken en rivieren, volgt het landschap de beek met een haakse verkaveling. 

Verder landinwaarts wordt het patroon bepaald door de ondergrond in combinatie met de tijd van ontginning en 

de moeilijkheidsgraad om te kunnen ontginnen. Zo werden de lange smalle kavels vooral toegepast op de natste 

delen van het land, terwijl de mozaïekverkaveling vaker voorkwam op essen en droog gelegen gebieden. In het 

projectgebied is ook sprake van een haakse verkaveling. De Wehlse beek bepaalt de structuur van een veel 

groter gebied dan het projectgebied alleen. Bij het inpassen van het projectgebied is dan ook zoveel mogelijk 

geprobeerd om deze beek als structuurlijn herkenbaar te houden in het gebied.  
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Historisch stedenbouwkundig erfgoed 

Historisch stedenbouwkundig erfgoed kan bestaan uit bijvoorbeeld: kastelen, kerken, oude boerderijen of 

landhuizen, maar ook stedenbouwkundige elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten. De bebouwing 

binnen het plangebied is niet aangewezen als cultuurhistorisch waardevol. Een belangrijk aspect in het kader 

van historische (steden)bouwkundig erfgoed is de waarde van de Wehlse beek als symbool voor de eeuwenoude 

grens tussen Wehl en haar omgeving. Zoals vermeld is bij het inpassen van het projectgebied zoveel mogelijk 

geprobeerd om deze beek als structuurlijn herkenbaar te houden in het gebied. 

 

Archeologisch erfgoed 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Hamaland Advies een archeologisch bureauonderzoek en 

een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is toegevoegd als bijlage. 

 

Gemeente Doetinchem beschikt over een eigen vastgestelde archeologische beleidsadvieskaart. Op deze kaart is 

het plangebied gelegen in een gebied met zowel lage als hoge archeologische waarden. Vanaf 2013 zijn met het 

‘Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek’ de ondergrenzen van het inventariserend 

archeologisch onderzoek aangepast. In het terrein met een hoge archeologische waarde geldt nu een 

verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek vanaf een ingreep groter dan 250 m2 en een diepte 

vanaf 30 cm-mv. In het terrein met een lage archeologische waarde geldt een verplichting tot inventariserend 

archeologisch onderzoek vanaf 5000 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv. Bij meerdere verwachtingswaarden dient 
de hoogste verwachtingswaarde als uitgangspunt genomen te worden, om te kunnen bepalen of er sprake is van 

een overschrijding van de vrijstellingsgrenzen.  

 

Omdat de geplande ontwikkeling de vrijstellingsgrens voor onderzoek overschrijdt dient voorafgaand aan de 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning (Bouwen) en voorafgaand aan de 

graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw in het kader van de Wet op de archeologische monumentenzorg 

(Wamz), verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een 

KNA conform bureauonderzoek.  

 

Het conceptrapport van het bureauonderzoek en het selectieadvies zijn op 29 september 2015 beoordeeld door 
gemeente Doetinchem en de Regionaal Archeoloog van de ODA (Zaaknummer 2015EAA0041). De beoordeling van 

het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken van (inhoudelijke) opmerkingen. Op basis van de 

resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in het plangebied een vervolgonderzoek m.b.v. boringen 
geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven.  

 

Booronderzoek 

Uit het uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat het centrale en oostelijke deel van het plangebied gesitueerd 

zijn in een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met overstromingsmateriaal. Het bodemprofiel bestaat uit 

iets kleiig verspoeld dekzand dat afgedekt is met kalkloze jonge rivierklei. In het centrale deel van het plangebied 

is sprake van een dalvormige laagte met venige kleiafzettingen op een ondergrond van verspoeld dekzand. Over 

de venige kleiafzettingen is ook hier jonge kalkloze rivierklei afgezet. In het westelijk deel van het plangebied is 

een rivierterrasrestrug aanwezig die eveneens bedekt is met jonge kalkloze rivierkleiafzettingen. De grofzandige 

rivierterrasafzettingen in het westelijk deel van het plangebied behoren evenals de crevasseafzettingen tot de 

Formatie van Kreftenheye. Het (verspoelde) dekzand wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van 

Wierden). De (venige) kleiafzettingen in de dalvormige laagte in het centrale deel van het plangebied worden 

gerekend tot de Formatie van Echteld. In het oostelijk en westelijk deel van het plangebied zijn 

poldervaaggronden aangetroffen. In het Project: centrale laaggelegen deel van het plangebied zijn slecht 

gedraineerde natte drechtvaaggronden aanwezig.  
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Selectieadvies  

De rivierterrasafzettingen en de aangrenzende dalvormige laagte en vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 

zijn langdurig overstroomd en in de Late Middeleeuwen bedekt geraakt met een dikke laag jonge rivierklei, 

waardoor het plangebied in het verleden niet erg aantrekkelijk was voor menselijke bewoning. Op grond van de 

aanwezigheid van een natuurlijk profielverloop en het ontbreken van cultuurlagen, bewoningslagen, 

vegetatiehorizonten en het ontbreken van archeologische indicatoren ziet men geen aanleiding voor een 

vervolgonderzoek. Bovendien bevinden de potentiële archeologische niveaus zich beneden de voorgenomen 

verstoringsdiepte (1 m-mv) voor de geplande nieuwbouw en beplanting. De voorgenomen bodemingrepen 

hebben geen gevolgen voor het bodemarchief.  

 

Selectiebesluit 

De resultaten van het veldonderzoek en het selectieadvies zijn op 26 januari 2016 beoordeeld door gemeente 

Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens archeologisch adviseur, de Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst 

Achterhoek (drs. M. Kocken). Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het 

plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt geen 

belemmering voor de voorgenomen activiteit.  

 

Voorbehoud 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 
53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te 

garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 

redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo 

spoedig mogelijk bij onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

in Amersfoort. 

 

 

6.11 Verkeer en parkeren 

6.11.1 Verkeer 
 

Bereikbaarheid 

Het bedrijfsverkeer komt en verlaat via de centrale toegang aan de Broekhuizerstraat het bedrijf. De locatie is 

gelegen aan de provinciale weg N813. Via de N813 en de N815 is de Rijksweg A18 bereikbaar. De bereikbaarheid 

is hiermee goed.  

 

 
Figuur 6 Bereikbaarheid projectgebied (bron: google maps) 
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Veiligheid 

Een belangrijk onderdeel bij het aspect veiligheid ten behoeve van het verkeer van en naar het bedrijf is de 

ligging. Zoals in voorgaande paragraaf is de locatie gelegen aan een provinciale weg. Via de provinciale wegen is 

makkelijk de Rijksweg A18 te bereiken. Dorpskernen worden hiermee vermeden.  

 

Daarnaast is het profiel van de weg van belang. Kan de weg het verkeer aan? Gezien de ligging aan een 

provinciale weg worden hier geen problemen verwacht. Parallel aan de Broekhuizerstraat bevinden zich vrij 

liggende fietspaden. Hierdoor hoeven de weggebruikers op de Broekhuizerstraat geen (brom)fietsers te 

passeren. Op- en afdraaiend verkeer maakt gebruik van de bestaande inrit. Vanaf de inrit is voldoende zicht op 

de openbare weg en het fietspad.  

 

De verkeersveiligheid komt door onderhavig plan niet in het geding.  

 

Verkeersintensiteit 

Als gevolg van onderhavige ontwikkeling zal een lichte toename zijn in het aantal af- en aanvoerbewegingen ten 

opzichte van de huidige situatie. De toename van het aantal vervoersbewegingen is niet van dien aard dat 

hierdoor verkeerstechnische problemen in de omgeving van het projectgebied zijn te verwachten.  

 

6.11.2 Parkeren 
Naast de normale bedrijfsvoering is in onderhavig initiatief sprake van verbrede landbouw in de vorm van 

educatie, beleving en zorgwerkplekken. Het aantal bezoekers is relatief laag in vergelijking met andere vormen 
van verbrede landbouw. Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Gezien de beschikbare ruimte op 

het perceel zal het geen probleem zijn om voldoende geschikte parkeerplaatsen te realiseren. Het aspect 

parkeren zal geen belemmeringen opleveren.  

 

6.12 Gezondheid 
In artikel 2 lid 2 sub c van de Wet publieke gezondheid is voor volksgezondheid vastgelegd dat het college van 

burgemeester en wethouders de taak heeft om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken. 

 

6.12.1 Volksgezondheid 
Deze paragraaf geeft inzage in de besmettingsrisico’s van omwonenden van het projectgebied bij eventuele 

uitbraken van besmettelijke dierziekten bij de productie op het bedrijf. 

 
Deze paragraaf is tot stand gekomen in samenspraak met dierenartsenprakijk ‘De Achterhoek’ die alle 

verantwoording draagt omtrent de gezondheidszorg binnen de Kemperkip-organisatie.  

 

Productievergelijking 

Bij de beoordeling van de besmettingsrisico’s voor omwonenden dient rekening te worden gehouden met het 

gegeven dat de Kemper-Landhoen niet op de algemeen gangbare wijze wordt gehouden. De kippen hebben een 

volstrekt andere leefomgeving en groeipatroon dan de reguliere vleeskippen. Zo is door de aanmerkelijk lagere 

hokbezetting en de trage groeisnelheid de weerstand van deze biologische vleeskip van dien aard dat ziekten 

bijna niet voorkomen. Hierdoor is het medicijngebruik  te verwaarlozen.  
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Reguliere vleeskippen productie 

De hokbezetting bij reguliere vleeskippen varieert tussen de 17 á  24 dieren per m2 vloeroppervlakte. Een stal 

van ± 5000 m2 met ongeveer 100.000 dieren behoort inmiddels in Nederland tot de mogelijkheden.  

De kippen zitten in stallen waar over het algemeen geen daglicht binnen valt en ventilatoren de frisheid in de 

stal bepalen. Het voer voor de reguliere vleeskip is zodanig uitgebalanceerd dat deze in ongeveer 37 dagen 

groeit naar een gewicht van ruim 2 kg. De kippen kun je individueel betitelen als topsporters.  Technisch gezien 

zit de reguliere vleeskip aan het plafond van het mogelijke. Hiermee kan een eenvoudige schommeling in de 

temperatuur of een bacterie al snel een hele koppel ziek maken.    

 

Biologische vleeskippen productie 

De hokbezetting bij biologische vleeskippen is volgens EU-wetgeving maximaal 10 dieren per m2 vloeroppervlak. 

Dit is ongeveer de helft t.o.v. de reguliere hokbezetting. Daarnaast hebben de biologische kippen een uitloop in 

de buitenlucht van 4 m2 per kip.  

De stal mag volgens bovengenoemde wetgeving niet groter zijn dan 480 m2, hetgeen betekend dat er maximaal 

4.800 dieren per stal mogen worden gehuisvest. Naast de stal moet dan ook 2 hectare, met bomen begroeide, 

uitloopruimte aanwezig zijn.  

 

Het initiatief behelst de realisatie van 13 stallen, waarvan er continu 10 bezet zijn, 1 stal deels leeg is (i.v.m. 

uitladen van een deel van de dieren) en 2 stallen volledig leeg zijn (deze worden gereinigd, ontsmet en gereed 
gemaakt voor ontvangst van nieuwe eendagskuikens). In de 10 volledig bezette stallen zitten kippen van 

verschillende leeftijden, elkaar wekelijks opvolgend.  

 

Eventuele overdracht van ziektes van de ene koppel naar de andere koppel wordt zoveel mogelijk voorkomen 

door strikte hygiënemaatregelen toe te passen. Sowieso komen dieren uit de verschillende groepen niet met 

elkaar in contact. Daarnaast heeft elke stal een eigen hygiëneruimte met “eigen” laarzen en bedrijfskleding. Ook 

het hanteren van twee weken leegstand van de stal na reiniging en ontsmetting zal de ziektedruk op het bedrijf 

reduceren.  

 

In de stallen is ruimschoots daglicht aanwezig en de kippen kunnen vanaf de vierde week naar buiten. Het 
biologische voer is zodanig samengesteld dat de kip in 10 weken groeit naar ruim 2 kg. De Kemper Landhoen 

doet er, in vergelijking met de reguliere kip, dus bijna 2x zolang over om het eindgewicht te bereiken.  

De biologische kippen groeien langzaam, in hun eigen natuurlijke tempo op. Tevens zijn licht en lucht belangrijke 
pijlers in de groei en ontwikkeling van de kippen. Iets wat overigens voor alle dieren geldt. Gezamenlijk zorgt het 

voor een aanmerkelijk hogere weerstand tegen ziekten. Dit gegeven wordt bevestigd door het feit dat er, 

ondanks de buitenuitloop, nog nooit ernstige ziekten bij biologische Kemper-kippen zijn geconstateerd. 

  

 

Toelaatbaarheid ten aanzien van volksgezondheid 

Zoönosen zijn infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen die kunnen overgaan van dieren naar mensen.  

Er wordt wel eens beweerd dat de directe omwonenden van een veehouderijbedrijf extra risico’s lopen. Echter 

feit is dat momenteel geen wetenschappelijke onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan over het 

infectierisico van omwonenden van veehouderijen met uitzondering van Q-koorts. Laatstgenoemde komt echter 

niet voor in de pluimveehouderij. Hierna worden de belangrijkste zoönosen in relatie tot de pluimveehouderij 

benoemd en beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende ziekten aan bod: 

 

 Vogelgriep (Avaire Influenza) 

 Campylobacteriose 

 Salmonellose 
 ESBL-producerende bacteriën 
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Vogelgriep (Avaire influenza) 

Algemene informatie LPAI en HPAI 

 Aviaire influenza (vogelgriep) is de ziekte veroorzaakt door een infectie met het  Influenza A-virus dat 

waarschijnlijk van vogels afkomstig is. Het virus kan bij vele diersoorten voorkomen. Er is een grote 

diversiteit van het virus. Pluimvee is gevoelig voor een groot aantal subtypes.  

 Overdracht van besmette dieren naar andere dieren en naar dieren op andere veehouderijbedrijven vindt 

vooral plaats via diertransport tussen bedrijven en overige contacten tussen pluimveehouderijen. Ook 

transmissie via de lucht kan plaats vinden.  

 Uiteraard is het ene dier gevoeliger voor het virus dan het andere dier. De mate van weerstand wordt mede 

beïnvloed door de productieomstandigheden op het bedrijf. De biologische Kemper-Landhoen onderscheidt 

zich op dit vlak terdege. 

 Daarnaast kan het AI-virus in het milieu voorkomen. Via uitwerpselen van vooral watervogels (eventueel via 

besmet water) kunnen dieren besmet raken. Mogelijk dat een hoge emissie van een virus vanuit een bedrijf 

(bijvoorbeeld via de wind) een ander bedrijf kan besmetten. 

 Vogelgriep komt voor in laag pathogene vorm (LPAI) en hoog pathogene vorm (HPAI). De eerst genoemde 

(LP) komt vaker voor en is te vergelijken met een vorm van lichte verkoudheid. Binnen de LPAI  

onderscheiden zich verschillende subtypes; van H1 t/m H16. Alleen de types H5 en H7 kunnen overgaan in 

HPAI. Deze is uiterst besmettelijk voor andere dieren en is ook bestrijdingsplichtig. In dit geval worden er 

door de overheid ook landelijke maatregelen genomen, waaronder een tijdelijke algehele “standstill” en een 
ophokplicht. 

 Een uitbraak van hoog pathogene vogelgriep (HPAI) komt zelden voor, de laatste keer in 2014 en de 

voorlaatste keer in 2003 

 Tijdens de laatste, voor dieren uiterst besmettelijke, hoog pathogene uitbraak van de vogelgriep (HPAI)  in 

2014, zijn er geen “uitloop” bedrijven getroffen.    

 De kans op overdracht van dieren naar mensen is uitzonderlijk klein en vindt nagenoeg nooit plaats en 

zeker niet onder westerse omstandigheden.  

 

Projectspecifiek 

 De biologische kippen op het bedrijf hebben de beschikking over een uitloop. Ondanks het feit dat het nog 
niet is aangetoond zouden de dieren besmet kunnen worden vanuit het milieu (bv. uitwerpselen besmette 

watervogels). 

 Omdat de Kemper Landhoen op biologische wijze wordt gehouden, opgroeit in een normaal dag- en nacht 
ritme, veel in de buitenlucht loopt en zijn natuurlijke langzame groeitempo volgt, hebben ze aanmerkelijk 

meer weerstand. Tot op heden is nog nooit vogelgriep geconstateerd bij vleeskuikens die op biologische 

wijze worden gehouden.  

 Daarnaast worden watervogels zo veel mogelijk geweerd uit de uitlopen door de aanwezigheid van aanplant 

in deze uitlopen.  

 Openwater is niet aanwezig binnen de uitlopen. Tussen de uitlopen liggen wel enkele sloten voor de 

afwatering, echter deze  zijn niet bereikbaar voor de vleeskuikens.  

 De uitloop is niet  noodzakelijk om een goed  welzijn voor de dieren te waarborgen. In een periode van  

risico kunnen de dieren eenvoudig en zonder problemen opgehokt worden. 

 Rechtstreeks contact tussen mensen en dieren is er niet. Enkel na toepassing van de nodige hygiënische 

maatregelen kunnen de dierverblijven en de uitlopen betreedt worden door eigen verzorgend personeel.  

 Op het bedrijf worden enkel eendagskuikens aangevoerd, die afkomstig zijn van een broederij. Deze jonge 

dieren hebben nog geen risico gelopen op besmetting met het AI-virus.  
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Overheidsmaatregelen bij een uitbraak van vogelgriep 

 HPAI (Hoog Pathogene Avaire Influenza) 

In geval van een onverhoopte uitbraak van hoog pathogene vogelgriep (HPAI) worden door de overheid aan de 

pluimveesector diverse maatregelen opgelegd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zo wordt in 

Nederland een algehele standstill ingesteld voor 72 uur, het besmette bedrijf en bedrijven in de directe 

omgeving worden geruimd. Nederland wordt ingedeeld in meerdere regio’s en importen worden verboden. 

Daarnaast geldt een tijdelijke, algehele ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. 

 

 LPAI (Laag Pathogene Avaire Influenza) 

In geval van een uitbraak van laag pathogene vogelgriep (LPAI) worden, alleen bij de typering H5 of H7 door de 

overheid aan de pluimveesector ook diverse maatregelen opgelegd om verdere verspreiding van de ziekte te 

voorkomen. De maatregelen zullen alleen gericht zijn op het besmette bedrijf, dat wordt geruimd, en 

beperkingen gelden in het gebied (± 3 km) rondom de haard. 

 

Projectspecifiek 

 Bovenstaande maatregelen gelden uiteraard ook voor de biologische vleeskippen. Het feit dat de kippen 

opgehokt zouden moeten worden heeft verder geen gevolgen voor de dieren omdat deze zich bevinden in 

ruime hokken met veel daglicht inval. 
 De ophokplicht heeft verder ook geen gevolgen voor de wandelaars en wandelroutes in de omgeving van en 

binnen het projectgebied. Vanzelfsprekend worden bezoekers in deze periode niet in de pluimveestallen 

toegelaten. 

 

 

Campylobacteriose 

Algemene informatie Campylobacteriose 

 Campylobacteriose is een vorm van diarree die wereldwijd voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door de 

Campylobacter-bacterie die gevonden wordt in dieren zoals kippen, rundvee, varkens, honden en katten. 

Campylobacter wordt ook op andere etenswaar zoals bv. groenten aangetroffen en is dus niet enkel vlees 
gerelateerd.   

 Diverse onderzoeken rapporteren het houden van verschillende diersoorten op één bedrijf als risicofactor 

voor infecties van vleeskuikens met Campylobacter.  
 Bron van de besmetting in het milieu is de mest van de besmette dieren.  

 Overdracht van de campylobacter-bacterie kan plaatsvinden tijdens het slachtproces als darminhoud over 

het karkas komt.  

 Mensen kunnen met de bacterie in aanraking komen door het eten van besmet voedsel en drinken van 

besmet water, daarnaast kunnen mensen via hun huisdieren met de bacterie in aanraking komen.  

 Niet iedereen wordt ziek na een besmetting met campylobacter. Als er klachten ontstaan, begint dat meestal 

met diarree en buikpijn, gemiddeld drie dagen na inname van besmet voedsel of water. De klachten duren 

meestal één tot zeven dagen en gaan over het algemeen vanzelf weer over.  

 Ter preventie van campylobacteriose is vooral een goede keukenhygiëne van belang. Dit betekent goed 

handen wassen bij de bereiding van voedsel en regelmatig verschonen van hand- en vaatdoeken. Voedsel 

moet goed worden verhit. Bij de bereiding van vlees is het vooral van belang om kruisbesmetting te 

voorkomen. 
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Projectspecifiek 

 Op het bedrijf worden geen andere dieren gehouden dan biologische vleeskuikens.  

 Op het bedrijf zal volop aandacht zijn voor een goede hygiëne. Met betrekking tot de verzorging van de 

dieren zal het aantal stal- en uitloop betreders tot het minimum beperkt worden. Bij betreding van elke 

afzonderlijke stal met uitloop zal ontsmetting plaats vinden en wordt aparte bedrijfskleding gedragen.  

 De dieren uit de verschillende stallen komen niet met elkaar in contact, zodat zij elkaar niet kunnen 

besmetten.  

 Na aflevering van een koppel, zal de mest volledig verwijderd worden en de stal nat gereinigd. Daarna zal de 

stal ontsmet worden.  

 Tussen elke koppel is er sprake van ruim twee weken leegstand. Een nieuwe koppel komt de eerste vier tot 

vijf weken niet in de uitloop. Uit ervaring weten we dat in deze zes tot zeven weken een eventueel aanwezige 

besmetting in de uitloop met Campylobacter op natuurlijke wijze  zal verdwijnen.  

 Alle Kemper-Landhoenders worden in een apart slachthuis worden geslacht. Bij de slacht worden de 

darmpakketten van de dieren volledig uit het karkas gehaald (dus niet “uitgeboord” waardoor darminhoud 

op het karkas kan komen). Doordat er geen darminhoud op het karkas komt, is de kans op “besmet vlees” 

kleiner.  

 Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de consument zelf.  

 

 
Salmonellose 

Algemene informatie Salmonella 

 Salmonellose is een besmettelijke darmziekte die wordt veroorzaakt door een Salmonella bacterie.  

 Salmonella is in Nederland regelmatig de oorzaak van darminfecties bij mensen. 

 Van Salmonella zijn ruim 2400 verschillende serotypen bekend. Alleen serotypen van Salmonella enterica 

veroorzaken ziekte bij de mens. Een serotype wordt bijvoorbeeld aangeduid als Salmonella enterica 

serotype Typhimurium, dat wordt afgekort tot S. Typhimurium.  

 De meeste serotypen komen bij zowel mens als dier voor. Uitzondering hierop zijn Salmonella Typhi en 

Salmonella Paratyphi die alleen voorkomen bij de mens. De belangrijkste serotypen die in Nederland 

voorkomen zijn Salmonella Typhimurium en Salmonella Enteritidis. 
 Ongeveer 1 à 2 dagen na infectie ontstaat een acute darmontsteking die ongeveer één week aanhoudt. De 

ziekteverschijnselen zijn koorts, buikkrampen en heftige, waterige, soms bloederige diarree. Hoofdpijn en 

spierpijn kunnen ook voorkomen.  Bij heftige diarree ontstaat het risico op uitdroging, vooral bij de 
risicogroepen (oudere mensen, jonge kinderen en mensen met een verminderde afweer). Zolang er geen 

uitdrogingsverschijnselen optreden is er meestal geen behandeling nodig. Bij ernstige klachten is een 

huisarts bezoek gewenst, zeker bij de risico groepen. 

 Salmonella bacteriën komen bij vrijwel alle diersoorten voor. Meestal verloopt de besmetting naar de mens 

via vlees en eieren die besmet zijn, of voedingsmiddelen die hiermee zijn bereid of in aanraking zijn 

gekomen (kruisbesmetting).  

 In slechts 5 tot 10% van de gevallen raakt de mens besmet door direct contact met besmette dieren. 

Besmetting van mens op mens komt slechts sporadisch voor. Er zijn relatief veel bacteriën nodig om 

ziekteverschijnselen te veroorzaken. 

 Regelmatig worden uitbraken van salmonellose gemeld, vaak als gevolg van het eten van besmet voedsel. 

Salmonella kan zich bij kamertemperatuur goed vermeerderen in voedsel. Het is daarom belangrijk om 

voedsel (vlees, eieren) altijd gekoeld te bewaren en goed te verhitten tijdens de bereiding. Daarnaast is het 

belangrijk om voor de bereiding van voedsel de handen te wassen.  
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Projectspecifiek 

 Op het bedrijf worden de nodige hygiënemaatregelen genomen. Het aantal verzorgers dat in de stallen en 

uitlopen komt, wordt tot het minimum beperkt. Noodzakelijke bezoekers moeten door een hygiënesluis en 

moeten bedrijfskleding dragen. Na verlaten van de stal en worden wederom hygiënemaatregelen genomen. 

Voor elke afzonderlijke stal en uitloop is aparte bedrijfskleding aanwezig.  

 Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. Wel kunnen zij het bedrijf eventueel bekijken via de 

paden tussen de verschillende uitlopen en vanuit één van de twee stallen waarin een zichtruimte wordt 

gemaakt.  

 Risico’s op salmonellabesmetting worden vooral bepaald door de bereidingswijze van voedsel. Het 

houderijsysteem heeft hier geen invloed op. Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de 

consument zelf.  

 

 

ESBL-producerende bacteriën 

Algemene informatie ESBL bacteriën 

 ESBL’s zijn stoffen (enzymen) gemaakt door bacteriën. Deze stoffen kunnen antibiotica afbreken, waardoor 

de bacteriën ongevoelig worden voor deze antibiotica.  

 ESBL-vormende bacteriën komen in de darmflora voor. Op veel vleeskuikenbedrijven komt deze bacterie 

voor bij een groot gedeelte van de dieren. Onderlinge besmetting is aan de orde.  
 Direct contact van mensen met dieren is beschreven als meest waarschijnlijke transmissieroute op 

bedrijven. Daarnaast is het eten van (niet goed bereid) besmet vlees oorzaak van besmetting.  

 De meeste mensen die drager zijn van ESBL-producerende bacteriën ondervinden daarvan geen klachten. 

Problemen treden op wanneer mensen ziek worden van een ESBL-producerende bacterie of wanneer 

personen behandeld worden met antibiotica waardoor ESBL-producerende bacteriën opportunistisch een 

infectie kunnen veroorzaken die vervolgens moeilijker te behandelen is.  

 

Projectspecifiek 

 Op het bedrijf worden de nodige hygiënemaatregelen genomen. Het aantal verzorgers dat in de stallen en 

uitlopen komt, wordt tot het minimum beperkt. Noodzakelijke bezoekers moeten door een hygiënesluis en 
moeten bedrijfskleding dragen. Na verlaten van de stal en worden wederom hygiënemaatregelen genomen. 

Voor elke afzonderlijke stal en uitloop is aparte bedrijfskleding aanwezig.  

 Andere bezoekers komen nooit in contact met de dieren. Wel kunnen zij het bedrijf bekijken via de paden 
tussen de verschillende uitlopen en vanuit één van de twee stallen waarin een zichtruimte wordt gemaakt.  

 Na aflevering van een koppel vleeskuikens wordt de stal gereinigd en ontsmet. Eventuele overdracht naar 

een nieuw koppel wordt hiermee beperkt.  

 Dieren op het beoogde bedrijf worden op biologische wijze gehouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

biologisch vlees minder vaak besmet is met ESBL-producerende bacteriën. Dit komt (mede) doordat 

medicatie van de dieren nagenoeg niet nodig is.   

 Dieren krijgen nooit preventief antibiotica (is ook wettelijk verboden) toegediend. In geval van ziekte kan 

volgens voorgeschreven regels correct en selectief gebruik gemaakt worden van antibiotica (curatief). Dit 

mag enkel op indicatie van een dierenarts en slechts éénmalig worden toegediend. 

 Verantwoordelijkheid van bereiding van vlees ligt bij de consument zelf.  
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Concluderend 

 Met betrekking tot de vogelgriep kunnen we constateren dat het risico voor bezoekers en omwonenden te 

verwaarlozen is. Mede omdat vogelgriep nog niet is voorgekomen bij biologische vleeskippen en de kans dat 

de ziekte overslaat van dier naar mens te verwaarlozen is.  

 Ten aanzien van besmettingen met Campylobacter, Salmonella en ESBL-bacteriën, zal het houden van dieren 

binnen onderhavig projectgebied geen problemen opleveren voor de volksgezondheid. Dit kan worden 

geconcludeerd, omdat direct contact tussen mens en dier wordt vermeden.  

 Een eventuele besmetting met Campylobacter, Salmonella en ESBL-bacteriën is alleen mogelijk bij het eten 

van vlees dat niet goed bereid is. Dit risico staat los van onderhavig project. 

 

Al met al kan geconcludeerd kan worden dat onderhavig initiatief geen ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor 

de omgeving zal geven.  

 

6.12.2 Risico’s voor andere bedrijven 
Vogelgriep 

Relevant om te weten is hoe groot de kans is op een eventuele uitbraak en wat een dit voor consequenties kan 

hebben voor bedrijven in de omgeving. Om hier een inschatting van te kunnen maken is onderzocht wat er de 

laatste jaren is gebeurd bij uitbraken van vogelgriep op andere locaties. Tevens is over de plannen contact 

geweest met het ministerie van economische zaken (dhr. Pelgrim).   

Er zijn twee varianten vogelgriep: hoog-pathogeen en laag-pathogeen. 

 
Vogelgriep hoog-pathogeen: 

 In 2003 was er een grote uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep in Nederland. In dat jaar werd op 255 

locaties vogelgriep vastgesteld. Op slechtst twee locaties ging het om vleeskuikens. Op de andere locaties 

ging het om legkippen, kalkoenen of eenden.  

 Na 2003 tot heden is op vijf bedrijven hoog-pathogene vogelgriep geconstateerd. Op al deze bedrijven 

werden de dieren binnen gehouden. Op geen enkel bedrijf werden vleeskuikens gehouden. Tevens was er op 

geen enkel bedrijf sprake van een buitenuitloop.  

 In het ‘beleidsdraaiboek Aviaire Influenza 2.0’ is opgenomen dat bij een uitbraak van hoog-pathogene 

vogelgriep een algehele standstill voor heel Nederland wordt afgekondigd voor 72 uur. Daarna wordt een 

beschermings- en toezichtsgebied ingesteld van circa 10 kilometer rondom de besmettingshaard. 

Daarnaast wordt Nederland ingedeeld in regio’s.   

 

Vogelgriep laag-pathogeen: 

 Na 2003 zijn er in Nederland 14 uitbraken geweest van laag-pathogene vogelgriep. Dit betroffen 12 

legkippenbedrijven en 2 kalkoenenbedrijven. Er waren dus geen vleeskuikenbedrijven bij.  

 Deels (11 maal) ging het om bedrijven waar de dieren de beschikking hadden over een uitloop.  

 Uit het beleidsdraaiboek Aviaire influenza volgt dat bij een uitbraak  van laag-pathogene vogelgriep een 

beschermings- en toezichtsgebied wordt ingesteld van 1 tot 3 kilometer.  

 Lang niet altijd wordt een zone van 3 kilometer ingesteld. De mate van pluimveedichtheid heeft invloed op de 

grootte van de zone. Daarnaast wordt rekening gehouden met de aard van de bedrijven en de daarbij 

horende risico’s. Bij alle uitbraken na maart 2012 ging het om zones van circa 1 kilometer.  

 In geval bijzondere bedrijven zoals een slachterij of eierpakstation in een zone met vervoersbeperkingen 

dreigen te komen, zal de grens met extra zorg worden beoordeeld. Men wil voorkomen dat de 

consequenties voor die bedrijven en de sector onnodig nadelig zijn. Bij de uiteindelijke besluitvorming zullen 

afstand van bedrijf tot bestemmingshaard en de grens van het bedrijf tot de grens van het restrictiegebied 

een rol spelen. Tevens spelen de mogelijkheden voor een veilige logistiek een belangrijke rol.  

 Onderhavige locatie wordt door het ministerie van EZ beschouwd als niet-pluimveedicht. De kans dat er in 

geval van een laag-pathogene vogelgriepuitbraak  een zone wordt ingesteld groter dan 1 kilometer is 

daarom niet groot.  
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Initiatiefnemer heeft de plannen voorgelegd aan de heer Pelgrim van het ministerie van Economische zaken. Hij 

onderschrijft genoemde. Van het overleg heeft initiatiefnemer een gespreksverslag gemaakt. Deze is voor 

accordering voorgelegd aan de heer Pelgrim. Hij heeft per mail laten weten in te kunnen stemmen met 

genoemde. Het gespreksverslag en de mail van de heer Pelgrim zijn toegevoegd als bijlage bij deze 

onderbouwing.  

 

6.13 Economische uitvoerbaarheid 
In deze situatie is er sprake van een initiatief, waarbij de gemeente alleen medewerking verleent doormiddel van 

het volgen van de benodigde procedure. De kosten die verbonden zijn aan deze procedure en eventuele 

planschade zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst gesloten met de 

initiatiefnemer. Daarin is naast het planschaderisico voor de initiatiefnemer ook geregeld dat de vereiste 

landschappelijke inpassing is gewaarborgd en wordt uitgevoerd.  

 

Voor de beoordeling van de bedrijfseconomische uitvoerbaarheid is door de gemeente Doetinchem advies 

ingewonnen bij de Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen. De Stichting Advisering Agrarische 

Bouwaanvragen is van mening dat de ontwikkeling vanuit landbouwkundig oogpunt bedrijfseconomisch 

uitvoerbaar is.  
 

6.14 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning 
De uitgebreide procedure duurt uiterlijk zes maanden (soms verlengd met zes weken). De gemeente maakt een 

ontwerpbesluit dat zes weken ter inzage ligt. Iedereen kan zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit tijdens de 

terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Daarna maakt de gemeente een definitief besluit (de 

omgevingsvergunning). Alleen belanghebbenden (dus niet iedereen) kunnen hiertegen in beroep gaan. De 
(definitieve) omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage en wordt gepubliceerd in de krant en op internet. 

Een belanghebbende kan in beroep gaan gedurende zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van de 

omgevingsvergunning die is gemaakt volgens de uitgebreide procedure. 

 

Vooroverleg 

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid, onder a, onder 3°, van de wet is artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige 

toepassing. Op grond van artikel 6:18 Besluit omgevingsrecht dient de gemeente bij de voorbereiding van een 

dergelijk plan overleg te voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 

behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

 

In het kader van het vooroverleg zal het voorontwerp-omgevingsvergunning daarom gestuurd worden naar de 

volgende instanties: 

 Waterschap Rijn IJssel; 

 Provincie Gelderland; 

 Gasunie; 

 TenneT. 
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De bijlagen behorende bij dit rapport bestaan uit: 

 

 Landschaps- en beheerplan 

 Quickscan flora en fauna 

 Archeologisch onderzoek 

 Rapportage geur 

 Rapportage fijn stof 

 Akoestisch onderzoek 

 Advies Stichting Advisering Agrarische Bouwaanvragen 

 Gespreksverslag overleg MinEZ 
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1. Aanleiding 

De reden voor het indienen van een landschapsplan met een beheerplan is de gewenste 

uitbreiding met nieuwe kippenstallen van KemperLand Holding BV. (verder te noemen 

KemperLand). Voor een goede bedrijfsvoering is uitbreiding op het perceel gewenst. De 

situering van de nieuwbouw maakt het noodzakelijk om te kijken hoe e.e.a. het beste ingepast 

kan worden in het landschap 

 

 
Achtergrondinformatie 

Bepalend voor de aanvraag om inbreiding van het perceel Broekhuizerstraat 2 te Wehl is de 

expertise en visie van de landschapscoördinator, om een adequate en logische inpassing in het 

landschap te kunnen realiseren. Leidend is daarbij het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

“Wehlse Broeklanden”. In het LOP is de gemeente Doetinchem gedefinieerd in verschillende 

deelgebieden, te weten: 

- De hogere, drogere gronden 

- Het beekdal 

- De Sleeg 

- De uiterwaarden rond Barlham 

- Het Kamperlandschap 

Het gebied waarin het perceel Broekhuizerstraat 2 te Wehl valt, stond voorheen bekend als 

GIOS (Groen in en om de Stad) en valt in het deelgebied ‘het beekdal’. Nu is het gebied 

(meer) bekend onder de naam Wehlse Broeklanden. Bovendien zijn ook de eisen van de 

branche, provincie, en overkoepelende organisaties meegenomen. Deze aanvraag zal getoetst 

moeten worden aan de gebiedsvisie, die is vastgelegd in het structuurplan Land van Wehl. Dit 

plan is opgesteld in 2007 en bevat de kaders voor o.a. een nieuw bedrijventerrein, een nieuwe 

woonwijk en een uitloopgebied voor de inwoners. 

Kenmerkend voor deze ontwikkelingen moest onder andere zijn dat de bebouwing en de 

natuur in onderlinge samenhang zouden worden ontwikkeld. Natuur, recreatie en landschap 

krijgen een belangrijke plaats in het gebied Wehlse Broeklanden. 

 

 
TenneT 

Met de landschapsarchitect van TenneT is het ontwerp doorgesproken. De 

landschapsarchitect, de heer Jhon van Veelen, (h)erkent de meerwaarde van het project 

KemperLand m.b.t. de doelstellingen die de gemeente Doetinchem voor dit gebied heeft 

geformuleerd.  

Naar aanleiding van het overleg zijn twee stallen verschoven (stal 11 en stal 12), dit in 

verband met het daar plaatsen van de hoogspanningsleiding. Ook is de situering van een deel 

van de beplanting in deze percelen gewijzigd. De aantallen en de soorten blijven 

gehandhaafd.  

 

Voor TenneT is er met deze aanpassingen sprake van een aanvaardbare opzet.  
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Huidige situatie 

Het bedrijf van KemperLand ligt in de gemeente Doetinchem, in het deelgebied Wehlse 

Broeklanden. In dit gebied is de landbouwfunctie beeldbepalend. 

 

 
Kadastrale ligging 

Het bedrijf ligt aan de Broekhuizerstraat 2, kadastraal bekend onder: 

Kadastrale gemeente: Wehl 

Sectie: L 
 

Nummers: 251, 267, 268, 681, 260,261, 265, 435, 265 en 437 

 
 

Aan de westzijde grenst het perceel aan weilanden. 

Aan de zuidzijde grenst het perceel aan de Broekhuizerstraat. 

Aan de noordzijde grenst het perceel aan de Wehlse beek. 

Aan de oostzijde grenst het perceel aan weilanden. 

 

 
Foto 1: Ligging perceel Broekhuizerstraat 2 Wehl. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 



Kaart 1: Huidige situatie bedrijf en woning KemperLand. 
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2. Gewenste inbreiding 
 

De bouwkundige maatregelen van de inbreiding worden in dit plan niet verder besproken. De 

kwaliteit van de nieuw te bouwen kippenstallen zal in overeenstemming zijn met en 

vooruitlopen op de huidige eisen. 

 

 
Kaart 2: Gewenste bedrijfsoppervlakte. 
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Doel toekomstige bedrijfsvoering 

Het doel van de inbreiding is invulling geven aan een maatschappelijk gewenste ideale 

leefomgeving voor dé biologische (vlees)kip: Kemper-Landhoen. Dit wordt gerealiseerd door 

het houden van biologische kippen in meerdere hokken op één locatie. Doel van het 

beplantingsplan is er voor te zorgen dat de kippen de volledige buitenruimte benutten. Dit kan 

alleen als ze zich veilig voelen en dus voldoende dekking vinden. 

Hiertoe is overlegd met de pomoloog die namens de gemeente Doetinchem onderzoek heeft 

verricht naar de meest voorkomende en geschikte fruitbomen in de directe omgeving van de 

Broekhuizerstraat 2. 

Het toepassen van o.a. oude rassen hoogstam fruitbomen blijkt een adequate manier om een 

goede verhouding tussen landschapselementen en dierenwelzijn te creëren. 

Ook het gegeven dat er gebruik gemaakt wordt van meerdere fruitrassen per perceel, geeft een 

grotere biodiversiteit en dus minder kans op aantastingen en plagen. Bovendien speelt een 

grotere biodiversiteit van aanplant ook mee in de biologische bestrijding, bijvoorbeeld 

doordat de omringde landschapselementen zorgen voor schuilplaatsen. 

De opbrengst van de fruitbomen moet bijvoorbeeld gebruikt worden in de sapverwerking of 

huisverkoop. De biologische bedrijfsvoering zorgt ervoor dat er in de toekomst 

zorgwerkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De uitgangspunten van het LOP zijn eveneens speerpunten van dit plan. Een van de 

belangrijkste speerpunten van de inbreiding is het perceel gedeeltelijk in ere te herstellen en in 

te richten gebaseerd op het landschap in 1954 (zie kaart 3). Hierbij zijn de kaders en 

doelstellingen van de Wehlse Broeklanden bepalend. 

 

Kaart 3: Situatie 1954. Landschapsinrichting gebied Broekhuizerstraat 2 te Wehl. 
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Andere speerpunten specifiek van toepassing op KemperLand zijn: 
 

1. Agrariërs en ondernemers kunnen in het gebied hun activiteiten blijven 

uitoefenen en/of verbreden. 

2. Er komt geen extra woningbouw. 

3. Er komt weer ruimte voor nieuwe natuur. 

4. Het gebied blijft landelijk. 

5. De werkgelegenheid wordt behouden/uitgebreid. 

 

3. Relevante doelen van de gebiedsvisie in gemeente Doetinchem 

In het structuurplan Land van Wehl staat onder andere beschreven dat de gemeente 

Doetinchem denkt in kansen. Initiatieven en plannen moeten dusdanig geïmplementeerd 

worden, dat deze bijdragen aan het in stand houden, herstel en verbeteren van het agrarisch 

cultuurlandschap. 

In groter verband betekenen de doelen voor de regio Achterhoek: 
 

- Het bieden van mogelijkheden tot  instandhouding van agrarische bedrijfsvoering. 

- Nieuwe inzichten met betrekking tot bijvoorbeeld huisvesting voor het houden van 

biologische kippen. 

- Vergroten van de leefbaarheid op het platteland. 

 
 

In kleiner verband betekenen de doelen voor de streek: 
 

- Behoud economische vitaliteit. 

- Behoud van productiecapaciteit voor duurzame grondgebonden en intensieve 

landbouw. 

 

Meer specifiek voor het perceel Broekhuizerstraat 2: 
 

De gemeente heeft het plan “Wehlse Broeklanden” gedefinieerd in vijf deelgebieden. Te 

weten in de gebieden: 

- de hogere, drogere gronden 

- het beekdal 

- de Sleeg 

- de uiterwaarden rond Barlham 

- het kampenlandschap 

Het perceel Broekhuizerstraat 2 valt in het gebied het beekdal. 
 

De gemeente Doetinchem vraagt naar mogelijkheden het beekdal geschikt te maken als 

uitloopgebied voor haar bewoners. In het beekdal wil de gemeente de openheid, de lange 

lijnen en het groene karakter versterken, met nadruk op natuurontwikkeling. 
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Karakteristieken van het gebied ‘het beekdal’ 

Het beekdal betreft de omgeving van de Wehlse beek. In het deelgebied van een beekdal zijn 

openheid, beplanting loodrecht op de Wehlse beek en lange linten in het landschap 

karakteristiek. De vroegere dwarslijnen waren heggen, paden singels en sloten. 

 

 
Landschapsplan binnen gebiedsvisie 

Het doel van dit landschapsplan is aantonen hoe de aanvraag van de nieuw te bouwen 

kippenstallen past binnen de doelen van het landschapsplan de Wehlse Broeklanden. 

Het is de bedoeling om nieuwe kippenstallen bij te bouwen. Deze moet enerzijds de 

economische bedrijfsvoering beter rendabel maken en een grotere maatschappelijke draagvlak 

creëren en anderzijds in het landschap inpasbaar zijn. Een van de doelstellingen in het 

landschapsplan De Wehlse Broeklanden is het ontwikkelen van economische vitaliteit. Het 

streven is het versterken van duurzame economische mogelijkheden van landbouw en andere 

sectoren door meervoudig ruimtegebruik. Het houden van biologische kippen volgens het 

nieuwe concept is daar een voorbeeld van. Bovendien draagt het bij aan het behoud van 

productiecapaciteit voor de landbouw. Tevens draagt de inbreiding bij aan het 

behoud/uitbreiding van werkgelegenheid en de leefbaarheid op het platteland. Er wordt 

gezorgd voor een versterking van de sociale leefbaarheid door het aanbieden van 

zorgwerkplekken. 

De toekomstige beplanting wordt zo gesitueerd dat de beleving van de stallen in het landschap 

niet als overheersend wordt ervaren. De beplanting zorgt ervoor dat het landschap niet 

onevenredig aangetast wordt. De stallen wordt niet angstvallig weggewerkt, maar o.a.  

solitaire bomen, struweelhagen, een elzensingel, knotwilgen en boomgaarden zorgen voor een 

natuurlijke overgang. 

Door deze aanleg wordt verdichting van het kleinschalige landschap gerealiseerd. De natuur 

wordt versterkt en landschapswaarden worden geaccentueerd. 

 
De aanplant zal ook de landschapsbeleving versterken voor de wandelaars in het 

uitloopgebied van de Huet en Dichteren. Er loopt namelijk al een wandelpad langs de Wehlse 

beek. De wandelaar zal nu ook zicht hebben op de herstelde inrichting zoals die vroeger was. 

Er zullen i.v.m. de bedrijfsvoering extra wandelpaden voor publiek worden aangelegd, echter 

mag het publiek pas na aanmelding over het terrein. Bovendien mogen geïnteresseerde 

vakbroeders via excursies over het perceel om inzicht te krijgen in de werkwijze van 

KemperLand. Ook de aanleg van zichtstallen is hiervoor bedoeld. De Wehlse beek zal als een 

strakke lijn in het landschap zichtbaar zijn, maar de aanplanting zal e.e.a. verzachten en 

zorgen voor een mooiere inbedding. 
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Kaart 4: Landschapselementen. Huidige situatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl. 
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Kaart 5: Gewenste aanplant nieuwe landschapselementen. Samenhang van het 

landschapsplan binnen de doelen van het landschapsontwikkelingsplan Wehlse Broeklanden 

in kaart. 
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Legenda 

: Fruitbomen

: Knotwilgen 

          : Essen 

: Wilgen 

: Elzensingel 

: Struweelhaag 

        : Eiken 



Realisatie van het landschapsplan 
 

Het concept is geslaagd als de kippen zich over het gehele perceel durven te verspreiden. 

Om recht te doen aan de leefomgeving van de kippen is het wenselijk om in de nabije 

omgeving van de stallen landschapselementen aan te leggen. Het is namelijk de bedoeling om 

de kippen over het gehele perceel verdeeld te krijgen, wat alleen gebeurt als de kippen zich 

veilig voelen. Hiervoor is het van belang dat ze voldoende dekking vinden. 

Gekozen is voor inheemse beplanting, voorkomend in de directe omgeving en passend in het 

landschap. De struweelhagen komen grotendeels overeen met de situatie zoals in 1954. De 

struweelhagen  bestaan voornamelijk uit meidoorn en sleedoorn, aangevuld met hondsroos. 

De fruitbomen zijn een selectie, gekozen na afstemming met de pomoloog. Deze pomoloog 

heeft voor de gemeente Doetinchem de fruitbomen in dit gebied al eens in kaart gebracht. De 

elzensingel is speciaal voor zaadetende vogels als sijzen en als afwisseling in het landschap. 

Verder staan er in elk perceel meerdere solitaire bomen, een boomgaard en struweelhagen om 

die dekking/veiligheid voor de kippen te krijgen. 

Beperkende elementen zijn de ligging van een WRIJ-sloot, een gasleiding die over het perceel 

loopt, en een ondergrondse- en bovengrondse hoogspanningsverbinding (incl. 1 

hoogspanningsmast) van TenneT. 

 

 
Uit te voeren werkzaamheden 

Totalen: 
 

- Aanplanten knotwilgen en wilgen 141stuks 

- Aanplanten struweelhagen 1945 m
1
 

- Inzaaien bijenmengsel 3 kg 

- Aanplant vogelbosje besdragers 1000 m
2
 

- Planten elzensingel 260 m
1
 

- Fruitbomen,hoogstam 335 stuks 

- Aanplant essen 33 stuks 

- Aanplant eiken 31 stuks 

- Solitaire meidoorns 130 stuks 

- Aanleg/opschonen zaksloten/greppels 2300 m
1
 

 

Beplanting bij renovatie boerderijtuin is hier nog niet meegenomen, zoals de realisatie van: 
 

- Uitbreiding boomgaard 

- Aanplant enkele solitaire bomen 

- Aanleg beukenhagen 

- Aanleg overhoeken met inheemse beplanting 
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Bijlage 1: BEPLANTINGSPLAN 

A: BEDRIJFSGEDEELTE 

Aanplant landschapselementen bij nieuw te bouwen kippenstallen 

De bouw van de kippenstallen zal gefaseerd worden gerealiseerd. Daaraan is de aanleg van de 

landschapselementen gekoppeld. De beplanting groeit als het ware gefaseerd mee. 

Aangegeven zijn de aantallen, de plantafstanden en het sortiment. Voor de fruitbomen is geen 

afstand aangegeven i.v.m. de diversiteit van de soorten en wordt een beroep gedaan op de 

pomoloog m.b.t. tot het aangeven op de verschillende plantafstanden. Op een extra tekening 

in de bijlage is de situering aangegeven. 

 
Nieuwe landschapselementen 

 

PERCEEL 1 
 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

5 wilgen onregelmatig salix alba het goor 

ELZENSINGEL 

520 elzen 260 m
1
 alnus glutinosa 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 notarisappel 

3 groninger kroon 

3 james grieves 

3 princesse noble 

3 schone van boskoop 

 

Peren 

3 conference 

3 saint remy 

 

Pruimen 

1 opal 

1 reine claude dóuillens 

1 ontario 

1 dubbele boerenwitte 

 

25 stuks 



PERCEEL 2 
 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

3 wilgen onregelmatig salix caprea het goor 

KNOTWILGEN 

21 staken, eigen erf vervaardigen 1 per 7 m
1

  

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

760 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

200 m
1  

en 180 m
1
 

500 meidoorn 

150 sleedoorn 

50 hondsroos 

5 wilde appel 

5 gele kornoelje 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 glorie van holland 

3 lunterse pippeling 
3 notaris 

 

Peren 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

3 oranje peer 

3 conference 

3 doyenne du comice 

 

Pruimen 

1 czar 

1 ontario 

1 hauszwewtsche 

1 reine victoria 

 

Noten 

1 juglans regia 

 

26 stuks 



PERCEEL 3 

 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

5 essen 

1 eik 
onregelmatig 

zie bijlage 

fraxinus excelsior 

quercus robur 

KNOTWILGEN 

20 staken, eigen erf vervaardigen 1 per 7 m
1

  

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

480 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

240 m
1
 

300 meidoorn 

100 sleedoorn 

5 hazelnoot 

5 vlier 

70 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appel 

3 james grieves 

3 peincesse noble 

6 schone van boskoop 

 

Peren 

3 saint remy 

3 gieser wildeman 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

 

Pruimen 

1 opal 

1 reine claude douillens 

1 ontario 

1 hauszwetsche 

 

25 stuks 



PERCEEL 4 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

3 essen 
5 wilgen 

onregelmatig 

onregelmatig 

fraxinus excelsior 

salix alba het goor 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

600 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

300 m
1
 

400 meidoorn 

150 sleedoorn 

5 wilde appel 

5 gele kornoelje 

40 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 princesse noble 

3 schone van boskoop 

6 glorie van holland 

 

Peren 

3 oranje peer 

3 conference 

3 doyenne du comise 

 

Pruimen 

1 czar 

1 dubbele boerenwitte 

1 reine victoria 

1 opal 

 

25 stuks 



PERCEEL 5 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

3 eiken zie bijlage quercus robur 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

KNOTWILGEN 

25 staken, eigen erf vervaardigen 1 per 7 m
1

  

FRUITBOMEN 

Appels 

3 schone van boskoop 

3 glorie van holland 
6  lunterse pippeling 

 

Peren 

3 conference 

3  saint remy 

3 gieser wildeman 

 

Pruimen 

1 reine victoria 

1 opal 

1 reine claude douillens 

1 ontario 

 

Kersen 

3  prunus avium hedelfinger 

 

28 stuks 



PERCEEL 6 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

5 essen onregelmatig fraxinus excelsior 

KNOTWILGEN 

20 staken, eigen erf vervaardigen 1stuk per 7 m
1

  

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

360 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

180 m
1
 

250 meidoorn 

50 sleedoorn 

5 gele kornoelje 

5 vlier 

5 hazelaars 

45 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 glorie van holland 

3 lunterse pippeling 

3 notaris 

 

Peren 

6 saint remy 

3 gieser wildeman 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

 

Pruimen 

1 opal 
1 czar 

1 reine claude verte 

1 ontario 

 

25 stuks 



PERCEEL 7 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

5 essen 
7 eiken 

zie bijlage 

zie bijlage 

fraxinus excelsior 

quercus robur 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

FRUITBOMEN 

Appels 
3 lunterse pippeling 

3 notaris 

3 james grieves 

 

Peren 

3 gieser wildeman 

6 zwijndrechtse wijnpeer 

3 oranjepeer 

 

Pruimen 

1 hauszwetsche 

1 czar 

1 dubbele boerenwitte 

1 reine victoria 

 

25 stuks 



PERCEEL 8 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

5 wilgen 
7 eiken 

onregelmatig 

zie bijlage 

salix caprea het goor 

quercus robur 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

400 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

200 m
1
 

300 meidoorn 
60 sleedoorn 

25 hondsroos 

5 vlier 

5 wilde appel 

5 hazelaar 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 groninger kroon 

3 james grieves 

3 princesse noble 

 

Peren 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

3 oranje peer 

6 conference 

 

Pruimen 

1 dubbele boerenwitte 

1 hauszwetsche 

1 ontario 

1 reine claude douillens 

 

Noten 

5  juglans regia 

 

30 stuks 



PERCEEL 9 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

7 eiken 

5 essen 
zie bijlage 

zie bijlage 

quercus robur 

fraxinus excelsior 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

350 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

175 m
1
 

250 meidoorn 

50 sleedoorn 

5 gele kornoelje 

5 vlier 

5 hazelaars 

35 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appels 
3 james grieves 

3 princesse noble 

3 schone van boskoop 

 

Peren 

3 oranje peer 

3 conference 

3 saint remy 

 

Pruimen 

4 reine victoria 

1 opal 

1 czar 

1 reine claude verte 

 

Kersen 

1 meikers 

 

26 stuks 



PERCEEL 10 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

3 eiken 

9 wilgen 
zie bijlage 

onregelmatig 

quercus robur 

salix alba het goor 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 princesse noble 

3 schone van boskoop 

3 glorie van holland 

 

Peren 

3 conference 

3 saint remy 

3 gieser wildeman 

 

Pruimen 

1 reine claude douillens 

4 ontario 
1 hauszwetsche 

1 dubbele boerenwitte 

 

25 stuks 



PERCEEL 11 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

7 essen 
7 wilgen 

zie bijlage 

onregelmatig 

fraxinus excelsior 

salix alba het goor 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

700 bosplantsoen 2 stuks/m
1
 

140 m
1 

+210 m
1
 

500 meidoorn 
150 sleedoorn 

5 vlier 

5 hazelaar 

5 gele kornoljoe 

5 wilde appel 

30 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 schone van boskoop 

3 glorie van holland 

3 lunterse pippeling 

 

Peren 

3 saint remy peren 

3 gieser wildeman 
3 doyenne du comise 

 

Pruimen 

1 ontario 
1 hauszwetsche 

4 dubbele boerenwitte 

1 czar 

 

25 stuks 



PERCEEL 12 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

2 wilgen 
3 eiken 

zie bijlage 

zie bijlage 

salix alba het goor 

quercus robur 

KNOTWILGEN 

15 staken, eigen erf vervaardigen 1 stuk per 7 m
1

  

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 glorie van holland 

3 lunterse pippeling 
3 notaris 

 

Peren 

3 gieser wildeman 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

3 oranjepeer 

 

Pruimen 

1 hauszwetsche 

1 dubbele boerenwitte 

1 reine claude victoria 

4 opal 

 

25 stuks 



PERCEEL 13 
 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

BOMEN 

8 wilgen 
3 essen 

zie bijlage 

zie bijlage 

salix alba het goor 

fraxinus excelsior 

SOLITAIREN 

10 meidoorn bosplantsoen onregelmatig crataegus monogyna 

STRUWEELHAAG 

240 bosplantsoen 2 stuks per m
1 

120 m
1
 

150 meidoorn 
50 sleedoorn 

5 gele kornoelje 

5 vlier 

30 hondsroos 

FRUITBOMEN 

Appels 

3 lunterse pippeling 

3 notaris 

3 groninger kroon 

 

Peren 

3 doyenne du comise 

3 zwijndrechtse wijnpeer 

3 oranje peer 

 

Pruimen 

2 dubbele boerenwitte 

2 reine claude verte 

2 czar 

1 opal 

 

25 stuks 



OBJECT 14 BIJENMENGSEL INZAAIEN 

10-12 kg per ha. 

Uitgaan van 3 kg PVM akkerrandenmengsel, bedoeld voor o.a. akkervogels, insectenetende 

vogels, roofvogels en bijen. 

 
Mengsel bevat o.a.: 

Gele honingklaver gewoon rolklaver 

Gewoon duizendblad witte honingklaver 

Groot kaasjeskruid kropaar 

Luzerne pastinaak 

En andere soorten en andere soorten 

 

 
OBJECT 15 VOGELBOSJE BESDRAGERS 

 

Sortiment Plantafstand Soort/ras 

VOGELBOSJE 

350 bosplantsoen 1 stuk per 2,25 m
2

 

1000 m
1
 

50 kardinaalsmuts 

75 krent 

100 Gelderse roos 

25 vlier 

50 sporkenhout 

25 liguster 

5 wilde appel 

20 gele kornoelje 

 

 

 
OBJECT 16 AANLEG OPSCHONEN ZAKSLOTEN/GREPPELS 

Langs de aan- en afvoerweg zal een zaksloot/greppel worden gegraven. De bestaande WRIJ- 

sloot in het perceel zal worden opgeschoond. Het uitgraven/verspreiden van de grond zal 

natuurtechnisch worden uitgevoerd, zodanig dat er geen insporing kan plaatsvinden. 

Totale lengte ca. 2300 m
1.

 



TOTALEN 

Sortimentlijst 
 

13 Percelen fruitbomen 

APPELS Maat 8-10 
21 notaris 

9 groninger kroon 

15 james grieves 

18 princesse noble 

24 schone van boskoop 

24 glorie van holland 

24 lunterse pippeling 

PEREN 

24 conference 

24 saint remy 

21 gieser wildeman 

24 zwijndrechtse wijnpeer 

18 oranjepeer 

12 Doyenne du comise 

PRUIMEN 

11 opal 

5 reine claude douillens 

11 ontario 

12 dubbele boerenwitte 

8 czar 

7 hauszwetsche 

9 reine claude victoria 

4 reine claude verte 

KERSEN 

3 hedelfinger riesenkirsche 

1 meikers 

NOTEN 

6 juglans regia 

335 STUKS 



BOMEN 

WILGEN Maat 10-12 
44 slix  alba het goor 

44 STUKS 

 

 

 
 

BOMEN 

EIKEN Maat 10-12 
31 quercus robur 

31 STUKS 

 

 

BOMEN 

ESSEN Maat 10-12 
33 fraxinus excelsior 

33 STUKS 

 

 

STRUWEELHAGEN LENGTE 1945 m
1

 

2 stuks/m
1

 

BOSPLANTSOEN Maat 60-100 
2700 meidoorn 

760 sleedoorn 

325 hondsroos 

20 wilde appel 

30 gele kornoelje 

25 hazelnoot 

30 vlier 

crataegus monogyna 

prunus spinosa 

rosa canina 

malus domestica 

cornus mas 

corylus avellana 

sambucus racemosa 

3890 STUKS 

 

 

ELZENSINGEL LENGTE  260 m
1

 

2 stuks/m
1

 

ELZENVEREN MAAT 150-200 

ELZEN alnus glutinosa 

520 STUKS 

 
 

VOGELBOSJE 1000 m
2

 Plantafstand 1,50 x 1,50 



BOSPLANTSOEN MAAT 60-100 

50 kardinaalsmuts 

75 krent 

100 Gelderse roos 

25 vlier 

50 sporkenhout 

25 liguster 

5 wilde appel 

20 gele kornoelje 

euonymus europaeus 

amelanchier lamarckii 

viburnum opulus 

sambucus racemosa 

rhamnus frangula 

ligustrum vulgare 

malus domestica 

cornus mas 

350 STUKS 



Bijlage 2: BEHEERMAATREGELEN 

Dat een beheerplan van groot belang is, spreekt voor zich en is hieronder aangeven. 

 
A) BEDRIJFSGEDEELTE 

 

1. Staken knotwilgen 

Uit de aanwezige knotwilgen worden ca. 10 staken gehaald die in de opengevallen plekken 

worden geplant. Lengte 3 meter en planten met een grondboor. 

Beheer 

Eerste drie jaar de stam vrijhouden ten behoeve van de uitgroei pruik. Deze pruik de eerste 6 

jaar om de twee jaar snoeien. 

Daarna volstaat afzetten een keer per vijf-zeven jaar. 

Flora en fauna 

De knotwilgen dienen als nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten. 

 
2 – 8 Struweelhagen 

Beheer: 

De aanplant bestaat uit bosplantsoen, maat 60-100 cm. Deze beplanting kan uitgroeien en 

wordt om 10-15 jaar in zijn geheel een keer afgezet. Deze beplanting loopt dan weer uit. 

Flora en fauna: 

In deze singel komen besdragende heesters als voedsel voor de vogels, de bloemen voor de 

vlinders en bijen. Deze singel kan ook dienen als nest en schuilgelegenheid. 

 
9. Bijenmengsel 

Inzaaien liefst in het voorjaar. Mengsel voor Akkerranden van de firma PVM. 

Beheer: 

Een keer per jaar maaien in september. Afvoeren na het opdragen van het maaisel, zodat 

eventueel nog aanwezige zaden weer terug kunnen vallen. 

Flora en fauna: 

Het bijenmengsel dient als aanvulling van voedsel voor insecten als vlinders en libellen en 

zaadetende vogels als putters. Dient tevens als schuil- en nestgelegenheid. 

 
10. Vogelbosje besdragers 

Beheer 

Het bosje wordt na 10-15 jaar beheerd volgens het wijker- en blijver systeem. Dit houdt in dat 

er na 10-15 jaar een keuze gemaakt zal worden welke heesters tot volwassen exemplaren 

mogen uitgroeien. 

Flora en fauna 

Er zit veel overeenkomst tussen de flora en fauna van de singels en het besdragend bosje. Het 

verschil zit met name in het sortiment. De singels hebben als hoofdsortiment de meidoorns 

aangevuld met de sleedoorns en de wilde rozen. Bij de besdragers is het sortiment vooral 

uitgebreid met meerdere inheemse soorten die op verschillende tijdstippen hun bessen 

vasthouden. 



11. Aanplant elzensingel 

De aanplant van de elzen zal als zgn. bosplantsoen zijn, lengte 60-80 cm. De planten worden 

insteek talud geplant. Plantafstand 1 per m
1
. 

Beheer 

De elzen kunnen om de 10-15 jaar afgezet worden tot 20 cm boven de grond. De elzen stoelen 

weer makkelijk uit. Om de 50 m
1 

dient er een overstaander te blijven staan als zangpost voor 

de vogels. 

Flora en fauna 

De haag dient als schuil- en broed gelegenheid voor de kleine zangvogels. De zaden dienen 

als voer voor de inheemse zaadeters maar ook voor overwinteraars als de sijsjes. Vaak 

aantasting door elzenhaantje, maar de elzen ondervinden hier geen blijvende hinder van. De 

elzensingel kan dienen als oriëntatie voor vleermuizen. 

 
Graven zaksloot/greppel 

De sloot/greppel dient als extra element langs de aan- en afvoerwegen. Hier zal zich de 

nattere vegetatie kunnen vestigen. De sloot/greppel hoeft niet het hele jaar over de hele lengte 

watervoerend te zijn. Enkele natte plekken in de zomer volstaan. 

Beheer 

De manier van uitgraven bepaalt het resultaat. Dit dient dus natuur technisch te gebeuren. 

Natuur technisch wil onder andere zeggen een flauw glooiend talud, door verschillende 

diepten uit te graven, werkend met een kantelbak. Er moet zo gewerkt worden dat er niet meer 

over het afgewerkte gedeelte gereden wordt i.v.m. verdichting van de grond. Opschonen van 

de zaksloot om 5-7 jaar, naar gelang aanwezigheid plantengroei. De zaksloot/greppel hoeft 

niet het hele jaar water te voeren. 

Flora en fauna 

De nattere plekken geven kansen aan een gevarieerdere beplanting. Welke insecten/amfibieën 

en planten zich in de toekomst kunnen handhaven ligt met name aan het hierboven vermelde 

bij beheer. 



B) WOONGEDEELTE 

 

Boomgaard 

Aantal: nader te bepalen, hoogstam, oude rassen. Dit in verband met ziekteresistentie van 

oude rassen. De bomen worden geplant met 2 boompalen i.v.m. de wind, met boomband en 

een boombeschermer. Plantafstand 10 m
1
. 

Sortiment: nader te bepalen. 

Beheer 

De fruitbomen zijn hoogstam, zoals die vroeger ook voorkwamen. Om de 2 jaren moeten de 

fruitbomen nagelopen worden voor een lichte vormsnoei. Later om de 5 jaar voor de vorming 

van de gesteltakken. 

Flora en fauna 

Het fruit dient naast de consumptie ook als valfruit voor konijnen, hazen en vogels. De 

bloesem is interessant voor insecten en op latere leeftijd kan de boom dienst doen als 

nestgelegenheid voor o.a. de steenuil. Ook dienen de fruitbomen om het erf meer uitstraling te 

geven. 

 
Aanplant solitairen 

Hierbij worden de bestaande bomen versterkt met de aanplant van eiken. De eiken zijn een 

van de karakteristieke en typische bomen uit deze streek en dienen als directe en indirecte 

voedselbron en nestgelegenheid. Ook dienen de bomen als blikvangers voor de inrit. 

Plantafstand: 1 per 7 m
1
, met 2 boompalen met boomband. 

Beheer 

Tussen de eiken soms grote variaties. De eiken dienen bij aanplant goed te worden terug 

gesnoeid. Hierna is het nalopen om de 5 jaar belangrijk voor de vormsnoei. Zodoende geen 

grote wonden en het kan in een relatief korte tijd uitgevoerd worden. 

Flora en fauna 

Als nadeel kan gezien worden de aantasting van de eiken met de eikenprocessierups. Door 

preventieve maatregelen door gemeenten met biologische middelen zal de infectiedruk in de 

toekomst afnemen. Ook zullen de natuurlijke vijanden in de toekomst waarschijnlijk een 

grotere rol gaan spelen.  De eikels dienen als voedselvoorraad voor gaaien en eekhoorns. 

Grappig zijn de vele galwespen. 

 
Aanplant meidoornhaag 

Aanplant 2 stuks per m
1
. 

Beheer 

De planten worden gekocht als bosplantsoen, lengte 60-80cm. Deze meidoorns dienen als een 

haag geknipt te worden, 1x per jaar. Direct na aanplant terugsnoeien tot 25 cm boven de 

grond voor een betere aanslag en een beter uitstoeling. Geeft een typisch Achterhoeks beeld. 

Flora en Fauna 

De haag dient als dekking voor het kleinere wild en als schuilplaats en broedgelegenheid voor 

vogels. 



Aanplant beukenhagen 

Deze komen bij de woning en de kleinere bebouwing. Dit geeft een luxer aanzicht, mooi 

passend en functioneel. Geeft zodoende de scheiding aan tussen het bedrijfsgedeelte en het 

woongedeelte. 

Beheer 

De beuken worden als bosplantsoen aangeplant in de maat 80-100. 

Aantal: 4 stuks per m
1

 

De haag dient elk jaar gesnoeid te worden. 

Flora en fauna: 

De beukenhaag dient als nest- en schuilgelegenheid voor de kleinere vogels en insecten. 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de opzet van een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2 in 

Wehl. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de 

voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied en het Gelders Natuurnetwerk. 

 
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’  

en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL). 

Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op 

bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van 

bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

 

Het onderzoeksgebied is ongeveer 30 hectare groot en bestaat uit een erf, waarop een melkveehouderij 

gevestigd is, en agrarische cultuurgrond dat tijdens het veldbezoek hoofdzakelijk uit grasland bestond en 

voor een klein gedeelte uit akkerland bestond. Sommige agrarische percelen worden omzoomd door 

houtsingels, solitaire bomen en ondiepe greppels. Open water ontbreekt in het gebied. 

Het gebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, en beschermde amfibieën- en 

zoogdiersoorten. Er nestelen alleen vogelsoorten in het onderzoeksgebied waarvan de bezette nesten 

beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden, zoals het slopen van gebouwen, 

dienen uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode van vogels. Voor het verstoren/vernielen 

van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de 

voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  

De in het gebied voorkomende amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdierensoorten staan 

vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De beschermde grondgebonden 

zoogdieren zullen het gebied verlaten en de in het gebied voorkomende amfibieën benutten alleen de 

greppels, wegbermen en ruige hoekjes als foerageergebied. Door uitvoering van de voorgenomen 

activiteit worden deze soorten niet of nauwelijks verstoord, verwond of gedood. In het kader van de 

algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen genomen te worden. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteit worden geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord of vernield en de 

functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt door de voorgenomen activiteit niet 

negatief beïnvloed.  

Uitvoering van de voorgenomen activiteit heeft, uitgezonderd de beperking bij de sloop van gebouwen, 

geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden.  

 

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. De invloedzone van de 

voorgenomen activiteit is lokaal waardoor geen negatief effect van de voorgenomen activiteit buiten het 

plangebied merkbaar is. Het Gelders Natuurnetwerk wordt door de voorgenomen activiteit niet negatief 

beïnvloed. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning  

aangevraagd te worden.  
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de opzet van een biologisch vleeskuikenbedrijf aan de Broekhuizerstraat 2 in 

Wehl. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten, die door de 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de 

voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied en het Gelders Natuurnetwerk. 

 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. Het ligt in het buitengebied, tussen de 

kernen Wehl en Doetinchem. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied 

weergegeven met de cirkel. 
 

 
Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een agrarisch erf en circa 30 hectare agrarische cultuurgrond. Op het erf is een 

melkveebedrijf gevestigd. Er staan naast een woning, enkele schuren en een loopstal. Aan de achterzijde 

van het erf liggen enkele kuilvoerplaten. De agrarische cultuurgrond ligt aaneengesloten aan de 

achterzijde van het bedrijf en bestond tijdens het veldbezoek uit grasland en enkele akkers. Langs 

sommige perceelsranden staat opgaande beplanting in de vorm van knotwilgen, essen en elzen. Op 

onderstaande afbeelding wordt het plangebied meer in detail weergegeven. Langs de west- en oostzijde 

van het plangebied ligt een verhard kavelpad.  
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Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de lijn aangeduid.  

 

3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

De initiatiefnemer is voornemens om op de locatie een biologisch vleeskuikenbedrijf te realiseren. 

Daartoe zullen verspreidt over de bijbehorende landbouwgronden 13 kleine (ronde) stallen worden 

gerealiseerd, waarin 4800 dieren per stal zullen worden gehouden. Bij elke stal hoort een uitloop van circa 

2 hectare, waar de dieren gebruik van kunnen maken. In de praktijk zullen altijd twee stallen leeg staan, 

waardoor er maximaal 52.800 dieren worden gehouden.  

 

Ten aanzien van de huidige bebouwing kan genoemd worden dat deze deels gesloopt zal worden. De 

aanwezige kuilvoeropslagen zullen in ieder geval verdwijnen. Over het terrein zal een weg moeten 

worden aangelegd, zodat alle individuele stallen bereikbaar zijn voor vrachtwagens (aanvoer voer en 

dieren, afvoer slachtdieren en mest). De uitlopen zullen worden voorzien van de nodige aanplant (bomen 

/ hagen / struweel) om zo beschutting te bieden aan de dieren. Uiteraard zorgt deze aanplant voor een 

goede landschappelijke inpassing van het geheel. Door tussen de uitlopen wandelpaden aan te leggen, is 

het bedrijf ook te bekijken door geïnteresseerden. 

 

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Slopen bebouwing (niet bekend welke gebouwen gesloopt zullen gaan worden) 

• Bouwrijp maken bouwplaats van de stallen 

• Aanleggen kabels en leidingen  

• Bouwen stallen 

• Aanleggen verharding t.b.v. ontsluiting stallen en wandelpaden 

• Aanleg landschappelijke inpassing  

 

Op onderstaande afbeeldingen wordt de wenselijke nieuwe ontwikkeling verbeeld.  
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Verbeelding van de wenselijke nieuwe situatie. Bron: Geling Advies.  

 

 
Verspreiding van de stallen in  het plangebied.  
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3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, licht, stof en trillingen door sloop- en bouwwerkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soort en; 

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 

onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 

de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve 

effect verschilt per soorten en soortgroep.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de sloop van de gebouwen, de bouw van de stallen en de exploitatie van het terrein 

wordt als lokaal beschouwd. Mogelijk zijn geluid, trilling en stof merkbaar tijdens de sloop- en bouwfase 

en is geur tijdens de exploitatie merkbaar buiten het plangebied. Deze effecten hebben geen negatief 

effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

Bij de beoordeling van de invloedsfeer wordt geen rekening gehouden met emissie van 

milieuverontreinigende stoffen (ammoniak) als gevolg van de aanwezige kippen. Deze beoordeling vindt 

gescheiden plaats in het kader van de omgevingsvergunning.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. De 

voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten en gebieden buiten het plangebied.  
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4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN). 

 

4.2 Gelders Natuurnetwerk  

Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de 

provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van 

bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders 

Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat 

tevens een Zoekgebied nieuwe natuur. 

 

Een groot deel van de Gelderse natuurgebieden is internationaal beschermd: de Natura 2000-gebieden. 

Juist in deze gebieden moet de biodiversiteit worden behouden of verbeterd. De provincie geeft in het 

natuurbeleid prioriteit aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Het 

Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone vervullen daarnaast een belangrijke rol bij het 

behoud van de biodiversiteit. De Ecologische verbindingszones maken voor een klein deel uit van het 

Gelders Natuurnetwerk. 

 

De provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk beschermen tegen aantasting en heeft daarom 

regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Centraal staat de bescherming van de kernkwaliteiten. 

De kernkwaliteiten bestaan uit bestaande natuurwaarden, uit nog te ontwikkelen potentiële waarden en 

de omgevingscondities zoals stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn beschreven en als bijlage 

bij deze visie en bij de Omgevingsverordening opgenomen. De omgevingscondities zijn in de bijlage bij de 

Omgevingsverordening wel benoemd, maar er heeft geen provinciedekkende inventarisatie 

plaatsgevonden. Bij projecten kan op maat een effectbeschrijving worden gemaakt voor de relevante 

omgevingscondities. 

 

Ligging t.o.v. het Gelders Natuurnetwerk 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. Op onderstaande afbeelding wordt 

de ligging van het GNN in de omgeving van het plangebied weergegeven. Gronden die tot het GNN 

behoren, worden met de donkergroene kleur weergegeven. Gronden die met de lichtgroene kleur 

aangeduid worden behoren tot de Groene Ontwikkelingszone. De Groene Ontwikkelingszone behoort 

formeel niet tot het Gelders Natuurnetwerk.  

 

 

  
 Ligging van het Gelders Natuurnetwerk nabij het plangebied.  
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Effectbeoordeling 

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op het Gelders Natuurnetwerk.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. Vanwege de lokale invloedsfeer 

heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op het GNN. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.3 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. De invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit is lokaal en heeft als zodanig geen negatief effect op gebieden erbuiten. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteit uit te voeren.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 5 mei 2015 onderzocht op het 

voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

(geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden (half 

bewolkt, temperatuur 19 ℃ en een matig zuidwestenwind).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 5 mei 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

 

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en 

of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast 

te stellen omdat niet alle trekvogelsoorten terug zijn uit hun overwinteringsgebieden. Op basis van een 

beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentieel aanwezige 

soorten in het onderzoeksgebied. 

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. Er is gekeken 

naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren, maar beperkt geschikt 

voor onderzoek naar vleermuizen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied 

kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor 

vleermuizen en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied, met uitzondering van de te behouden woning, is visueel onderzocht op het 

voorkomen van amfibieën en reptielen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën 

en reptielen. Op basis van landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van 

het onderzoeksgebied is voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen.  

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 
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Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Kevers 

• Vissen en kreeftachtigen  

• Reptielen 

• Libellen 

• Dagvlinders 

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Vaatplanten 

• Amfibieën 

• Vogels  

• Vleermuizen  

• Grondgebonden zoogdieren (algemene- en weinig kritische soorten) 

 

 

5.3 Resultaten  

 

Planten 

Er zijn in het onderzoeksgebied geen beschermde plantensoorten waargenomen. Het plangebied bestaat 

grotendeels uit intensief beheer agrarische grond en voor een klein deel uit erfverharding en bebouwing. 

Deze habitats vormen een ongeschikte habitat voor beschermde soorten.  

De slootkanten en wegbermen bestaan uit een ruigtevegetatie van matig voedselrijk en voedselrijke 

omstandigheden. De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg 

ongeschikte groeiplaats voor beschermde soorten.  

 

Broedvogels 

Er nestelen vogels in het onderzoeksgebied. Vogels kunnen nestelen in gebouwen, in opgaande 

beplanting, ruigte/struweel, op de grond in hoge grazige vegetatie en in het agrarisch cultuurland. 

Soorten als Holenduif, Witte Kwikstaart, Houtduif, Merel, Boerenzwaluw en Koolmees nestelen mogelijk 

in de gebouwen. Het cultuurland met de ruigte en opgaande beplanting vormt het broedgebied voor 

soorten als Grasmus, Zwartkop, Merel, Holenduif, Houtduif, Tjiftjaf, Vink en zanglijster. Mogelijk nestelen 

Kievit en Scholekster op de agrarische percelen.  Er zijn geen Steenuilen waargenomen tijdens het 

veldbezoek, maar mogelijk behoort het onderzoeksgebied tot het functionele leefgebied van de Steenuil. 

Net ten oosten van het erf staan enkele knotwilgen met potentiële natuurlijke nestplaatsen (holen).  
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Zoogdieren; vleermuizen 

Er zijn geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een 

verblijfplaats bezetten in het onderzoeksgebied. Met uitzondering va de woning, worden de gebouwen in 

het onderzoeksgebied als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Potentiële 

verblijfplaatsen zoals holle plekken achter pannen, loodslabben, houten gevelbetimmeringen, 

vensterluiken en holle spouw zijn niet waargenomen is de stallen en schuren. Ook ontbreken potentiële 

verblijfplaatsen in bomen in het onderzoeksgebied.  

 

Het is aannemelijk dat vleermuizen het onderzoeksgebied benutten als foerageergebied. Vleermuizen 

benutten de kronen en randen van opgaande beplanting, rond gebouwen en boven ruigte mogelijk als 

foerageergebied. Soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis benutten het gebied 

mogelijk als foerageergebied. De watervleermuis foerageert mogelijk ook boven de watergang welke net 

ten oosten van he plangebied ligt.  

 

Het onderzoeksgebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement. Het vormt 

daarom geen essentiële schakel in een vliegroute voor vleermuizen.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde grondgebonden zoogdierensoorten waargenomen, maar 

het is aannemelijk dat het onderzoeksgebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en 

weinig kritische beschermde grondgebonden zoogdiersoorten behoort. Daarbij gaat het mogelijk om 

soorten als haas, ree, egel en marterachtigen. De ree en de haas bezetten geen vaste rust- of 

verblijfplaatsen. Marterachtigen zoals bunzing en steenmarter kunnen verblijfplaatsen bezetten in 

gebouwen (steenmarter), in holen in bomen en onder takkenhopen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat marterachtigen een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten in het onderzoeksgebied.  

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een nagenoeg ongeschikte habitat 

voor bijzondere beschermde grondgebonden zoogdierensoorten zoals de das.  

 

Amfibieën& reptielen 

Er zijn in het onderzoeksgebied geen amfibieën en reptielen waargenomen. Het plangebied vormt een 

ongeschikt leefgebied voor reptielen, maar behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige 

algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als bruine kikker, kleine watersalamander en gewone 

pad. Gebouwen, erfverharding en agrarische cultuurgrond behoren niet tot het functionele leefgebied 

van deze soorten, sloten, slootkanten, wegbermen en perceelranden wel. Deze soorten benutten deze 

plekken mogelijk als foerageergebied. Plekken met een dikke strooisellaag en holle bomen en 

takkenhopen worden mogelijk benut als locatie om te overwinteren. Geschikte voortplantingswateren 

ontbreken in het onderzoeksgebied. Deze zijn wel voorhanden net buiten het gebied.  

 

Dagvlinders 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

Er zijn geen libellen aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor 

libellen.  

 

Kevers en mieren 

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  
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Vissen en kreeftachtigen 

Er zijn vissen en kreeftachtigen aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor deze soorten.  

 

Weekdieren  

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het onderzoeksgebied geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’  

en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL). 

Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op 

bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van 

bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Flora 

In het onderzoeksgebied komen geen beschermde plantensoorten voor. De voorgenomen activiteit heeft 

geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Het is aannemelijk dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in het onderzoeksgebied. Daarbij 

gaat het om soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de 

nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren en/of vernielen van vogelnesten dienen buiten 

de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om gebouwen te 

slopen is half september-februari en de meest geschikte periode om overige werkzaamheden uit te 

voeren is augustus-februari. Voor het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten kan geen ontheffing 

van de verbodsbepalingen gekregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet 

genoemd ‘belang’ wordt beschouwd.  

 

Zoals vermeld onder het kopje ‘resultaten’, behoort het onderzoeksgebied mogelijk tot het functionele 

leefgebied van de Steenuil. Door uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden wordt het functionele 

leefgebied van de Steenuil niet aangetast. Potentiële nestbomen blijven gespaard en het terrein blijft 

geschikt als foerageergebied.  

 

Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te 

worden.  
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Zoogdieren; vleermuizen 

 

M.b.t. verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen vaste verblijfplaatsen in de schuren, stallen en/of bomen in het 

onderzoeksgebied. Het is onbekend of vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de woning. Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt geen verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord en/of 

vernield. Ook worden door uitvoering van de voorgenomen activiteit geen verblijfplaatsen buiten het 

onderzoeksgebied negatief beïnvloed. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor 

dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t. foerageergebied  

Het is aannemelijk dat het onderzoeksgebied gebruikt wordt als foerageergebied voor vleermuizen. Deze 

functie wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. De voorgenomen 

activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Door het aanleggen van opgaande beplanting wordt het onderzoeksgebied voor sommige 

soorten geschikter als foerageergebied. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t vliegroute 

Het plangebied heeft geen functie als onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. Mogelijk vormt de 

watergang directe ten oosten van het plangebied een vliegroute voor watervleermuizen. Deze functie 

wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke 

consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige soorten die vermeld staan in 

tabel 1 van de FF-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van verbodsbepalingen in het 

kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze soorten zijn mobiel en zullen het terrein verlaten. In het kader 

van de algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen genomen te worden. De voorgenomen 

activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Amfibieën en reptielen 

Het onderzoeksgebied behoort voor een klein gedeelte tot het functionele leefgebied van amfibieën,  het 

behoort niet tot het functionele leefgebied van reptielen. De in het gebied voorkomende 

amfibieënsoorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene 

vrijstelling van verbodsbepalingen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. 

De soorten komen in lage aantallen in het gebied voor en benutten wegbermen, sloten en overhoekjes als 

foerageergebied. Door de voorgenomen activiteit worden de amfibieën niet verwond of gedood. In het 

kader van de algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen genomen te worden. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde dagvlindersoorten. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van libellen. De voorgenomen activiteit 

heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 
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Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde kever- en 

mierensoorten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

Geschikte habitat voor vissen en kreeftachtigen ontbreekt in het onderzoeksgebied. Nader onderzoek of 

het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Geen soorten tabel 

2-3 

Niet van toepassing geen 

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

div. soorten Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde 

dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk 

verontrusten van beschermde 

dieren 

Artikel 12: Verbod: zoeken, 

rapen, beschadigen, vernielen 

of uit nesten nemen van 

eieren 

Gebouwen slopen in de 

periode half september-

februari 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

nestplaatsen 

Mogelijk Steenuil Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied 

(foerageergebied + 

vliegroutes) 

div. soorten Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Amfibieën Geen soorten tabel 

2-3 

Niet van toepassing geen 

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Dagvlinders Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Libellen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Overige 

ongewervelden 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 
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Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  
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6. Conclusies en advies 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren van soorten van 

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 

mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Gelet op de voorgenomen activiteit zal 

dat de ‘Gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector’ zijn. Deze is opgesteld door ‘Bouwend Nederland’  

en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL). 

Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op 

bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van 

bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

 

Het onderzoeksgebied is ongeveer 30 hectare groot en bestaat uit een erf, waarop een melkveehouderij 

gevestigd is, en agrarische cultuurgrond dat tijdens het veldbezoek hoofdzakelijk uit grasland bestond en 

voor een klein gedeelte uit akkerland bestond. Sommige agrarische percelen worden omzoomd door 

houtsingels, solitaire bomen en ondiepe greppels. Open water ontbreekt in het gebied. 

Het gebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, en beschermde amfibieën- en 

zoogdiersoorten. Er nestelen alleen vogelsoorten in het onderzoeksgebied waarvan de bezette nesten 

beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden, zoals het slopen van gebouwen, 

dienen uitgevoerd te worden buiten de voortplantingsperiode van vogels. Voor het verstoren/vernielen 

van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de 

voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  

De in het gebied voorkomende amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdierensoorten staan 

vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De beschermde grondgebonden 

zoogdieren zullen het gebied verlaten en de in het gebied voorkomende amfibieën benutten alleen de 

greppels, wegbermen en ruige hoekjes als foerageergebied. Door uitvoering van de voorgenomen 

activiteit worden deze soorten niet of nauwelijks verstoord, verwond of gedood. In het kader van de 

algemene zorgplicht hoeven er geen nadere maatregelen genomen te worden. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteit worden geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord of vernield en de 

functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt door de voorgenomen activiteit niet 

negatief beïnvloed.  

Uitvoering van de voorgenomen activiteit heeft, uitgezonderd de beperking bij de sloop van gebouwen, 

geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden.  

 

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast het Gelders Natuurnetwerk. De invloedzone van de 

voorgenomen activiteit is lokaal waardoor geen negatief effect van de voorgenomen activiteit buiten het 

plangebied merkbaar is. Het Gelders Natuurnetwerk wordt door de voorgenomen activiteit niet negatief 

beïnvloed. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning  

aangevraagd te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:  

 

Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is.  
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het onderzoeksgebied  
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Samenvatting   

Hamaland Advies heeft in opdracht van Kemper Kip B.V. een archeologisch 
bureauonderzoek en een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied Broekhuizerstraat 2 te Wehl, ten behoeve van de uitbreiding met nieuwe 
kippenstallen van KemperLand Holding B.V. Het plangebied ligt ten oosten van de 
bebouwde kom van Wehl. De totale omvang van het plangebied bedraagt ca. 300.000 m

2
; 

30 ha. Op locatie worden diverse kippenstallen met struweel en een boomgaard 
gerealiseerd. De kippenstallen zullen elk circa. 500 m

2
 oppervlak in beslag nemen, terwijl de 

boomgaard verdeeld over het gehele plangebied wordt aangelegd. In het plangebied zal de 
verstoringsdiepte meer dan 30 cm minus maaiveld bedragen. Hierbij wordt ongeroerde 
grond verstoord en is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Gemeente Doetinchem beschikt over een eigen vastgestelde archeologische 
beleidsadvieskaart.

1
 Op deze kaart is het plangebied gelegen in een gebied met zowel lage 

als hoge archeologische waarden. Vanaf 2013 zijn met het ‘Afwegingskader voor 
archeologiebeleid in de Regio Achterhoek’ de ondergrenzen van het inventariserend 
archeologisch onderzoek aangepast. In het terrein met een hoge archeologische waarde 
geldt nu een verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek vanaf een ingreep 
groter dan 250 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv. In het terrein met een lage 
archeologische waarde geldt een verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek 
vanaf 5000 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv.

2
  Bij meerdere verwachtingswaarden dient de 

hoogste verwachtingswaarde als uitgangspunt genomen te worden, om te kunnen bepalen 
of er sprake is van een overschrijding van de vrijstellingsgrenzen. 
 
Omdat de geplande ontwikkeling de vrijstellingsgrens voor onderzoek overschrijdt dient 
voorafgaand aan de vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning 
(Bouwen) en voorafgaand aan de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw in het kader van 
de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), verkennend archeologisch 
onderzoek te worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek. 
 
Het conceptrapport van het bureauonderzoek en het selectieadvies zijn op 29 september 
2015 beoordeeld door gemeente Doetinchem en de Regionaal Archeoloog van de ODA 
(Zaaknummer  2015EAA0041). De beoordeling van het concept rapport geeft geen 
aanleiding tot het maken van (inhoudelijke) opmerkingen. Op basis van de resultaten van het 
archeologisch vooronderzoek wordt in het plangebied een vervolgonderzoek m.b.v. boringen 
geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. 

Booronderzoek  

Uit het uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat het centrale en oostelijke deel van het 
plangebied gesitueerd zijn in een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met 
overstromingsmateriaal. Het bodemprofiel bestaat uit iets kleiig verspoeld dekzand dat 
afgedekt is met kalkloze jonge rivierklei. In het centrale deel van het plangebied is sprake 
van een dalvormige laagte met venige kleiafzettingen op een ondergrond van verspoeld 
dekzand. Over de venige kleiafzettingen is ook hier jonge kalkloze rivierklei afgezet. In het 
westelijk deel van het plangebied is een rivierterrasrestrug aanwezig die eveneens bedekt is 
met jonge kalkloze rivierkleiafzettingen. De grofzandige rivierterrasafzettingen in het 
westelijk deel van het plangebied behoren evenals de crevasseafzettingen in boring 39 tot 
de Formatie van Kreftenheye. Het (verspoelde) dekzand wordt gerekend tot de Formatie van 
Boxtel (Laagpakket van Wierden). De (venige) kleiafzettingen in de dalvormige laagte in het 
centrale deel van het plangebied worden gerekend tot de Formatie van Echteld. In het 
oostelijk en westelijk deel van het plangebied zijn poldervaaggronden aangetroffen. In het 

                                                      
1
 Van Oosterhout 2010 

2
 Willemse & Kocken 2012, 31 
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centrale laaggelegen deel van het plangebied zijn slecht gedraineerde natte 
drechtvaaggronden aanwezig.  

Selectieadvies  

De rivierterrasafzettingen en de aangrenzende dalvormige laagte en vlakte van ten dele 
verspoelde dekzanden zijn langdurig overstroomd en in de Late Middeleeuwen bedekt 
geraakt met een dikke laag jonge rivierklei, waardoor het plangebied in het verleden niet erg 
aantrekkelijk was voor menselijke bewoning. Op grond van de aanwezigheid van een 
natuurlijk profielverloop en het ontbreken van cultuurlagen, bewoningslagen, 
vegetatiehorizonten en het ontbreken van archeologische indicatoren zien wij geen 
aanleiding voor een vervolgonderzoek. Bovendien bevinden de potentiële archeologische 
niveaus zich beneden de voorgenomen verstoringsdiepte (1 m-mv) voor de geplande 
nieuwbouw en beplanting voor Kemper Kip. De voorgenomen bodemingrepen hebben geen 
gevolgen voor het bodemarchief. 

Selectiebesluit 

De resultaten van het veldonderzoek en het selectieadvies zijn op 26 januari 2016 
beoordeeld door gemeente Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens archeologisch adviseur, 
de Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst Achterhoek (drs. M. Kocken)

3
. Op basis 

van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het plangebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt 
geen belemmering voor de voorgenomen activiteit. 

Voorbehoud 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort.  

 

 

. 

 

                                                      
3 Zaaknummer 2015EAA0041 bis 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Kemper Kip B.V. een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Broekhuizerstraat 2 te Wehl, ten behoeve 
van de uitbreiding met nieuwe kippenstallen van KemperLand Holding B.V. Het plangebied 
ligt ten oosten van de bebouwde kom van Wehl (zie Afbeelding 1 en bijlage 1). De totale omvang 
van het plangebied bedraagt ca. 300.000 m

2
; 30 ha. Op locatie worden diverse kippenstallen 

met struweel en een boomgaard gerealiseerd (bijlage 2). De kippenstallen zullen elk circa. 500 
m

2
 oppervlak in beslag nemen terwijl de boomgaard verdeeld over het gehele plangebied 

wordt aangelegd. In het plangebied zal de verstoringsdiepte meer dan 30 cm minus 
maaiveld bedragen. Hierbij wordt ongeroerde grond verstoord en is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk. 

Gemeente Doetinchem beschikt over een eigen vastgestelde archeologische 
beleidsadvieskaart.

4
 Op deze kaart is het plangebied gelegen in een gebied met zowel lage 

als hoge archeologische waarden. Vanaf 2013 zijn met het ‘Afwegingskader voor 
archeologiebeleid in de Regio Achterhoek’ de ondergrenzen van het inventariserend 
archeologisch onderzoek aangepast. In het terrein met een hoge archeologische waarde 
geldt nu een verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek vanaf een ingreep 
groter dan 250 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv. In het terrein met een lage 
archeologische waarde geldt een verplichting tot inventariserend archeologisch onderzoek 
vanaf 5000 m2 en een diepte vanaf 30 cm-mv.

5
 Bij meerdere verwachtingswaarden dient de 

hoogste verwachtingswaarde als uitgangspunt genomen te worden, om te kunnen bepalen 
of er sprake is van een overschrijding van de vrijstellingsgrenzen. 
 
Omdat de geplande ontwikkeling de ondergrens overschrijdt dient voorafgaand aan de 
vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning (Bouwen) en voorafgaand 
aan de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw in het kader van de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz), verkennend archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek. 
 
Het bevoegd gezag, Gemeente Doetinchem en de Regionaal Archeoloog van de ODA (drs. 
M.H.J.M. Kocken), hebben de resultaten van het bureauonderzoek op 29 september 2015 
getoetst en de resultaten van het booronderzoek op 26 januari 2016 getoetst.  

 

Afbeelding 1: Topografische kaart met plangebied in het rode kader (bron: Topografische kaart 40
F
 2003). 

                                                      
4
 Van Oosterhout 2010 

5
 Willemse & Kocken 2012, 31 
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek en booronderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie 
wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld
6
: 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 
natuurlijke afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de 
onderzoekslocatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag?  

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) 
gaafheid van natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied?  

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 
eventueel aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.) in het omringende gebied?  

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het 
omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan 
(plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)?  

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied 
geweest, uitgaande van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de 
Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het Bonneblad?  

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief 
uitkomsten historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of 
binnen de landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per 
vondst- en/of spoorcomplex minimaal: a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-
gegevens), b) de materiaalcategorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) 
verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag), f ) 
fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch 
(indien redelijkerwijs uit de gegevens af te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 
op pagina 52 (zo gespecificeerd mogelijk (top-down typering) op basis van de 
waarnemingen).  

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van 
sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken 
in het onderzoeksgebied.  

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, 
bemesting, ophoging, betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, 
materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied 
[inclusief (sub)recente bodemverstoring als gevolg van (sub)recent landgebruik/inrichting]?  

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming 
(geografisch en stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de 
vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus (stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van 
eventueel aanwezige archeologische resten?  

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, 
dichtheden], immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) 
aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen?  

                                                      
6
 Willemse/Kocken 2012, 58-59 
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11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, 
geografisch en stratigrafisch)?  

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het 
onderzoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe.  

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, 
monsterbehandeling en zoek strategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen 
(indicatoren) systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, 
geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing naar de verschillende KNA-
leidraden. Het doel van het Verkennend booronderzoek is het aanvullen en toetsen van het 
opgestelde verwachtingsmodel door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen. 

Vooruitlopend op het bureauonderzoek is over de te kiezen onderzoeksmethodiek door 
Geling Advies overleg gevoerd met gemeente Doetinchem en de Regioarcheoloog van de 
ODA. Op 21 mei is door de Regioarcheoloog in overleg met gemeente Doetinchem (mw. G. 
Dutman)” het volgende advies afgegeven: 

“Voor het volledige plangebied (30 ha.) zal een archeologisch bureauonderzoek moeten 
worden uitgevoerd waaruit een gespecificeerde archeologische verwachting voortkomt. In 
deze gespecificeerde verwachting zullen landschappelijke zones meer of minder interessant 
zijn om vanuit archeologie te onderzoeken. Voor de nieuwbouwlocaties van de stallen is al 
afgesproken dat daar gaat worden geboord. Voor wat de betreft de voorziene aanplant zal 
voornamelijk gekeken moeten worden naar de compacte aanplant van boomgroepen met 
bomen die een breder worstelstelsel zullen gaan krijgen dan naar solitaire bomen, dan wel 
de fruitbomen die op enige afstand van elkaar worden aangeplant, daar waar het gaat om de 
gespecificeerde verwachting. Als de archeologische verwachting om een nadere toetsing 
vraagt op de hiervoor beschreven plekken, zal daar ook verkennend geboord moeten 
worden. De rest van het plangebied hoeft dan niet te worden afgeboord. Het verdient 
aanbeveling om dan eerst tussentijds het concept deel van het rapport aangaande het 
bureauonderzoek met de gespecificeerde verwachting en de eventueel nader te 
onderzoeken aanplantlocaties ter toetsing voor te leggen om niet achteraf discussie te 
krijgen over de wel/niet te onderzoeken verwachtingszones”.  

1.3 Werkwijze Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

 Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01); 

 beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 

 beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA 
LSO3); 

 beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 
aardwetenschappelijk kenmerken (KNA LSO4); 

 het opstellen van een specifieke verwachting en formulering 
onderzoeksstrategie (KNA LSO5). 

 
Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken 
samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse 
brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te 
stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: 

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland 
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 geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch 
kaartmateriaal; 

 Archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Doetinchem (Van Oosterhout, 
2010) 

 archeologische rapporten en publicaties; 

 historische en archeologische informatie van dhr. A. Koster, amateur archeoloog 
en gebiedsdeskundige Archeologische Werkgroep Wehl. 

 Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio 
Achterhoek. Willemse, N.W. & Kocken M.H.J.M. 2012: Archeologie met beleid. 
Afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek, RAAP-rapport 
2501. Weesp. 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe 
wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, 
aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met 
de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer 
van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) 
archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de 
verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen 
verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient 
onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit 
het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse 
behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. Met de introductie van de 
nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat 
gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang 
dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt 
waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor 
de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee 
de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt 
systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Gelderland t.a.v. cultuurhistorie en archeologische 
monumentenzorg is vastgelegd in het Cultuur- en erfgoedprogramma. Zij wil 
bewerkstelligen: 

7
 

                                                      
7
 http://www.gelderland.nl/4/Hier-werkt-de-provincie-Gelderland-aan/Cultuur-en-erfgoed/Landschap-en-

archeologie.html 
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 Erfgoedwaarden zijn inzichtelijk van natuur en landschap, buitenplaatsen en 
buitenplaatsrijke gebieden 

 Bescherming van erfgoedwaarden in natuur en landschap en buitenplaatsen is 
verankerd in plannen 

 Maatwerk in de (toepassing van) regelgeving zodat ontwikkeling mogelijk is 

 Investeren in de instandhouding en kwaliteit van het erfgoed van natuur en 
landschap en van buitenplaatsen (restauratie, functieverandering, 
duurzaamheidsbevordering). Ook kunst en cultuur hiervoor inzetten 

 Versterken van de programmatische samenwerking en afstemming met het netwerk, 
vergroting van het cultuurhistorisch besef en draagvlak. 

 
In de programmaperiode 2013-2016 gaat de provincie aan de slag met:

1
 

 

 Inventarisaties groen, haalbaarheidsonderzoeken of strategische beheervisies, 
gemeentelijke visies 

 Bescherming erfgoedwaarden door inzet deskundigheid en maatwerk in de 
regelgeving. Voor de Limes voorbereiding van de aanwijzing als Werelderfgoed 

 Instandhouding en beleefbaar maken door afsprakenkaders met gemeenten, 
restauratie fysieke projecten, functieverandering en duurzaamheidsbevordering 

 Een netwerk van alle relevante partijen zorgt voor programmatische samenwerking. 

 De uitvoering van projecten als de Vliegende startprojecten, Kennisagenda 
archeologie, Landgoederen en buitenplaatsen (zie Documenten), Landgoed 
Sevenaer.  
 

De archeoregio laat zich op het regionale niveau van Oost-Gelderland onderverdelen in vijf 
subgebieden op basis van de geomorfologische gesteldheid

8
 

 het plateau van Winterswijk (subregio 1) 

 het stuwwallandschap van Montferland (subregio 2) 

 het vlakke midden, het centrale dekzandlandschap (subregio 3) 

 het stuwwal- en dekzandlandschap van het stroomgebied van de Berkel (subregio 4) 

 het rivierenlandschap van de Oer-Rijn, de Oude IJssel en IJssel (subregio 5) 
 
Het plangebied ligt in subregio 5, zodat de provincie mede sturing geeft in het beleid 

Gemeentelijk beleid 

Gemeente Doetinchem beschikt over eigen archeologiebeleid. Er is een vastgestelde 
archeologische beleidsadvieskaart van RAAP beschikbaar uit 2010. Deze 
beleidsadvieskaart is gebruikt als toetsingskader voor de archeologische verwachting. 
Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend, voor het opstellen en toetsen van 
het onderhavig onderzoek.  

In 2012 is er in opdracht van de gemeente in de Regio Achterhoek een nieuw 
afwegingskader voor archeologiebeleid in de Regio Achterhoek opgesteld (Willemse, N.W. & 
M.H.J.M. Kocken 2012. RAAP-rapport 2501). De richtlijnen van dit beleid zijn bij het 
opstellen van onderhavig onderzoek toegepast.  

                                                      
8
 Provincie Gelderland 2012, Kennisagenda 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Datum 14-08-2015 

Opdrachtgever Kemper Kip B.V. 

Projectnaam Plangebied Broekhuizerstraat 2 te Wehl 

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Doetinchem 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Gelderland 

Gemeente Doetinchem 

Plaats Wehl 

Toponiem Broekhuizerstraat 2 

Adres Broekhuizerstraat 2 

Kaartbladnummer 40
F
 

RD-coördinaten  X,Y  

 NO 212994, 443323  

 NW 212751, 443073  

 ZO 213363, 442645  

 ZW 213052, 442527  

Centrumcoördinaat  213168, 442802  

Hoogte centrumcoördinaat 11,06m+ NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2) 

CMA/AMK Status Nvt 

Archis-monumentnummer Nvt 

Archis-waarnemingsnummer Nvt 

CIS code/Archis 

onderzoekmeldingsnummer 
Bureauonderzoek: 3297498100 
Veldonderzoek: 3973929100 

Grootte plangebied 300.000 m
2
; 30 ha 

Grootte onderzoeksgebied 300.000 m
2
; 30 ha 

Huidig grondgebruik Weilanden 

Toekomstig grondgebruik Kippenstallen en Boomgaard 

Bodemtype 

KRn1 Poldervaaggrond in sterk siltige klei 

Rv01C Kalkloze drechtvaaggrond 

Krn8 Poldervaaggrond bestaande uit klei 

Geomorfologie 

2M18B Terrasvlakte plaatselijk vervlakt met 
 overstromingsmateriaal 
2r1 Dalvormige laagte met veen 
3K23 Terrasrestrug bedekt met dekzand 

Geologie Formatie van Kreftenheye, Formatie van Echteld 

Periode Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 

http://www.ahn.nl/
https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/onderzoek/3297498100
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

Inleiding 

Het onderzoeksterrein ligt ten oosten van de bebouwde kom van Wehl en ten oosten van de 
bebouwde kom van Doetinchem in de gemeente Doetinchem.  

Geologie en Geomorfologie  

Het onderzoeksterrein is onderdeel van het oostelijk Zandgebied.
9
 In de laatste ijstijd, het 

Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden) bereikte het landijs Nederland niet. Het 
landschap veranderde in een open toendra-achtig landschap met geïsoleerde 
bosopstanden, dwergstruiken, heide en kruiden. Tussen 32.500 en 19.000 jaar geleden 
werd het steeds droger en kouder. In uitgestrekte delen van de Achterhoek werd een dikke 
zwakgolvende deken van fijn stuifzand afgezet. Tussen 13.000 jaar en 11.500 jaar geleden 
werden veel dalen opgevuld met stuifzand. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige 
landschap, aanvankelijk bestaande uit heidevelden, broekgebieden en woeste gronden die 
vanaf de Vroege Middeleeuwen geleidelijk ontgonnen werden.  

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 
natuurlijke afzettingen in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de 
onderzoekslocatie) en in de ondiepe ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

Het plangebied bevindt zich in het dekzandlandschap van de Liemers. De ondergrond 
bestaat uit dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen behorend tot de Formatie van Boxtel 
(Laagpakket van Wierden). De bovengrond is beïnvloed door de ligging van de Oude IJssel, 
ten noordoosten van het plangebied. De Oude IJssel was, in tegenstelling tot het heden, een 
zeer brede riviervlakte, waarin vroeger de Rijn stroomde, die een groot deel van de 
westelijke Achterhoek en Liemers besloeg. In deze riviervlakte bevinden zich ondiepe 
stroomgeulen, zand- en grindbanken die zich constant verplaatsen (Formatie van 
Kreftenheye). Daarnaast is in een later stadium ook rivierklei afgezet door overstromingen 
van de Rijn (Formatie van Echteld).

10
 Deze laag klei vormt de toplaag binnen het plangebied 

en heeft een minimale dikte van 80cm-mv tot 90cm-mv. Hieronder bevindt zich de 
riviervlakte van de Oude IJssel/Rijn. 

Op de geomorfologische kaart (Archis) is het grootste deel van het plangebied gekarteerd 
als een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met overstromingsmateriaal (2M18B). In het 
centrum van het plangebied is in de ondergrond geclassificeerd als een dalvormige laagte 
met veen  (2R1). In het zuidwesten van het terrein is een terrasrestrug bedekt met dekzand 
(3K23) aanwezig (zie Afbeelding 2).  

Van de heer A. Koster uit Wehl (gebiedsdeskundige en amateur archeoloog) is de volgende 
aanvullende bodeminformatie ontvangen: “Aan de overzijde van de Liemersweg, naar het 
zuiden toe dus, heb ik bij graafwerkzaamheden (sloot/beek), pal naast de voormalige 
stortplaats, restanten van minstens 1 oude geul waargenomen. Deze had een breedte van 
minstens enkele meters en stond haaks op de Liemersweg. Logischerwijs mag worden 
aangenomen dat deze geul zich aan de overzijde voortzet. Hij zou zelfs aan kunnen sluiten 
op de oude geul die op afbeelding 2 zichtbaar is (2R1).

11
 

                                                      
9
 Berendsen 2005; Berendsen 2008. 

10
 Van Oosterhout 2010, 17. 

11
 E-Mail van de heer A. Koster, d.d. 27-08-2015. 
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Afbeelding 2: Uitsnede uit de Geomorfologische kaart, situering van het plangebied binnen het rode kader 
(bron Archis3) 

 

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) 
gaafheid van natuurlijke bodemhorizonten in het omringende gebied? 

Bodem 

In het plangebied komen volgens de bodemkaart drie verschillende bodemtypen voor. Het 
westen van het plangebied bestaat uit Poldervaaggronden in sterk siltige klei (KRn1). Het 
centrum van het terrein bestaat uit een kalkloze drechtvaaggronden (Rv01C) en het oosten 
en uiterst zuidwesten van het terrein is geclassificeerd als een poldervaaggrond bestaande 
uit klei (Krn8, zie Afbeelding 3). De diepere ondergrond in het plangebied is op de bodemkaart 
(1:250.000) geclassificeerd als Zand.

12
 

Grondwater 

Het grondwaterpeil verschil per bodemtype. In het westen van het terrein is de grondwater 
trap VI. Dit wil zeggen, een gemiddelde hoge grondwaterstand van tussen 40 cm-mv en 80 
cm-mv en een gemiddelde lage grondwaterstand dieper dan 120 cm-mv. In het centrum van 
het terrein is de grondwaterstand vast gesteld op II; een gemiddelde hoge grondwaterstand 
minder diep dan 40 cm-mv en een gemiddelde lage grondwaterstand tussen 50 cm-mv en 
80 cm-mv. Het oosten van het terrein is getypeerd als III; een gemiddelde hoge 
grondwaterstand minder diep dan 40 cm-mv en een gemiddelde lage grondwaterstand 
tussen 80 cm-mv en 120 cm-mv.  
 

 

                                                      
12

 www.bodemdata.nl. 

http://www.bodemdata.nl/
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Afbeelding 3: Uitsnede uit de Bodemkaart met de situering van het plangebied binnen het rode kader (bron: 
Archis3) 

Gaafheid bodem 

Door agrarische werkzaamheden is enkel de toplaag van de bodem naar alle 
waarschijnlijkheid verstoord. 

Hoogte 

De diverse akkers die zich in het plangebied bevinden variëren in hoogte (zie Afbeelding 4). 
Het grootste deel, de oostelijk gelegen akkers, zijn nagenoeg vlak met een hoogte van ca. 
11,06m+ NAP. De noord-zuid georiënteerde akkers hebben echter afwijkende hoogten. De 
meest naar het westen gelegen akker ligt op een hoogte van ca. 11,52m + NAP en de in het 
centrum gelegen akker heeft een hoogte van ca. 10,41m +NAP.

13
  

                                                      
13

 www.ahn.nl, AHN 2. 

http://www.ahn.nl/
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Afbeelding 4: Het plangebied op de Actuele Hoogtekaart Nederland. Met in rood het plangebied en in zwart 
de dwarsdoorsnede (bron:www.ahn.nl). 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase. Derhalve zijn nog geen actuele 
milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. 

Uit het dinoloket zijn vijf boringen in het plangebied bekend (zie Afbeelding 5). De eerste boring 
betreft B40F0975, gezet op 01-08-1968 in het zuidelijk deel van het plangebied met een 
diepte tot 4,00m-mv. Uit deze boring blijkt dat zich aan de oppervlakte tot een diepte van 1 
meter klei bevindt. Tot 0,50m-mv is deze klei sterk siltig en sterk zandig. Vanaf 0,50m-mv tot 
0,90m-mv is de klei matig siltig en zwak zandig en tot 1m-mv is deze weer sterk siltig en 
sterk zandig. Vanaf 1,00m-mv tot 4,00m-mv bevindt zich grof zand in de bodem. Van 1,00m-
mv tot 1,30m-mv is dit zand matig grof en zwak siltig. Van 1,30m-mv tot 1,40m-mv wordt het 
zand getypeerd als zeer grof, zwak grindig en zwak siltig. Van 1,40m-mv tot 4,00m-mv is het 
zand matig grof, met uitzondering van 2m-mv tot 2,50, waarin zich een laag uiterst grof en 
zwak grindig zand bevindt. 

In het zuidwestelijk deel van het plangebied is op 01-08-1968 boring B40F0968 tot een 
diepte van 3,90m-mv gezet. Uit deze boring blijkt dat zich tot een diepte 0,70m-mv sterk 
zandig en siltige klei bevindt. Van 0,70m-mv tot 0,95m-mv bestaat de bodem uit matig grof 
en sterk siltig zand. Van 0,95m-mv tot 3,90m-mv is de bodem als uiterst grof en matig siltig 
zand getypeerd.  

In het oostelijk deel van het plangebied is op 01-08-1968 boring B40F0976 tot een diepte 
van 4,00m-mv gezet. Hieruit blijkt dat zich aan de oppervlakte tot een diepte van 1,20m-mv 
matig tot sterk zandige klei bevindt, met daarin een matig tot sterke hoeveelheid silt. Vanaf 
1,20m-mv tot 1,80m-mv bestaat de bodem uit matig grof, zwak grindig en zwak siltig zand. 
Vanaf 1,80m-mv is het zand zeer grof, tot een diepte van 2,90m-mv. Vanaf 2,90m-mv tot 
4,00m-mv bestaat de bodem uit zand van een fijne categorie.  

Boring B40F0965, in het centrum van het plangebied, is op 01-08-1968 tot een diepte van 
3,90m-mv gezet. Hieruit blijkt dat zich tot een diepte van 1,00m-mv sterk zandige en sterk 
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siltige klei bevindt. Deze klei is aan de oppervlakte zwak humeus. Vanaf 1,00m-mv tot 
3,90m-mv is de bodem getypeerd als zand. Vanaf 1,00m-mv tot 1,20m-mv is dit zand zeer 
fijn en siltig. Vanaf 1,20m-mv tot 2,20m-mv is het zand matig grof en zwak siltig. Tussen 
2,20m-mv en 2,50m-mv is het zand matig grof en zwak siltig. Vervolgens volgt er tussen 
2,50m-mv en 2,70m-mv een laag zand van zeer grove en zwak siltige aard en vanaf 2,70m-
mv tot 3,90m-mv is het zand getypeerd als matig grof en zwak siltig. 

In het noordelijk deel van het plangebied is op 12-08-1968 boring B40F1090 tot een diepte 
van 3,90m-mv gezet. Hieruit blijkt dat vanaf de oppervlakte tot een diepte van 1,00m-mv klei 
bevindt. Dit klei is aan de oppervlakte sterk zandig, vanaf 0,70m-mv tot 1,00m-mv zwak 
zandig. Daarnaast is het klei getypeerd als matig tot sterk siltig. Vanaf 1,00m-mv tot 3,90m-
mv is de bodem getypeerd als zand. Dit is van 1,00m-mv tot 1,20m-mv matig fijn en siltig. 
Van 1,20m-mv tot 1,40m-mv bestaat de bodem uit zeer grof en siltig zand. Van 1,40m-mv tot 
3,60m-mv is de bodem getypeerd als matig grof zand. Van 3,60m-mv tot 3,90m-mv bestaat 
de bodem uit matig grof zand. 

 

Afbeelding 5: Ondergrondse gegevens met in het rode kader het plangebied (bron:dinoloket.nl) 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van 
eventueel aanwezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.) in het omringende gebied? 

Het plangebied bevindt zich in de vroegere stromingsgebied van de Oude IJssel/Rijn. Dit 
heeft geresulteerd in een terrasvlakte waarop zandig overspoelingsmateriaal is afgezet. 
Daarnaast bevindt zich een terrasrestrug met aangrenzend een dalvormige laagte in het 
centrum en oosten van het plangebied. Op deze rivierresten is in een later stadium rivierklei 
afgezet. Deze komklei leent zich slecht voor  intensieve akkerbouw doordat de grond slecht 
waterdoorlatend is en de grondwaterstand relatief hoog is. De verwachting is dat enkel de 
top van de kleilaag door agrarische activiteiten is aangetast en dat de onderliggende 
sedimenten intact zijn.  

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het 
omringende gebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan 
(plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Zie antwoord op vraag 3. Door het aanwezige kleidek wordt de kans op verstoring van de 
onderliggende sedimenten minimaal geacht. 
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2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 

Doetinchem en Wehl 

 “Pas vanaf de Late Middeleeuwen neemt de bewoning in de regio weer gestaag toe.1” 
Indien je de late middeleeuwen in de 12

de
 eeuw laat beginnen, dan zou ik hier de term volle 

middeleeuwen gebruiken (8
ste

-12
de

 eeuw).  

Het plangebied is gelegen tussen de Doetinchem en Wehl. De oudste vindplaatsen uit het 
gebied zijn van de jagers en verzamelaars, die zich op de hoge rivierduinen langs het dal 
van de Oude IJssel voortbewogen. Vanaf het Neolithicum komt het boerenbedrijf op gang, 
wat gepaard gaat met toenemende plaatsvaste en intensievere bewoningactiviteiten. Zowel 
in Wehl als in Doetinchem zijn meerdere vindplaatsen uit deze tijd bekend, die vooral 
bestaan uit grafcomplexen. Nederzettingsterreinen zijn zeldzaam in de regio tot ca. de Late 
Bronstijd, waarvan met name op de dekzandruggen bij Wehl vindplaatsen zijn aangetroffen. 
Vanaf de IJzertijd nemen het aantal nederzettingen toe, wat mede te maken heeft met een 
hogere vondstdichtheid en daarmee een hogere kans op ontdekking. In Doetinchem en 
vooral Wehl komen relatief veel archeologische resten uit de Romeinse Tijd voor. Vanaf het 
eind van de Romeinse Tijd tot ver in de Vroege Middeleeuwen is het archeologisch materiaal 
zeer schaars. Pas vanaf de Late Middeleeuwen neemt de bewoning in de regio weer 
gestaag toe.

14
  Uit deze periode kennen we in ieder geval in Wehl vele locaties waar 

restanten van de middeleeuwse ijzerindustrie zijn aangetroffen en daarnaast ook vele 
nederzettingssporen. Voorbeelden hiervan zijn de Motketel, Hessenveld, Doesburgseweg, 
plan Diepenbroek (oostkant dorp Wehl, pal naast de Broekhuizerstraat) en de 
Keppelseweg.

15
 

Vanaf de Vroege Middeleeuwen zijn ook schriftelijke bronnen bekend. Zo wordt de 
nederzetting Doetinchem al in het jaar 838 n. Chr. in een schriftelijke bron vermeld. De 
eerste vermelding van Wehl  komt uit de 12 eeuw n. Chr.

16
 

Plangebied 

Het plangebied is op historische kaarten als volgt aangegeven: 
- Op de kadastrale kaart uit 1811-1832 (Wehl, Gelderland, sectie D, Blad 01) bestaat het 

plangebied voornamelijk uit weilanden (zie Afbeelding 6). Op de Pruisische atlas uit 
1734/1735 is de perceelsindeling al in deze vorm zichtbaar. Er zijn alleen wat minder 
percelen. Deze zijn later wellicht gesplitst. Aan de vorm is goed te zien dat ze tot het jongere 
ontginningsgebied behoren. Ook is de strook die van boven naar onder loopt mooi zichtbaar. 
Hier is mogelijk in het landschap de oude riviergeul te zien uit afb. 2. In deze tijd heet het 
gebied Boddenbruch.

17
 

- Het beeld dat geschetst wordt op de kadastrale kaart komt overeen met de militaire 
topografische kaart uit 1830-1850. Verder valt op dat op deze kaart twee objecten zijn 
aangegeven die mogelijk kleine gebouwen zijn (zie Afbeelding 7). Feit is echter dat op de 
Pruisische atlas uit 1734/1735 in het plangebied nog geen bewoning is. De eerste huizen 
dateren uit de 19de eeuw (Bewoningsgeschiedenis A. Koster in concept). 

- Op de topografische kaart uit 1954 is weinig verschil zichtbaar met de kaart uit 1830-
1850. Buiten de zuidelijk gelegen weg staan er enkel akkers en/of weilanden op de kaart 
(zie Afbeelding 8). 

- Op de topografische kaart uit 1977 is de situatie aangegeven zoals deze tegenwoordig is. 
Enkel de boerderij ten zuiden van het plangebied staat niet op de kaart, deze staat echter 
op de kaart van 1986 wel aangegeven.

18
 De Broekhuizerstraat is gerealiseerd deels op 

de weg die ook op de oudere kaarten al is aangegeven  (zie Afbeelding 9).  

                                                      
14 

Van Oosterhout 2010, 25-27. 
15 

Schriftelijke mededeling A. Koster, d.d. 27-08-2015. 
16 

Van Oosterhout 2010, 28. 
17 

Schriftelijke mededeling A. Koster, d.d. 27-08-2015. 
18

 www.watwaswaar.nl 
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Afbeelding 6: Globale ligging van  het plangebied in 1822  in het rode kader (Kadastrale minuutplan Wehl 
Sectie D, blad 1).

19
 

 

Afbeelding 7: Globale ligging van plangebied in 1830-1850 op de Topografisch Militaire Kaart. Het 
plangebied is gesitueerd in het rode kader (Topografisch Militaire Kaart Wehl, kaartnr 40). 

                                                      
19 In 1822 begon men, gebruikmakend van de kennis van enkele oudere Wehlenaren, de werkzaamheden t.b.v. 
het kadaster. (Zie A.G.B. Koster in de Kadastrale Atlas van Wehl.). 
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Afbeelding 8: Globale situatie 1954 met het plangebied in het rode kader (topografische kaart 40F, 1954).  

 

Afbeelding 9: Situatie 1977 met het plangebied in het rode kader (topografische kaart 40F, 1977). 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied 

geweest, uitgaande van a) de Hottingerkaart b) het Kadastraal minuutplan, c) de 

Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het Bonneblad? 

De Hottinger kaart is voor het plangebied niet beschikbaar. De geraadpleegde historische 
kaarten bevestigen dat het plangebied in 300 jaar aan weinig veranderding onderhevig is 
geweest. Het agrarische karakter komt duidelijk terug in het minuutplan. Enkel op de militair 
topografische kaart zijn twee kleine objecten aangegeven die mogelijk wijzen op de 
aanwezigheid van kleine (houten?) gebouwen.   
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2.3 Archeologische waarden 

Voor het raadplegen van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van de gegevens 
uit Archis in combinatie met DANS en de rapportage over de archeologische waarden van 
de gemeente Doetinchem. Helaas is door de overgang van Archis 2 naar Archis 3 de 
informatie beperkt raadpleegbaar, waardoor detailinformatie niet opvraagbaar is.  

Uit Archis blijkt dat er in het plangebied en binnen een straal van 500 meter daaromheen 
nog niet eerder archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Een inventarisatie door 
DANS heeft geen nadere informatie opgeleverd met betrekking tot het plangebied. De 
vindplaatscatalogus van de gemeente Doetinchem is ook geraadpleegd. Hierbij is één 
archeologische waardevol terrein aangetroffen. Het betreft hierbij het voormalig kasteel 
Barlham, ca. 500 meter ten noodoosten van het plangebied (AMK-nummer 3507), tevens 
naamgever van het tegenwoordige buurtschap Barlham. Verder zijn geen indicaties voor 
archeologische waarden aangetroffen.

20
 Wel is, als er verder uitgezoomd wordt, een relatief 

hoog aantal vindplaatsen uit de IJzertijd en Late Middeleeuwen , al dan niet in relatie met 
ijzerproductie of ijzerbewerking, in de nabijheid van Wehl aangetroffen. De dichtstbijzijnde 
archeologische vindplaats bevindt zich op ca. 600 meter ten westen van het plangebied. Het 
betreft hierbij een vierkante waterput uit de Vroege IJzertijd, met meerdere scherven 
aardewerk (nummer 134; zie Afbeelding 10).  

Hoewel het plangebied geen bekende archeologische waarden bevat, hoeft dit niet te 
betekenen dat er in het verleden geen bewoningsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De 
geringe hoeveelheid archeologische resten wijst vooral op een spaarzame mate van 
bodemingrepen en bouwprojecten en daarbij aansluitende archeologische onderzoeken in 
de nabije regio. 

 

Afbeelding 10: Archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. Het plangebied is 
gesitueerd in het rode kader (van Oosterhout 2012). 

Van de heer A. Koster uit Wehl is op 27-08-2015 de volgende reactie per e-mail ontvangen: 
“Dit gebied is nagenoeg altijd weiland geweest, dus nooit belopen door mij (of anderen). Aan 
de overkant van de weg heb ik wel eens gelopen, echter niets gevonden. Ten zuiden van het 

                                                      
20

 Van Oosterhout 2010 
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gebied in ieder geval de  in oorsprong middeleeuwse Vogelstraat (oudste vermelding 1470) 
aanwezig en ten westen daarvan enkele boerderijen met hun oorsprong in de late 
middeleeuwen (Groot Bahr o.a.)”. 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief 
uitkomsten historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of 
binnen de landschappelijke eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per 
vondst- en/of spoorcomplex minimaal: a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-
gegevens), b) de materiaal categorieën, c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) 
verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of dikte vondstlaag), f) 
fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel 
systemisch(indien redelijkerwijs uit de gegevens af te leiden) als volgens het 
principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo gespecificeerd mogelijk (top-down typering) op 

basis van de waarnemingen). 

Zie paragraaf 2.3 voor detailinformatie. De waarnemingen in Archis geven geen indicatie 
voor bewoning en/of activiteiten in de nabije omgeving. Dit houdt echter zeer waarschijnlijk 
verband met een geringe mate van archeologisch onderzoek, omdat op grotere afstand, in 
Wehl en Doetinchem, wel een relatief hoog aantal archeologische resten bekend zijn. 

2.4 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en 
historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden 
bepaald. Op de archeologische waarden en verwachtingenkaart van de gemeente 
Doetinchem is het plangebied in drie zones ingedeeld (zie Afbeelding 10). Het betreft hierbij 
hooggelegen terrasresten in het westen van het plangebied, laaggelegen terrasresten in het 
oosten van het plangebied en een oude rivierbedding door het centrum van het plangebied. 
Voor de laaggelegen terrasresten geldt een lage verwachting voor archeologische 
restenvindplaatsen. In de (verlandde) rivierbedding is de trefkans op nederzettingsresten 
laag, maar hoog voor organisch materiaal. Voor de hooggelegen terrasresten geldt een hoge 
archeologische verwachting. De vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek zijn 
recent veranderd, hierdoor is archeologisch onderzoek in het terrein met een lage 
archeologische verwachting verplicht bij bodemingrepen vanaf 5000 m

2
 en voor het terrein 

met een hoge archeologische verwachting geldt een vrijstellingsgrens vanaf 250m
2
.
21

 
 

                                                      
21

 Willemse & Kocken 2012, 31 
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Afbeelding 11: Gemeentelijke Waardenkaart met het plangebied in het rode kader. (Van Oosterhout 2012) 

Archeologische verwachting 

Het plangebied kan archeologisch gezien opgedeeld worden in drie afzonderlijke 
verwachtingszones (zie Afbeelding 9). Voor elk van deze gebieden geldt een individuele 
archeologische verwachting en aanbeveling.  

Aan de westkant van het plangebied bevindt zich een terrasrestrug. Terrasrestruggen zijn 
gebieden die wat betreft hoogteligging, reliëf en bodemvochtigheid een hoge positie 
innemen in het landschap. Deze gebieden vormen van oudsher een zeer geschikte locaties 
om te gaan wonen. Daarom biedt een terrasrestrug een hoge trefkans op archeologische 
vindplaatsen.  

In het centrum van het plangebied is een dalvormige laagte aanwezig. De kans op 
nederzettingsterreinen in deze gebieden is laag. De kans op organische resten is, door een 
goede conservering, echter hoog. In het oosten van het plangebied is de trefkans op 
archeologische overblijfselen het laagst. Dit gebied betreft een terrasvlakte, waarin 
doorgaans weinig archeologische resten worden aangetroffen. 
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Afbeelding 12: Geplande ingrepen in het plangebied op de geomorfologische kaart met  daarin aangegeven 
de specifieke archeologische waarde per deelgebied. © Hamaland Advies Zelhem. 

Archis bevat geen informatie over archeologische onderzoeken in de directe nabijheid van 
het plangebied. Dit kan echter verband houden met een geringe mate van systematisch 
onderzoek in het gebied, daar vooral in het dorp Wehl en directe omgeving een relatief grote 
hoeveelheid archeologische resten zijn aangetroffen, vooral uit de IJzertijd en Late 
Middeleeuwen.  

De archeologische verwachting in de hooggelegen zone van de terrasrestrug wordt voor 
vondsten vanaf het Paleolithicum tot en met de Romeinse Tijd hoog geacht, gezien de 
landschappelijke ligging van het plangebied, de mate van archeologische vindplaatsen in de 
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wijdere omgeving en de nabijheid van de Oude IJssel. Vanaf de Laat-Romeinse Tijd nemen 
de bewoningsactiviteiten in het gebied fors af. Daarom wordt voor de Vroege Middeleeuwen 
de archeologische verwachting middelhoog geacht. In de Late Middeleeuwen krijgt de streek 
een sterk agrarisch karakter, wat gepaard gaat met ingrijpende activiteiten in het landschap. 
Ook krijgen diverse dorpen en gehuchten in de nabijheid van het plangebied dan vorm. 
Daarom wordt voor de Late Middeleeuwen de verwachting voor het hoger gelegen deel van 
het terrein hoog geacht. De archeologische verwachting voor het westelijk deel van het 
plangebied met verwachte vindplaatstypen is opgenomen in Tabel 2. 

In de lager gelegen delen van het plangebied zullen in de Steentijd hooguit 
foerageeractiviteiten hebben plaatsgevonden. Voor landbouwende samenlevingen worden in 
deze verwachtingszone met name sporen in relatie tot off site activiteiten verwacht, zoals 
dumps, meilers en veldovens. Gezien het overstromingsgevaar en de permanente relatief 
hoge grondwaterstand is intensieve bewoning in deze zones onwaarschijnlijk. Daarom wordt 
de verwachting  voor vindplaatsen uit alle perioden in het centrum en oostelijk deel van het 
plangebied laag ingeschat. 

Tabel 2: Archeologische verwachting westelijk deel plangebied 

Periode 
Verwachting 

Verwachte vindplaatstypen 
Verwachte 
grondlaag 
(diepte) 

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 
 
Hoog 

Akkerlagen, afvaldumps, zandpaden, 
karrensporen, verharde wegen, 
meilers, veldovens 

in of direct onder 
de oude 
akkerlaag 

Vroege Middeleeuwen 

 
Middel-hoog 

Nederzettingsterreinen, grafvelden, 
resten van ijzerbewerking, dumps, 
meilers 

direct onder de 
oude akkerlaag 

Bronstijd – Romeinse Tijd 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, urnenvelden 
resten van ijzerbewerking, meilers, 
dumps 

BC-horizont en 
top van de C-
horizont 

Paleolithicum-Neolithicum 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, jachtkampen, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen 

Top van de C-
horizont 

2.5  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt dat er mogelijk twee kleine 
(houten) gebouwen aanwezig zijn geweest in het plangebied. Op basis van de vergroting 
van de kaart kan echter niet uitgesloten worden dat het hier om een tekenfout gaat. De 
boerderij in het zuidelijk deel van het plangebied is gebouwd in het tweede deel van de 20

e
 

eeuw, waarschijnlijk tegelijkertijd met de aanleg van de Broekhuizerstraat. Navraag bij de 
opdrachtgever heeft geen nadere informatie opgeleverd. In het plangebied zijn dan ook geen 
andere relevante bovengrondse en ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten 
dan al verwoord. 

2.6 Synthese 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen(fasen van 
sedimentatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie, e.d.), heb je te 
maken in het onderzoeksgebied. 

In het plangebied is er sprake van een kleidek van jonge rivierklei (Formatie van Echteld) op 
matig tot grofzandige sedimenten (Formatie van Kreftenheye). Door de aanwezigheid van 
het kleidek zijn eventuele onderliggende archeologische vindplaatsen of strooivondsten goed 
geconserveerd.  
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8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, 
bemesting, ophoging, betreding, percelering, [de-] constructie, materiaaltypen, 
materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied 
[inclusief (sub)recente bodemverstoring als gevolg van(sub)recent landgebruik/inrichting]? 

Op basis van de bestudering van het historisch cartografisch materiaal zijn er dermate 
weinig ingrepen in het plangebied bekend dat de verstoring minimaal wordt geacht. 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de 
totstandkoming(geografisch en stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, 
de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus (stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van 
eventueel aanwezige archeologische resten? 

Door de relatief hoge ligging van een terrasrestrug is dit deel van het plangebied geschikt 
voor bewoning vanaf de Vroege Prehistorie. De nabije aanwezigheid van de Oude IJssel 
biedt goede mogelijkheden voor zowel jagers/verzamelaars als landbouwende 
samenlevingen om zich er te vestigen. Daarnaast is het aanwezige kleidek weinig zuurstof-
doorlatend en houdt het water goed vast. Dit houdt in dat eventuele archeologische resten 
die zich in het kleidek bevinden matig tot goed geconserveerd zijn. Het kleidek zorgt tevens 
voor afscherming van het onderliggende zanddek, waarin prehistorische sporen en vondsten 
aanwezig kunnen zijn. Hierdoor wordt de kans op verstoringen dieper dan de bouwvoor door 
agrarische activiteiten klein geacht. 

10. Gegeven 1 tot en met 9: wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, 
dichtheden], immobilia, ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk)aanwezige 
vondst- en/of spoorcomplexen? 

Verwacht wordt dat de vondstverspreiding hoog zal zijn, wat verband houdt met 
nederzettingsactiviteiten die mogelijk op de terrasrestrug hebben plaatsgevonden. 
Vondstmateriaal kan bestaan uit aardewerkfragmenten, verbrande leem, bewerkt en 
onbewerkt vuursteen, houtskoolfragmenten, bouwmateriaal, slakmateriaal, fosfaten, 
bewoningslagen, ontkalkte bodems of scherpe overgangen tussen bodems.  

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, 
geografisch en stratigrafisch)? 

Vondstmateriaal dat zich in de toplaag van de bodem bevindt kan door agrarische 
activiteiten aan de oppervlakte zijn gebracht.  Als dit niet het geval is zal het vondstmateriaal 
aangetroffen worden in de sporen en cultuurlagen vanaf  de top van de C-horizont (fluviatiel 
afgezet terraszand) op een diepte van 90-100 cm en op de overgang van de B- (indien 
aanwezig) naar de C-horizont, op een diepte van 80-90 cm. Er is naar verwachting een 
aantoonbaar geografisch onderscheid in dichtheid van sporen en vondsten binnen het 
plangebied 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het 
onderzoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

Verwacht wordt, gegeven de ligging van het terrein in een gebied met een hoge trefkans, dat 
vooral complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen met de 
vondstlaag gedeeltelijk opgenomen in bouwvoor (Type 4d), kunnen worden aangetoond. 
Sporen die met behulp van booronderzoek kunnen worden aangetoond zijn vooral de 
grotere fenomenen zoals  haardplaatsen, greppels, waterputten, infrastructuur, muurwerk, 
leemvloeren. Standsporen zoals paalkuilen, paalsporen en wandgreppels zijn niet of 
nauwelijks aan te tonen met behulp van booronderzoek.  

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, 
monsterbehandelingen zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of 
spoorcomplexen(indicatoren) systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, 
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booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing 
naar de verschillende KNA-leidraden. 

Gezien de deels hoge archeologische verwachting voor het plangebied en de minimale 
vrijstelling die hiermee gepaard gaat, adviseren wij een verkennend booronderzoek om te 
toetsen in hoeverre de bodem verstoord. Met een verkennend booronderzoek kan zowel de 
intactheid van de bodemopbouw, als de eventuele aan- of afwezigheid van archeologische 
lagen worden aangetoond.  

De totale oppervlakte per stal (bouwvlak) bedraagt 500 m2. De stallen zijn parapluvormig 
(zie ontwerptekening Atricon, bijlage 3). De funderingsstrook bestaat uit losse betonpoeren 
met een hart op hart afstand van circa 5 meter. De binnenruimte wordt niet verdiept 
aangelegd. Hiervoor wordt alleen de teeltlaag verwijderd. De daadwerkelijke bodemingreep 
per stal zal daardoor niet groter zijn dan 16 m2 (16 poeren van 1 m3).  

Beplanting 

De bomen die (zie beplantingsplan, zie bijlage 2a en 2b) worden aangeplant betreffen 
hoogstamfruitbomen (appel, peer en kers)

22
. De bomen worden solitair geplant bij de stallen 

met een onderlinge afstand van 15 tot 17 meter. De worteldiepte van deze bomen is 60 tot 
80 cm-mv. De landschappelijke beplanting bestaat uit een aanvulling van de bestaande 
beplanting en die bestaan voornamelijk uit essen. De es heeft een worteldiepte van 1m-mv. 
Daarnaast zal een nieuwe aanplant plaatsvinden van eiken. De onderlinge afstand tussen de 
eiken bedraagt 20 meter. De worteldiepte van eiken is 1,00 m-mv. Op de scheiding van het 
hoge deel en het lagere deel (rivierterrastrug) komen 85 knotwilgen te staan met een 
onderlinge afstand van 7 m-mv. Deze wortelen relatief ondiep tot 40 cm-mv.  

Onderzoeksmethodiek 

Met de heer Kocken (Regioarcheoloog ODA) is op 27 augustus 2015 telefonisch 
afgesproken dat voor de zones met een lage verwachtingswaarde per stal 3 boringen 
worden gezet. Dit betreft in totaal 11 stallen. Vanwege de zware klei zullen de boringen met 
een 7 cm edelmanboor worden gezet. Voor de zone met een hoge verwachtingswaarde 
(terrasrestrug) geldt een boordichtheid van 5 boringen per stal. Deze boringen zullen in zavel 
en zand worden gezet met de grootst mogelijk boordiameter (12 of 15 cm). De boringen 
zullen verspreid tot 25 cm in de ongeroerde grond worden doorgezet, op deze locatie is dat 
de Formatie van Kreftenheye (terraszand). Hoewel niet noodzakelijk, maar wel ter 
aanbeveling, zal de gehele boorkern worden versneden (bij klei) of gezeefd (bij zand) op een 
metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische indicatoren. 
Eventuele archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool, 
bewerkt vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. Een en ander conform methode E1, 
van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek, Tol 2012. 

  

                                                      
22 Detailinformatie afkomstig van dhr. Freriks, landschapscoördinator. 
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4 Conclusie en aanbeveling  

4.1  Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat er een hoge kans is op archeologische waarden in het 
westelijk deel van het plangebied vanaf het Paleolithicum tot en met de Romeinse tijd. 
Daarnaast wordt een middelhoge trefkans op archeologische waarden uit de Vroege 
Middeleeuwen verwacht en een hoge trefkans op archeologische waarden vanaf de Late 
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Voor het laaggelegen terrein, het oostelijk deel 
van het plangebied, wordt de kans op archeologische resten laag ingeschat. In het centrum 
van het plangebied is de daarnaast een kans op matig tot goed geconserveerde organische 
resten. 

4.2  Selectieadvies 

Op basis van de mogelijke archeologische waarden in het plangebied wordt archeologisch 
vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Hierbij wordt een verkennend booronderzoek 
aanbevolen op de locaties waar door de realisatie van stallen de ondergrond wordt 
verstoord. Voor de zones met een lage verwachtingswaarde zullen per stal 3 boringen 
worden gezet. Dit betreft in totaal 11 stallen. Vanwege de zware klei zullen de boringen met 
een 7 cm edelmanboor worden gezet. Voor de zone met een hoge verwachtingswaarde 
(terrasrestrug) geldt een boordichtheid van 5 boringen per stal. Deze boringen zullen in zavel 
en zand worden gezet met de grootst mogelijk boordiameter (12 of 15 cm). De boringen 
zullen verspreid tot 25 cm in de ongeroerde grond worden doorgezet, op deze locatie is dat 
de Formatie van Kreftenheye (terraszand). Hoewel niet noodzakelijk, maar wel ter 
aanbeveling, zal de gehele boorkern worden versneden (bij klei) of gezeefd (bij zand) op een 
metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische indicatoren. 
Eventuele archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool, 
bewerkt vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. Een en ander conform methode E1, 
van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek, Tol 2012. 

4.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland 
Advies erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten 
of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en 
aanbevelingen uit dit rapport dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd 
gezag, De gemeente Doetinchem en diens archeologisch adviseur, waarna zij een 
selectiebesluit zullen nemen.  

Beoordeling rapport en selectieadvies 

Het conceptrapport en het selectieadvies zijn op 29 september 2015 beoordeeld door 
gemeente Doetinchem en de Regionaal Archeoloog van de ODA (Zaaknummer  
2015EAA0041). De beoordeling van het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken 
van (inhoudelijke) opmerkingen. Op basis van de resultaten van het archeologisch 
vooronderzoek wordt in het plangebied een vervolgonderzoek m.b.v. boringen geadviseerd. 
Dit selectieadvies wordt onderschreven. 
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5 Booronderzoek 

5.1 Methode 

Op 8 januari 2016 zijn op de onderzoekslocatie in totaal 44 grondboringen gezet, waarvan 
34 verkennend (boring 1 t/m 33 en boring 44) en 10 karterend (boring 34 t/m 43). Het 
booronderzoek is uitgevoerd door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA archeoloog), ing. L. de 
Rouw (junior prospector) met ondersteuning van dhr. J. Rabben, dhr. J. Willemsen en dhr. K. 
Weusinkhout (veldmedewerkers). De door LBA uitgezette meetpunten zijn in het veld 
aangewezen door dhr. T. Freriks, landschapscoördinator van de opdrachtgever. Tijdens de 
uitvoering is tevens de heer A. Koster kortstondig aanwezig geweest om kennis en ervaring 
over de bodemopbouw in de omgeving van het plangebied uit te wisselen

23
.   

Plan van Aanpak 

Voorafgaand aan het booronderzoek is een Plan van Aanpak opgesteld dat op 5 oktober 
2015 goed gekeurd is door drs. M. Kocken (Regioarcheoloog van de Omgevingsdienst 
Achterhoek). In dit Plan van Aanpak wordt uitgegaan van een verkennend en karterend 
booronderzoek.  

Het booronderzoek is erop gericht om in eerste instantie de mate van intactheid van de 
bodem vast te stellen en de geologische bodemopbouw te toetsen die bij eerdere 
geologische en milieukundige boringen is beschreven. Daarnaast dienen de karterende 
boringen te worden gezet om tot een waardering te komen van de archeologische waarden 
in het plangebied.  

Op locaties van de aan te brengen stallen zullen in het terrein met een lage archeologische 
verwachting drie boringen per stal worden gezet. In het gebied met een hoge archeologische 
verwachting worden 5 boringen per stal gezet (zie afb. 5). De boordiameter bedraagt 7 cm 
(edelman en riverside boor) en 3 cm (steekguts) in gebieden met lage archeologische 
waarde. De boordiameter bedraagt 12/15 cm (edelman) en 3 cm (steekguts) in gebieden 
met een hoge archeologische waarde. Boringen in puinhoudende grond worden uitgevoerd 
met een riverside boor. De boringen worden gezet tot een diepte maximaal 1,50 m-mv. Dit is 
50 cm onder de maximale verstoringsdiepte voor de geplande bebouwing en beplanting. De 
locaties van de toekomstige stallen zijn vooraf met GPS uitgezet door LBA uit Groenlo, 
waarbij tevens de NAP-hoogte van het maaiveld is bepaald. Binnen elke toekomstige stal 
zijn 3 boringen gezet in een verspringend driehoeksgrid. 

De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-
instituut, 1989) en volgens het systeem van bodemclassificatie van De Bakker en Schelling 
beschreven. Het kalkgehalte van de bodem is met behulp van HCl worden bepaald. Tevens 
is bij zand de zandmediaan bepaald. De boorgegevens worden verwerkt tot boorstaten en in 
.pdf aangeleverd.  

Verzamelwijze archeologische indicatoren: 

Het opgeboorde materiaal wordt in het veld bodemkundig beschreven en de archeologische 
relevante bodemlaag (zand, klei of zavel) wordt in het veld gezeefd over een metalen zeef 
met een maaswijdte van 4 mm.  Klei wordt versneden of verbrokkeld. Iedere bodemhorizont  
wordt geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten 
van vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot et cetera. Er wordt per 
bodemhorizont verzameld, te weten bouwvoor (ca. 20 cm) of cultuurlaag (indien aanwezig) – 

                                                      
23

 
De heer Koster heeft in het verleden geen veldverkenning verricht in het plangebied. Een groot deel van het plangebied werd door hem als 

‘
nat’ bestempeld en minder geschikt voor bewoning. 
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zand - veen. De dikte van de verzameleenheid hangt af van de dikte van de desbetreffende 
laag en de eventuele onderverdeling die hierbinnen gemaakt kan worden.  

Motivering: 

Mogelijke vondsten bevinden vanaf het maaiveld tot in de matig grove zandlaag van de 
terrasrestrug van de Oude IJssel/Rijn. 

5.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 5. De resultaten van de 
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 6. De bodemopbouw in het 
plangebied kent globaal een tweedeling. In het hoge westelijk gelegen terrein is sprake van 
een rivierterrasrestrug, waarvan de flanken afgedekt zijn met jonge rivierkleiafzettingen. In 
het lage middendeel en oostelijke deel van het plangebied is sprake van jonge 
kleiafzettingen binnen een terrasvlakte van verspoeld dekzand. In de centraal gelegen 
dalvormige laagte is op het verspoelde dekzand een veenlaag gevormd die bedekt is met 
jonge rivierklei. 

De bodemopbouw in het hoge deel is globaal als volgt (boring 38): 

Tabel 2: Bodemopbouw in het hoge westelijke deel van het plangebied 

 Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Graszode  

Tussen 10 cm en 50 cm Grijsbruin roestige zandige 
kalkloze klei (zavel) 

Ap1; subrecente bouwvoor 

Tussen 50 cm en 75 cm Grijs sterk zandige goed 
gerijpte roestige kalkloze klei 

C; jonge rivierklei aan te top iets 
verploegd 

Tussen 75 cm en 120 cm Grijs iets kleiig roestig matig 
grof zand 

C; rivierterrasrestrug 

 

De bodemopbouw in het lage deel is globaal als volgt (boring 10): 

Tabel 3: Bodemopbouw in het hoge westelijke deel van het plangebied 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Graszode  

Tussen 10 cm en 40 cm Bruingrijs sterk roestige zandige 
klei (zavel) 

Ap1; subrecente bouwvoor 

Tussen 40 cm en 100 cm Grijsbruin sterk gerijpte kalkloze 
klei met mangaanspikkels en 
roestvlekken 

C; jonge rivierklei aan te top iets 
verploegd 

Tussen 100 cm en 130 cm Grijs zeer kleiig matig grof zand C; verspoeld dekzand 

 

Interpretatie: 

Westelijk deelgebied 

De basis van het bodemprofiel in het hoge westelijke deel van het plangebied wordt 
gevormd door een matig grof tot grof iets roestig kalkloos zandpakket dat behoort tot een 
rivierterrasrestrug. De overgang naar het afdekkende grijsbruine sterk gerijpte kleipakket is 
geleidelijk. De overstromingsklei kenmerkt zich met name door het voorkomen van 
rijpingsverschijnselen, in de vorm van stugheid en de aanwezigheid van ijzerconcreties en 
mangaanspikkels. Het afdekkende kleipakket kan tot de Formatie van Echteld gerekend 
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worden. De grofzandige rivierterrasafzettingen zelf behoren geologisch gezien tot de 
Formatie van Kreftenheye. 

In de top van het zandpakket bevinden zich geen cultuurlagen of archeologische indicatoren, 
die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De toplaag wordt 
gevormd door een zavelige verploegde bouwvoor van circa 40 cm dikte.  

Een uitzondering vormt boring 39 waar sprake is van een enigszins afwijkend bodemprofiel. 
In boring 39 is onderin het profiel op een diepte van 130 tot 160 cm-mv sprake van grof sterk 
grindhoudend zand. Dergelijke afzettingen zijn kenmerkend voor crevasses. Hierbij is sprake 
van een oeverwaldoorbraak, waarbij Laat Pleistocene en Vroeg Holocene grofzandige en 
grindrijke, deels lemige sedimenten (oude rivierklei) na de doorbraak opnieuw afgezet zijn.  
De top van de crevasseafzettingen kan in principe aantrekkelijk geweest zijn voor menselijke 
bewoning door bodemvorming, mits zij langdurig aan de oppervlakte heeft gelegen en niet 
tussentijds overstroomd is.  

Centraal en oostelijk deelgebied 

De basis van het bodemprofiel in het lage midden en oostelijke deel van het plangebied 
wordt gevormd door een laag kleiig verspoeld dekzand. De top van het verspoelde dekzand 
bevindt zich in het oostelijk deelgebied op een diepte variërend van 60 cm-mv in boring 1 tot 
140 cm-mv in boring 3 en kan gerekend worden tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van 
Wierden).  In het centrale deel van het plangebied is het vaste zandpakket niet binnen de 
maximale boordiepte van 150 cm-mv aangetroffen. Ter plaatse van boring 44 is daarom 
vanaf een diepte van 150 cm-mv verder doorgegutst met een steekguts om te controleren op 
welk niveau zich het ‘vaste’ zandpakket bevindt. Hierbij is geconstateerd dat onder de kleiige 
zandlaag een bruin kleiig amorf veenpakket aanwezig is.  Dit kleiige veenpakket komt ook 
voor in boring 3, 25 t/m 34 en 39. De aanwezigheid van het kleiige veenpakket duidt op een 
afzetting in een laagte met stilstaand of zwakstromend water, waarin veen kon worden 
gevormd. Het ‘vaste’ zandpakket is op een diepte van 170 cm-mv aangetroffen en bestaat 
uit verspoeld dekzand.  

2.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die met het verkennend (het centrale en oostelijk deel van het 
plangebied) en karterend booronderzoek (westelijk en centraal deel van het plangebied) 
dienen te worden zijn als volgt: 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de 
relevante natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? d) hoe dik is de holocene deklaag?  

Uit het booronderzoek blijkt dat het centrale en oostelijke deel van het plangebied gesitueerd 
zijn in een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met overstromingsmateriaal. Het 
bodemprofiel bestaat uit iets kleiig verspoeld dekzand dat afgedekt is met kalkloze jonge 
rivierklei. In het centrale deel van het plangebied is sprake van een dalvormige laagte met 
venige kleiafzettingen op een ondergrond van verspoeld dekzand. Over de venige 
kleiafzettingen is ook hier jonge kalkloze rivierklei afgezet. In het westelijk deel van het 
plangebied is een rivierterrasrestrug aanwezig die eveneens bedekt is met jonge kalkloze 
rivierkleiafzettingen. De grofzandige rivierterrasafzettingen behoren tot de Formatie van 
Kreftenheye. Het (verspoelde) dekzand wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel 
(Laagpakket van Wierden). De (venige) kleiafzettingen worden gerekend tot de Formatie van 
Echteld. In het oostelijk en westelijk deel van het plangebied zijn poldervaaggronden 
aangetroffen. In het centrale laaggelegen deel van het plangebied zijn natte 
drechtvaaggronden aanwezig.  
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De holocene deklaag heeft een dikte variërend van 60 cm tot 140 cm oostelijk deel van het 
plangebied, 170 cm in de centraal gelegen dalvormige laagte in het plangebied en een dikte 
variërend van 60 cm tot 150 cm in het westelijk deel van het plangebied. 

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) 
gaafheid van natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied?  

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt verwezen naar tabel 3 en 4 op pagina 29. 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het 
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan 
(plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)?  

In het plangebied is sprake van een natuurlijk profielverloop, met uitzondering van de 
toplaag van gemiddeld 40 cm, die bestaat uit een bouwvoor van zware zavel of klei die 
verploegd is. Andere antropogeen beïnvloede bodemhorizonten zijn niet aangetroffen in het 
plangebied. De aangetroffen afdekkende bouwvoor bevat geen archeologische indicatoren 
op basis waarvan de ouderdom kan worden bepaald. Op basis van de resultaten van het 
bureauonderzoek en het cartografisch onderzoek mag aangenomen worden dat het 
plangebied reeds vanaf de 18

e
 eeuw in gebruik is voor landbouwdoeleinden. Door de relatief 

lage ligging van het plangebied was het in het verleden vooral geschikt als weidegebied en 
hooiland. 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 
samenstelling), b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel 
(natuurlijke en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen?  

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt verwezen naar tabel 3 en 4 op pagina 29. 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ 
afvalmateriaal) in het bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel 
is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring (bodemgaafheid)? 

De bodem is nauwelijks verstoord door bodemingrepen, met uitzondering van de bouwvoor 
die tot een diepte van 40 cm-mv verploegd is. 

Het doel van het karterend onderzoek is eventueel aanwezige archeologische resten en/of 
vindplaatsen te inventariseren:  

19. Toetsing: Uitgaande van de onderzoeksstrategie uit 13, zijn de verwachte vondst- en/of 
spoorcomplexen (archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef 
de mate van zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde 
interpretatie. 

Nee, uit het uitgevoerde verkennende en karterende bodemonderzoek is gebleken dat er in 
het gehele plangebied sprake is van een natuurlijk profielverloop zonder antropogene spoor- 
of vondstniveaus. Tevens zijn er bij het zeven van de zandlagen en versnijden van de 
aanwezige klei- en veenpaketten geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen 
op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. 

20. Toetsing: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen 
de uitkomsten overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 
4)? Geef de mate van zekerheid of onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde 
interpretatie.  

De resultaten van het booronderzoek komen qua bodemopbouw overeen met de resultaten 
van het bureauonderzoek. De te verwachten bodemtypen en afzettingen zijn daadwerkelijk 
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aangetroffen in het plangebied. De verdeling van de aangetroffen bodemtypen komt overeen 
met de bodemkaart en de geomorfologische kaart (afb. 2 en 3 in dit rapport). 

Qua archeologische verwachting komen de onderzoeksresultaten van het booronderzoek 
grotendeels overeen met de verwachting uit bureauonderzoek. De hoge archeologische 
verwachting voor vondsten en vindplaatsen vanaf het Paleolithicum tot en met de Romeinse 
Tijd in de hooggelegen zone van de terrasrestrug in het westelijk deel van het plangebied 
wordt niet bevestigd met het onderzoek. Er zijn geen cultuurlagen of archeologische 
indicatoren aangetroffen in de top van de terrasrestrug die wijzen op de aanwezigheid van 
een archeologische vindplaats. De lage archeologische verwachting voor alle perioden voor 
het centrale en oostelijk deel van het plangebied wordt wel bevestigd door het 
booronderzoek. De daar aanwezige afzettingen zijn ontstaan onder natte condities die niet 
gunstig waren voor permanente bewoning door mensen. 

21. Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is 
de gekozen zoekstrategie geweest (evaluatie vraag 7 t/m 13)? Licht beargumenteerd toe. 
Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn:  

De zoekstrategie is afdoende geweest voor het bepalen van de bodemsamenstelling en het 
bepalen van de intactheid van de bodemopbouw en het bepalen van de aanwezigheid van 
vindplaatsen. De potentiële waardevolle archeologisch niveaus (top dekzand, 
rivierterrasrestrug en vlakte met ten dele verspoeld dekzand) bevinden zich in vrijwel het 
gehele plangebied beneden de voorgenomen verstoringsdiepte. 

Vanwege het ontbreken van archeologische vindplaatsen zijn vraag 22 tot en met 28 uit het 
bureauonderzoek en het Plan van Aanpak niet langer van toepassing. 

 Afbeelding 13: Foto van het oostelijk deel van het plangebied. Foto richting het noordoosten.  



Project : BO en IVO-O Archeologie Broekhuizerstraat 2 te Wehl  

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151019 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 33 van 50 

 
 

6 Eindconclusie en aanbeveling  

6.1  Conclusie 

Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek toont aan dat er een hoge kans is op archeologische waarden in het 
westelijk deel van het plangebied vanaf het Paleolithicum tot en met de Romeinse tijd. 
Daarnaast wordt een middelhoge trefkans op archeologische waarden uit de Vroege 
Middeleeuwen verwacht en een hoge trefkans op archeologische waarden vanaf de Late 
Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Voor het laaggelegen terrein, het oostelijk deel 
van het plangebied, wordt de kans op archeologische resten laag ingeschat. In het centrum 
van het plangebied is de daarnaast een kans op matig tot goed geconserveerde organische 
resten. 

Booronderzoek  

Uit het uitgevoerde booronderzoek is gebleken dat het centrale en oostelijke deel van het 
plangebied gesitueerd zijn in een terrasvlakte, welke plaatselijk vervlakt is met 
overstromingsmateriaal. Het bodemprofiel bestaat uit iets kleiig verspoeld dekzand dat 
afgedekt is met kalkloze jonge rivierklei. In het centrale deel van het plangebied is sprake 
van een dalvormige laagte met venige kleiafzettingen op een ondergrond van verspoeld 
dekzand. Over de venige kleiafzettingen is ook hier jonge kalkloze rivierklei afgezet. In het 
westelijk deel van het plangebied is een rivierterrasrestrug aanwezig die eveneens bedekt is 
met jonge kalkloze rivierkleiafzettingen. De grofzandige rivierterrasafzettingen in het 
westelijk deel van het plangebied behoren evenals de crevasseafzettingen in boring 39 tot 
de Formatie van Kreftenheye. Het (verspoelde) dekzand wordt gerekend tot de Formatie van 
Boxtel (Laagpakket van Wierden). De (venige) kleiafzettingen in de dalvormige laagte in het 
centrale deel van het plangebied worden gerekend tot de Formatie van Echteld. In het 
oostelijk en westelijk deel van het plangebied zijn poldervaaggronden aangetroffen. In het 
centrale laaggelegen deel van het plangebied zijn slecht gedraineerde natte 
drechtvaaggronden aanwezig.  

6.2  Selectieadvies  

De rivierterrasafzettingen en de aangrenzende dalvormige laagte en vlakte van ten dele 
verspoelde dekzanden zijn langdurig overstroomd en in de Late Middeleeuwen bedekt 
geraakt met een dikke laag jonge rivierklei, waardoor het plangebied in het verleden niet erg 
aantrekkelijk was voor menselijke bewoning. Op grond van de aanwezigheid van een 
natuurlijk profielverloop en het ontbreken van cultuurlagen, bewoningslagen, 
vegetatiehorizonten en het ontbreken van archeologische indicatoren zien wij geen 
aanleiding voor een vervolgonderzoek. Bovendien bevinden de potentiële archeologische 
niveaus zich beneden de voorgenomen verstoringsdiepte (1 m-mv) voor de geplande 
nieuwbouw en beplanting voor Kemper Kip. De voorgenomen bodemingrepen hebben geen 
gevolgen voor het bodemarchief. 

6.3  Selectiebesluit 

De resultaten van het onderzoek en het selectieadvies zijn op 26 januari 2016 beoordeeld 
door gemeente Doetinchem (mw. G. Dutman) en diens archeologisch adviseur, de 
Regionaal Archeoloog van de Omgevingsdienst Achterhoek (drs. M. Kocken)

24
. Op basis 

                                                      
24 Zaaknummer 2015EAA0041 bis 



Project : BO en IVO-O Archeologie Broekhuizerstraat 2 te Wehl  

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/151019 

 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 34 van 50 

 
 

van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt in het plangebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Archeologie vormt 
geen belemmering voor de voorgenomen activiteit. 

6.4 Voorbehoud 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de 
kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij 
bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen.  

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort.  

 

 

Afbeelding 14: Foto van het centrale lage deel van het plangebied. Foto richting het noordwesten.  
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Afbeelding 15: Foto van het westelijk gelegen hoge deel van het plangebied. Foto richting het noordwesten.  
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http://www.dinoloket.nl/
http://www.bodemdata.nl/
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Bijlage 1: Situering van het onderzoeksgebied   
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Bijlage 2: Nieuwe situatie en beplantingsplan (Freriks 2014, 11)  
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Bijlage 3 Doorsnedetekening van de geplande paraplustallen (Atricon, 
2015) 
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Bijlage 4 Overzicht van geologische perioden en lijst met gebruikte 
afkortingen  
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Bijlage 5 Boorpuntenkaart   
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Bijlage 6 Boorlegenda en boorprofielen (separaat bijgevoegd)   
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (110cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. sterk siltig,
mangaanpikkels, gley, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Kz2

Zand, kleiig. Bruin-oranje. roestig, goed
gesorteerd, zwak kalkhoudend, korrlegrotte
210-300 µm. Edelmanboor.

--Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. sterk siltig,
roestvlekken, takjes, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak siltig. Grijs. vette klei, ongerijpt, iets
roestvlekken, kalkloos, C-horizont, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs-blauw. zwak kalkhoudend,
korrelgrootte: 210 µm. Edelmanboor.

--Zk

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 03 (165cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras

110 cm

graszode. Edelmanboor. --

Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. sterk siltig,
roestvlekken, mangaanpikkels, kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, zwak
kalkhoudend, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin. venig, plantenresten,
laklaag, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs-blauw. korrelgroote: 92-300
µm. Edelmanboor.

--Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (140cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, matig zandig. Bruin-grijs.
mangaanpikkels, roestvlekken,  kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, C-horizont,
korrelgroote: 300-400µm. Edelmanboor. --Zk
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 05 (140cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, zwak zandig, sterk grindig. Bruin-grijs.
mangaanpikkels, roestog, iets gley,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1g3

Zand, kleiig. Grijs. korrelgroote: 300-400 µm.
Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras

110 cm

graszode. Edelmanboor. --

Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. sterk siltig,
mangaanpikkels, roestvlekken, Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Kz3

Zand, kleiig. Grijs. korrelgroote: 300-420 µm.
Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 07 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. iets roestig,
Ap1-horizont, laaggrens. geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt,
mangaanpikkels, roestvlekken, kalkloos, 
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. zeer kleiig, kalkloos,
korrelgroote 150-210 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 08 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. iets roestig,
Ap1-horizont, laaggrens. geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt,
mangaanpikkels, roestvlekken, kalkloos, 
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. zeer kleiig, kalkloos,
korrelgroote 150-210 µm. Edelmanboor. --Zk
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 09 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. iets roestig,
Ap1-horizont, laaggrens. geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt,
mangaanpikkels, roestvlekken, kalkloos, 
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. zeer kleiig, kalkloos,
korrelgroote 150-210 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. iets roestig,
Ap1-horizont, laaggrens. geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt,
mangaanpikkels, roestvlekken, kalkloos, 
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. zeer kleiig, kalkloos,
korrelgroote 300-350 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. sterk gerijpt,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. niet gerijpt,
roestig, mangaanpikkels, gley, kalkloos, 
Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte:
350-420 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 12 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. sterk gerijpt,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. niet gerijpt,
roestig, mangaanpikkels, gley, kalkloos, 
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte:
350-420 µm. Edelmanboor. --Zk
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 13 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestvlekken,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk roestig, sterk
gerijpt, mangaanpikkels, zwak kalkhoudend,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte.
150-210 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 14 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestvlekken,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk roestig, sterk
gerijpt, laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor. --Ks1

Zand, kleiig. Grijs. sterk kleiig, korrelgrootte:
150-210 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 15 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestvlekken,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk roestig, sterk
gerijpt, mangaanpikkels, zwak kalkhoudend,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte.
150-210 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 16 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. wortels,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, sterk gerijpt,
mangaanpikkels, gley, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. sterk zandig, naar onder toe
steeds zandiger, houtresten, kalkloos,
korrelgroote: 150-210 µm. Edelmanboor.

--Zk
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor. --Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt,
roestvlekken, mangaanpikkels, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. korrlegroote: 150-210 µm.
Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestvlekken,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. roestig,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor. --Kz3

Zand, kleiig. Grijs. korrelgroote: 210-250 µm.
Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 19 (140cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
kalkloos, 
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. gerijpt, roestig,
mangaanpikkels, gley, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. ongerijpt, roestig,
mangaanpikkels, gley, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos. Edelmanboor.
--Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 20 (130cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras

100 cm

graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
Ap1-horizont,  laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig,
mangaanpikkels, gley, tot 70 cm-mv gerijpt,
naar onder steeds minder gerijpt, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs.  Edelmanboor. --Zk
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 21 (140cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. gerijpt, roestig,
mangaanpikkels, gley, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. ongerijpt, roestig,
mangaanpikkels, gley, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 22 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. wortels,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, iets gerijpt,
mangaanpikkels, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. iets venig, kalkloos,
korrelgrootte: 150 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 23 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. wortels,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, iets gerijpt,
mangaanpikkels, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. iets venig, kalkloos,
korrelgrootte: 150 µm. Edelmanboor. --Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 24 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. wortels,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, iets gerijpt, naar
onder minder gerijpt, mangaanpikkels,
kalkloos, laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, kleiig. Grijs. iets venig, kalkloos,
korrelgrootte: 150 µm. Edelmanboor. --Zk

Judith
hamaland logo



20151019 Broekhuizerstraat 2 Wehl, gemeente Doetinchembijlage 5 boorstaten

projectnummer

20151019
blad

7/11
locatie

Broekhuizerstraat
opdrachtgever

Kemper Kip B.V.
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Broekhuizerstraat 2

postcode / plaats

Wehl, gemeente Doetinchem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 25 (125cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras

100 cm

graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, sterk
gerijpt, gley, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Grijs-bruin. venig,
plantenresten, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 26 (125cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras

100 cm

graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, sterk
gerijpt, gley, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Grijs-bruin. venig,
plantenresten, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 27 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk .
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, sterk
gerijpt, magaanspikkels, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, niet gerijpt,
wortelresten, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Veen, zwak kleiig. Bruin. amorf, iets
plantenresten, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Vk1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos. Edelmanboor.

--Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 28 (110cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. zwak
puinhoudend, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt, iets
roestig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. venig, gerijpt,
takjes, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

Judith
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 29 (110cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. zwak
puinhoudend, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt, iets
roestig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. venig, gerijpt,
takjes, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 30 (110cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld akker

Klei, matig zandig. Bruin-grijs. zwak
puinhoudend, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gerijpt, iets
roestig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. venig, gerijpt,
takjes, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 31 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-donkergrijs. roestig,
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs-bruin. roestig, gerijpt,
mangaanpikkels, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. venig,
plantenresten. Edelmanboor. --Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 32 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, gerijpt,
mangaanpikkels, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Donkerbruin. vette klei,
veenbrokken (verslagen veen), iets
plantenresten, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 33 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, gerijpt,
mangaanpikkels, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Klei, zwak siltig. Donkerbruin. vette klei,
veenbrokken (verslagen veen), iets
plantenresten, kalkloos. Edelmanboor.

--Ks1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 34 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin.
ijzerconcentraties, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak zandig. Bruin-grijs. sterk roestig,
mangaanpikkels, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz1

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte
150-210 µm. Edelmanboor.

--Zk

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 35 (125cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Klei, sterk zandig. Grijs-bruin.
ijzerconcentraties, kalkloos, Ap1-horizont,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz3

Zand, kleiig. Grijs. kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zk

Zand, zwak siltig. Grijs. kalkloos, korrelgrootte
210-350 µm.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 36 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. roestbrokjes,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Zand, kleiig. Bruin-grijs. sterk siltig, humeuze
vlekken, verploegd, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zk

Zand, sterk siltig. Oranje. iets kleiig, sterk
roestig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.

--Zs3

Zand, zwak siltig. Grijs. grof zand, slecht
gesorteerd, kalkloos, korrelgrootte: 350-420
µm.

--Zs1
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Kemper Kip B.V.
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Broekhuizerstraat 2

postcode / plaats

Wehl, gemeente Doetinchem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 37 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, zwak zandig. Grijs-bruin. roestbrokjes,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz1

Zand, kleiig. Bruin-grijs. sterk siltig, humeuze
vlekken, verploegd, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zk

Zand, sterk siltig. Oranje. iets kleiig, sterk
roestig, kalkloos, laaggrens: geleidelijk.

--Zs3

Zand, zwak siltig. Grijs. grof zand, slecht
gesorteerd, kalkloos, korrelgrootte: 350-420
µm.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 38 (120cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Bruin-grijs. roestig,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, sterk zandig. Grijs. roestig, gerijpt,
kalkloos, laaggrens: geleidelijk. --Kz3

Zand, zwak siltig. Grijs. iets kleiig, iets roestig,
kalkloos, korrelgrootte: 200-300 µm. --Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 39 (160cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Bruin-grijs. roestig, kalkloos,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. roestig, sterk
gerijpt, mangaanpikkels, kalkloos, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Veen, zwak kleiig. Bruin. amorf, kalkloos,
laaggrens: geleidelijk. --Vk1

Zand, zwak siltig. Grijs. grof zand met onderin
van iets kiezel naar  grof grind, slecht
gesorteerd, kalkloos, korrelgrootte: 350-420
µm. Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 40 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gevlekt, sterk
gerijpt, roestig, mangaanpikkels, kalkloos,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, zwak siltig. Grijs. goed gesorteerd,
kalkloos, korrelsgrootte: 210-300 µm.
Edelmanboor.

--Zs1

Judith
hamaland logo



20151019 Broekhuizerstraat 2 Wehl, gemeente Doetinchembijlage 5 boorstaten

projectnummer

20151019
blad

11/11
locatie

Broekhuizerstraat
opdrachtgever

Kemper Kip B.V.
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Broekhuizerstraat 2

postcode / plaats

Wehl, gemeente Doetinchem
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 41 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gevlekt, sterk
gerijpt, roestig, mangaanpikkels, kalkloos,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, zwak siltig. Grijs. goed gesorteerd,
kalkloos, korrelsgrootte: 210-300 µm.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 42 (150cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
kalkloos, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Bruin-grijs. sterk gevlekt, sterk
gerijpt, roestig, mangaanpikkels, kalkloos,
laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, zwak siltig. Grijs. goed gesorteerd,
kalkloos, korrelsgrootte: 210-300 µm.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 43 (180cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Klei, sterk zandig. Grijs-bruin. plantenresten,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz3

Klei, matig zandig. Oranje. sterk gevlekt, sterk
roestig, laaggrens: geleidelijk. Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. sterk gerijpt,
roestvlekken, mangaanpikkels, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Ks1

Zand, matig siltig. Grijs. grof zand,
korrelgrootte: 350-420 µm. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 44 (200cm) datum: 10-01-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
Edelmanboor. --
Klei, matig zandig. Grijs-bruin. roestig,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Kz2

Klei, zwak siltig. Grijs. roestig, gerijpt,
mangaanpikkels, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Ks1

Veen, zwak kleiig. Bruin. amorf, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor. --Vk1

Zand, matig siltig. Grijs. grof zand,
korrelgrootte: 350-420 µm. Edelmanboor. --Zs2

Judith
hamaland logo



Ruimtelijke onderbouwing Broekhuizerstraat 2 te Wehl                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 

 

 
 

 

Bijlage  

Rapportage geur 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Beoogde opzet Natuurlijke ventilatie 

Gemaakt op: 4-10-2016    8:21:54 

Rekentijd:  0:00:17 

Naam van het bedrijf: Kemper Kip 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 212 997 442 715   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

2 stal 2 213 039 442 764   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

3 stal 3 212 980 442 868   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

4 stal 4 212 839 442 970   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

5 stal 5 212 894 443 054   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

6 stal 6 212 964 443 046   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

7 stal 7 213 043 443 215   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

8 stal 8 213 136 443 201   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

9 stal 9 213 206 443 108   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

10 stal 10 213 249 442 999   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

11 stal 11 213 291 442 843   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

12 stal 12 213 206 442 629   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

13 stal 13 213 156 442 654   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

14 Broekhuizerstraat 4 212 866 442 336   14,0     1,2 

15 Broekhuizerstr 6/6a 212 771 442 235   14,0     0,9 

16 Bokkenstraat 3 212 610 442 427   14,0     0,9 

17 Bokkenstraat 8 212 304 442 745   14,0     0,7 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

18 Bokkenstraat 6 212 276 442 765   14,0     0,7 

19 Bahrseweg 3a 212 159 443 008   14,0     0,5 

20 Bahrseweg 5 212 518 443 373   14,0     1,1 

21 Barlhammerweg 27 213 534 443 175   14,0     1,6 

22 Barlhammerweg 23 213 688 442 998   14,0     1,1 

23 Barlhammerweg 26 213 914 442 866   14,0     0,7 

24 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530   14,0     2,3 

25 Vogelstraat 2b 213 243 442 031   14,0     0,7 

26 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005   14,0     0,7 

27 Bokkenstraat 7 212 855 442 078   14,0     0,8 

28 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154   14,0     0,8 

29 Rand bebouwde kom 1 213 698 442 156    3,0     0,6 

30 Rand bebouwde kom 2 213 850 442 312    3,0     0,7 

31 Rand bebouwde kom 3 213 978 442 549    3,0     0,6 

32 Rand bebouwde kom 4 214 003 442 740    3,0     0,6 

33 Bebouwde kom 212 103 442 162    3,0     0,4 

34 Barlhammerweg 2/3 212 702 443 697   14,0     0,9 

35 Barlhammerweg 30/32 213 376 443 700   14,0     0,9 

 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Beoogde opzet mechanisch 

Gemaakt op: 4-10-2016    8:27:47 

Rekentijd:  0:00:16 

Naam van het bedrijf: Kemper Kip 

 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 212 997 442 715   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

2 stal 2 213 039 442 764   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

3 stal 3 212 980 442 868   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

4 stal 4 212 839 442 970   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

5 stal 5 212 894 443 054   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

6 stal 6 212 964 443 046   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

7 stal 7 213 043 443 215   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

8 stal 8 213 136 443 201   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

9 stal 9 213 206 443 108   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

10 stal 10 213 249 442 999   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

11 stal 11 213 291 442 843   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

12 stal 12 213 206 442 629   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

13 stal 13 213 156 442 654   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

 

 

 

 

 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

14 Broekhuizerstraat 4 212 866 442 336   14,0     0,8 

15 Broekhuizerstr 6/6a 212 771 442 235   14,0     0,7 

16 Bokkenstraat 3 212 610 442 427   14,0     0,7 

17 Bokkenstraat 8 212 304 442 745   14,0     0,6 

18 Bokkenstraat 6 212 276 442 765   14,0     0,6 

19 Bahrseweg 3a 212 159 443 008   14,0     0,4 

20 Bahrseweg 5 212 518 443 373   14,0     0,8 

21 Barlhammerweg 27 213 534 443 175   14,0     1,0 

22 Barlhammerweg 23 213 688 442 998   14,0     0,8 

23 Barlhammerweg 26 213 914 442 866   14,0     0,6 

24 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530   14,0     1,2 

25 Vogelstraat 2b 213 243 442 031   14,0     0,6 

26 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005   14,0     0,5 

27 Bokkenstraat 7 212 855 442 078   14,0     0,6 

28 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154   14,0     0,6 

29 Rand bebouwde kom 1 213 698 442 156    3,0     0,5 

30 Rand bebouwde kom 2 213 850 442 312    3,0     0,5 

31 Rand bebouwde kom 3 213 978 442 549    3,0     0,5 

32 Rand bebouwde kom 4 214 003 442 740    3,0     0,5 

33 Bebouwde kom 212 103 442 162    3,0     0,3 

34 Barlhammerweg 2/3 212 702 443 697   14,0     0,7 

35 Barlhammerweg 30/32 213 376 443 700   14,0     0,8 

 



Gegenereerd op:  4-10-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  
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Betreft  : Geur – nieuwe pluimveehouderij 

Datum  : 21 december 2015 

Aangepast  : 5 oktober 2016 

 
 

Initiatief 

 

Momenteel is op de locatie Broekhuizerstraat 2 te Wehl een melkrundveehouderij gevestigd. Er 

zijn plannen om aldaar een biologisch vleeskuikenbedrijf te realiseren. Daartoe zullen op de 

achterliggende huiskavel 13 kleine stallen worden gerealiseerd, waarin 4800 vleeskuikens (per 

stal) worden gehouden. Bij elke stal hoort een uitloop van circa 2 hectare.  

 

 

 
Afbeelding: Globale opzet beoogde vleeskuikenhouderij 

 

Beoordeeld is in hoeverre de plannen realiseerbaar zijn ten aanzien van het aspect geur. In deze 

memo wordt hier nader op ingegaan.  

Memo 
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Geurbelasting 

 

Bepalend voor het aspect geur is de Wet geurhinder en veehouderij. Daaruit volgt welke 

geurbelasting maximaal toelaatbaar is ter hoogte van geurgevoelige objecten. De geurbelasting 

dient te worden bepaald met het verspreidingsmodel Vstacks-vergunning. Emissienormen die 

moeten worden gehanteerd volgen uit de Regeling geurhinder en veehouderij.  

 

Voor de beoogde opzet zijn twee berekeningen gemaakt. De volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd: 

 13 emissiebronnen (middelpunt beoogde stallen); 

 Ondanks dat maximaal 11 stallen bezet zijn met dieren, zijn alle stallen meegenomen in 

de berekening (100% bezet).  

 Mechanische ventilatie / natuurlijke ventilatie 

 Traditionele huisvesting (biologisch gehouden kippen); 

 Geuremissie per dier: 0,33 ouE/s/dier 

 Maximaal toelaatbare geurbelasting op omliggende objecten 14 ouE/s (buiten bebouwde 

kom) of 3 ouE/s (binnen bebouwde kom); 

 Alle objecten zijn meegenomen in de beoordeling, ook de andere agrarische bedrijven.  

 

Geconcludeerd is  dat de toelaatbare normen bij lange na niet worden bereikt. De geurbelasting 

ter hoogte van objecten binnen de bebouwde kom bedraagt maximaal 0,7 ouE/s bij natuurlijke 

ventilatie en maximaal 0,5 ouE/s bij mechanische ventilatie, terwijl 3 ouE/s toelaatbaar is. De 

geurbelasting ter hoogte van objecten buiten de bebouwde kom bedraagt maximaal 2,3 ouE/s bij 

natuurlijke ventilatie en maximaal 1,2 ouE/s bij mechanische ventilatie, terwijl 14 ouE/s 

toelaatbaar is. Onderstaand de gemaakte berekeningen.  

 

NATUURLIJKE VENTILATIE 

Naam van het bedrijf: Kemper Kip 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

Meteo station: Eindhoven 

 
Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 stal 1 212 997 442 715   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
2 stal 2 213 039 442 764   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
3 stal 3 212 980 442 868   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
4 stal 4 212 839 442 970   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
5 stal 5 212 894 443 054   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
6 stal 6 212 964 443 046   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
7 stal 7 213 043 443 215   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
8 stal 8 213 136 443 201   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
9 stal 9 213 206 443 108   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
10 stal 10 213 249 442 999   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
11 stal 11 213 291 442 843   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
12 stal 12 213 206 442 629   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
13 stal 13 213 156 442 654   1,5   1,5  0,50   0,40   1 584 
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Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

14 Broekhuizerstraat 4 212 866 442 336   14,0     1,2 
15 Broekhuizerstr 6/6a 212 771 442 235   14,0     0,9 
16 Bokkenstraat 3 212 610 442 427   14,0     0,9 
17 Bokkenstraat 8 212 304 442 745   14,0     0,7 
18 Bokkenstraat 6 212 276 442 765   14,0     0,7 
19 Bahrseweg 3a 212 159 443 008   14,0     0,5 
20 Bahrseweg 5 212 518 443 373   14,0     1,1 
21 Barlhammerweg 27 213 534 443 175   14,0     1,6 
22 Barlhammerweg 23 213 688 442 998   14,0     1,1 
23 Barlhammerweg 26 213 914 442 866   14,0     0,7 
24 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530   14,0     2,3 
25 Vogelstraat 2b 213 243 442 031   14,0     0,7 
26 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005   14,0     0,7 
27 Bokkenstraat 7 212 855 442 078   14,0     0,8 
28 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154   14,0     0,8 
29 Rand bebouwde kom 1 213 698 442 156    3,0     0,6 
30 Rand bebouwde kom 2 213 850 442 312    3,0     0,7 
31 Rand bebouwde kom 3 213 978 442 549    3,0     0,6 
32 Rand bebouwde kom 4 214 003 442 740    3,0     0,6 
33 Bebouwde kom 212 103 442 162    3,0     0,4 
34 Barlhammerweg 2/3 212 702 443 697   14,0     0,9 
35 Barlhammerweg 30/32 213 376 443 700   14,0     0,9 
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MECHANISCHE VENTILATIE 

Naam van het bedrijf: Kemper Kip 

 

Berekende ruwheid: 0,15 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 stal 1 212 997 442 715   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
2 stal 2 213 039 442 764   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
3 stal 3 212 980 442 868   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
4 stal 4 212 839 442 970   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
5 stal 5 212 894 443 054   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
6 stal 6 212 964 443 046   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
7 stal 7 213 043 443 215   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
8 stal 8 213 136 443 201   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
9 stal 9 213 206 443 108   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
10 stal 10 213 249 442 999   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
11 stal 11 213 291 442 843   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
12 stal 12 213 206 442 629   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 
13 stal 13 213 156 442 654   6,5   4,8  0,50   4,00   1 584 

 
 
Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

14 Broekhuizerstraat 4 212 866 442 336   14,0     0,8 
15 Broekhuizerstr 6/6a 212 771 442 235   14,0     0,7 
16 Bokkenstraat 3 212 610 442 427   14,0     0,7 
17 Bokkenstraat 8 212 304 442 745   14,0     0,6 
18 Bokkenstraat 6 212 276 442 765   14,0     0,6 
19 Bahrseweg 3a 212 159 443 008   14,0     0,4 
20 Bahrseweg 5 212 518 443 373   14,0     0,8 
21 Barlhammerweg 27 213 534 443 175   14,0     1,0 
22 Barlhammerweg 23 213 688 442 998   14,0     0,8 
23 Barlhammerweg 26 213 914 442 866   14,0     0,6 
24 Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530   14,0     1,2 
25 Vogelstraat 2b 213 243 442 031   14,0     0,6 
26 Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005   14,0     0,5 
27 Bokkenstraat 7 212 855 442 078   14,0     0,6 
28 Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154   14,0     0,6 
29 Rand bebouwde kom 1 213 698 442 156    3,0     0,5 
30 Rand bebouwde kom 2 213 850 442 312    3,0     0,5 
31 Rand bebouwde kom 3 213 978 442 549    3,0     0,5 
32 Rand bebouwde kom 4 214 003 442 740    3,0     0,5 
33 Bebouwde kom 212 103 442 162    3,0     0,3 
34 Barlhammerweg 2/3 212 702 443 697   14,0     0,7 
35 Barlhammerweg 30/32 213 376 443 700   14,0     0,8 
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Geuremissie vleeskuikens nader beschouwd 

 

De praktijk leert dat de geurbeleving rondom vleeskuikenbedrijven erg variabel is. De verklaring 

is als volgt: 

 

Over het algemeen worden op een vleeskuikenbedrijf dieren gehouden van dezelfde leeftijd. 

Deze groeien samen op van eendagskuiken tot slachtrijp dier. Deze manier van dierhouden wordt 

bedrijfs-all-in/all-out genoemd.  

 

Bekend is dat de geuremissie per dier toeneemt, naarmate de vleeskuikens zwaarder worden. Of 

te wel, de geurbelasting op de omgeving neemt gedurende de mestronde toe. Ondanks de 

variabele geuremissie gedurende de mestronde, geldt voor een vleeskuiken één geurnorm. De 

geurnorm die is opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij  is een gewogen 

gemiddelde. Aan het begin van de mestperiode zal de feitelijke geuremissie dus lager zijn dan 

deze norm, terwijl aan het eind van de mestronde de geuremissie hoger is. Met de vastgelegde 

geurnorm wordt de geurbelasting op de omgeving uitgerekend. Gemiddeld klopt dit, echter er is 

dus zeker sprake van spreiding.  

 

Het productieproces op het beoogde bedrijf wijkt af van de gangbare methode. Er wordt geen 

bedrijfs-all-in/all-out toegepast, dit omdat men wekelijks slachtrijpe dieren wil afleveren. Er 

zijn dus dieren op het bedrijf van verschillende leeftijden (van ééndagskuiken tot slachtrijp 

dier). Hierom zal de totale geuremissie die het bedrijf produceert niet of nauwelijks fluctueren. 

De werkelijke geurbelasting zal daarom weinig afwijken van de berekende geurbelasting.  

 

Wetende dat er nog veel ruimte zit tussen uitkomsten en norm, zal het beoogde bedrijf op geen 

enkel moment ontoelaatbare geurhinder voor de omgeving veroorzaken.  



ID Adres X Y Huidig Natuurlijk Toename
14 Broekhuizerstraat 4 212866 442336 8.016 8.016 0.000
15 Broekhuizerstr 6/6a 212771 442235 20.965 20.965 0.000
16 Bokkenstraat 3 212610 442427 7.092 7.092 0.000
17 Bokkenstraat 8 212304 442745 5.163 5.163 0.000
18 Bokkenstraat 6 212276 442765 4.999 4.999 0.000
19 Bahrseweg 3a 212159 443008 4.828 4.828 0.000
20 Bahrseweg 5 212518 443373 2.514 2.573 0.059
21 Barlhammerweg 27 213534 443175 1.887 2.567 0.680
22 Barlhammerweg 23 213688 442998 2.097 2.414 0.317
23 Barlhammerweg 26 213914 442866 2.192 2.298 0.106
24 Broekhuizerstraat 1a 213380 442530 5.090 5.167 0.077
25 Vogelstraat 2b 213243 442031 15.533 15.533 0.000
26 Vogelstraat 2/2a 213206 442005 19.251 19.251 0.000
27 Bokkenstraat 7 212855 442078 29.270 29.270 0.000
28 Bokkenstraat 5/5a 212780 442154 13.538 13.538 0.000
29 Rand bebouwde kom 1 213698 442156 6.535 6.540 0.005
30 Rand bebouwde kom 2 213850 442312 5.046 5.062 0.016
31 Rand bebouwde kom 3 213978 442549 3.984 3.984 0.000
32 Rand bebouwde kom 4 214003 442740 2.927 2.986 0.059
33 Bebouwde kom 212103 442162 4.753 4.806 0.053
34 Barlhammerweg 2/3 212702 443697 2.582 2.644 0.062
35 Barlhammerweg 30/32 213376 443700 1.272 1.803 0.531
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ID Adres X Y Huidig Mechanisch Toename
14 Broekhuizerstraat 4 212866 442336 8.016 8.016 0.000
15 Broekhuizerstr 6/6a 212771 442235 20.965 20.965 0.000
16 Bokkenstraat 3 212610 442427 7.092 7.092 0.000
17 Bokkenstraat 8 212304 442745 5.163 5.163 0.000
18 Bokkenstraat 6 212276 442765 4.999 4.999 0.000
19 Bahrseweg 3a 212159 443008 4.828 4.828 0.000
20 Bahrseweg 5 212518 443373 2.514 2.555 0.041
21 Barlhammerweg 27 213534 443175 1.887 2.333 0.446
22 Barlhammerweg 23 213688 442998 2.097 2.327 0.230
23 Barlhammerweg 26 213914 442866 2.192 2.274 0.082
24 Broekhuizerstraat 1a 213380 442530 5.090 5.090 0.000
25 Vogelstraat 2b 213243 442031 15.533 15.533 0.000
26 Vogelstraat 2/2a 213206 442005 19.251 19.251 0.000
27 Bokkenstraat 7 212855 442078 29.270 29.270 0.000
28 Bokkenstraat 5/5a 212780 442154 13.538 13.538 0.000
29 Rand bebouwde kom 1 213698 442156 6.535 6.540 0.005
30 Rand bebouwde kom 2 213850 442312 5.046 5.047 0.001
31 Rand bebouwde kom 3 213978 442549 3.984 3.984 0.000
32 Rand bebouwde kom 4 214003 442740 2.927 2.976 0.049
33 Bebouwde kom 212103 442162 4.753 4.806 0.053
34 Barlhammerweg 2/3 212702 443697 2.582 2.626 0.044
35 Barlhammerweg 30/32 213376 443700 1.272 1.720 0.448
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2015-1 , Rekenhart Release 12 mei 2015

Naam van deze berekening: Aanvraag natuurlijk geventileerd

Gebiedsgegevens

Berekend op: 14:52:45

RD X coordinaat: 212 000 102000

RD Y coordinaat: 442 000 Breedte Y:2000 10

Project: Kemperkip BV Zelhem

Uitvoer directory:

Rekenjaar:2015

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.09 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2016/02/29

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Broekhuizerstraat 4 212 866 442 336 21.87 9.8

Broekhuizerstraat 6/6a 212 771 442 235 21.82 9.8

Bokkenstraat 3 212 610 442 427 21.85 9.8

Bokkenstraat 8 212 304 442 745 21.81 9.7

Bokkenstraat 6 212 276 442 765 21.81 9.7

Bahrseweg 3a 212 159 443 008 21.64 9.4

Bahrseweg 5 212 518 443 373 21.74 9.8

Barlhammerweg 27 213 534 443 175 21.66 9.4

Barlhammerweg 23 213 688 442 998 21.94 10.1

Barlhammerweg 26 213 914 443 866 21.44 9.3

Broekhuizerstraat 1a 213 380 442 530 22.04 10.1

Vogelstraat 2b 213 243 442 031 21.81 9.8

Vogelstraat 2/2a 213 206 442 005 21.80 9.7

Bokkenstraat 7 212 855 442 078 21.79 9.7

Bokkenstraat 5/5a 212 780 442 154 21.80 9.8

Rand bebouwde kom 1 213 698 442 156 21.80 9.8

Rand bebouwde kom 2 213 850 442 312 21.80 9.8

Rand bebouwde kom 3 213 978 442 549 21.81 9.8

Rand bebouwde kom 4 214 003 442 740 21.61 9.4

Bebouwde kom 5 212 103 442 162 21.75 9.6

Barlhammerweg 2/3 212 702 443 697 21.71 9.8

Barlhammerweg 30/32 213 376 443 700 21.57 9.5

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 1

212 997

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 715

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 212 997

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 715285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 2

213 039

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 764

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 039

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 764285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

Date: 29-02-2016 Time: 14:52:47 Page   1



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2015-1 , Rekenhart Release 12 mei 2015

RD X Coord.:

Stal 3

212 980

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 868

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 212 980

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 868285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 4

212 839

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 970

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 212 839

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 970285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 5

212 894

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 054

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 212 894

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 443 054285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 6

212 964

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 046

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 212 964

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 443 046285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 7

213 043

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 215

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 043

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 443 215285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 8

213 136

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 201

AB

0.00335

Type:

Date: 29-02-2016 Time: 14:52:47 Page   2



(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2015-1 , Rekenhart Release 12 mei 2015

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 136

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 443 201285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 9

213 206

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 108

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 206

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 443 108285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 10

213 249

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:443 999

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 249

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 999285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 11

213 291

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 843

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 291

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 843285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 12

213 206

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 629

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 206

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 629285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00

RD X Coord.:

Stal 13

213 156

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:442 654

AB

0.00335

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 213 156

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 442 654285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50
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25.00

lengte van gebouw: 25.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 0.00
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 SAMENVATTING  

 
In opdracht van de heer R. Aagten van Geling Advies Oost namens Kemperland 
B.V. heeft milieuadviesbureau G&O Consult te De Rips een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor het pluimveebedrijf gelegen aan de Broekhuizerstraat 2 te 
Wehl, gemeente Doetinchem. 
 
Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de ingediende aanvraag voor 
en omgevingsvergunning. In het onderhavig onderzoek is de aangevraagde situ-
atie beschouwd, waarna deze is getoetst aan de eisen van het bevoegd gezag. 
 
Het langtijdgemiddeld geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfs-
situatie op de omliggende geluidsgevoelige objecten en op 100 meter van de 
inrichtingsgrens voldoet aan de geluidgrenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde.  
 
Het maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) wordt ten tijde van de representatieve 
bedrijfssituatie evenmin overschreden op de omliggende geluidgevoelige objec-
ten en op 100 meter. 
 
De indirecte hinder voldoet ten tijde van de representatieve en incidentele be-
drijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
De aangevraagde situatie kan op het punt van akoestiek geaccepteerd worden. 
 

 

Figuur 1___________________  

Luchtfoto 

(Bron: Basisregistraties Adressen 

en Gebouwen) 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

In opdracht van de heer R. Aagten van Geling Advies Oost namens Kemperland 
B.V. heeft milieuadviesbureau G&O Consult te De Rips een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor het pluimveebedrijf gelegen aan de Broekhuizerstraat 2 te 
Wehl, gemeente Doetinchem. 
 
Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting 
op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden, als 
gevolg van de toekomstige bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resulta-
ten worden vervolgens getoetst aan de eisen van het bevoegd gezag. 
 
De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschik-
baar gesteld door de inrichtinghouder en diens adviseur, de heer R. Aagten van 
Geling Advies Oost te Varsseveld. Op basis van deze gegevens is een berekening 
gemaakt van de te verwachten equivalente en maximale geluidsniveaus op de 
omliggende, bepalende woningen van derden. Ten slotte is de geluidbelasting 
berekend als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 
 

 

Figuur 2___________________  

Aangevraagde situatie 

Bron: Geling Advies B.V. 
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HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN    

 

2.1  TOETSINGSKADER 

Door de gemeente Doetinchem is geen geluidbeleid opgesteld. De resultaten van 
het geluidsonderzoek worden om die reden aan de Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening getoetst. Volgens deze handreiking worden bij het vast-
stellen van grenswaarden 3 elementen onderscheiden: 

• De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving; 
• De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende 

mate hinder zal optreden; 
• De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuur-

lijk afwegingsproces. 
 
Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe 
en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt 
dat bij een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te 
worden die, afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van 
Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A). Overeenkomstig de circulaire Industrielawaai en 
vergunningverlening kenmerkt de omgeving van de inrichting zich als “landelijke 
omgeving”. Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de volgende richt-
waarden van toepassing: 
 

     

Langetijdgemiddeld geluidsniveau LAr, LT Dag Avond Nacht 

Landelijke omgeving 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Woonwijk in de stad 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 
Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid. Dit referentieniveau wordt ter plaatse door metingen bepaald 
(L95-niveau), dan wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge 
van het wegverkeer. (LAr, LT – 10dB(A)). De hoogste van de beide waarden is maat-
gevend voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid.  
 
Behalve aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsni-
veau LAmax, gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar 
het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) 
ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere 

Tabel 2.1__________________ 

Richtwaarden Handreiking in-

dustrielawaai en vergunning-

verlening 
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maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet 
als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan 
worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzon-
dere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Echter, 
op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus 
wordt echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- 
en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te over-
schrijden. 
 

2.2  TOETSWAARDEN 

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten liggen in een landelijk 
gebied. In de directe omgeving zijn meerder bedrijven gelegen welke significant 
kunnen bijdragen in een verhoogd referentieniveau. Vooralsnog wordt voor de 
toetsing aangesloten bij het gebiedstype Landelijke omgeving. 
 
Wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) zal toetsing 
plaatsvinden aan: 

• 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus (LAmax) zal toetsing plaatsvinden aan: 

• 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
• 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 
• 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).  
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HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE   

3.1  BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en de 
aanvraag te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de inrichting op een werk-
dag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Op feest- 
en zondagen vinden er geen bedrijfsactiviteiten plaats, uitgezonderd dat de ven-
tilatie in bedrijf is.  

3.2  REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Met de representatieve bedrijfssituatie zijn de activiteiten in het model ge-
voerd, overeenkomstig onderstaande opsomming. De bedrijfsactiviteiten onder-
scheiden zich in een representatieve bedrijfssituatie. De (meer-) wekelijkse en 
dagelijkse activiteiten zijn gezamenlijk in 1 etmaal gemodelleerd. Hierbij wordt 
de opmerking geplaatst dat onderstaande opsomming niet samenvattend maar 
als een worstcase scenario benaderd is. Voor de bepaling van de representatieve 
bedrijfssituatie zijn de volgende activiteiten meegenomen: 
 
Aanvoer /afvoer diversen 
Ten hoogste 1 keer per week bezoekt in de dagperiode een vrachtwagen of be-
stelwagen van derden het bedrijf voor de aan- en afvoer van onder andere die-
sel, afval, kadavers of andere bedrijfsbenodigdheden. De aanvoer van diesel is 
als maatgevende activiteit beschouwd. Voor de aanvoer van diesel bezoekt 1 
vrachtwagen van derden het bedrijf (mobiele bron 05). Het lossen van de diesel 
duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 58). Daarnaast zal de eigen vrachtwa-
gen het bedrijf in de dagperiode verlaten en terugkeren welke eveneens in mo-
biele bron 05 is opgenomen. 
 
Aanvoer dieren 
Ten hoogste 1 keer per week worden in de dagperiode kuikens aangevoerd. Voor 
de aanvoer bezoekt ten hoogste 1 bestelbus van derden het bedrijf in de dagpe-
riode (mobiele bron 02). Het lossen geschiedt handmatig. 
 
Aanvoer voer 
Ten hoogste 1 keer per week wordt in de dagperiode voer aangevoerd. Hiervoor 
bezoekt ten hoogste 1 vrachtwagen van derden het bedrijf (mobiele bron 01). 
De feitelijke lostijd bedraagt in totaal ten hoogste 1,5 uur. Met het rekenmodel 
is echter 15 minuten lostijd per stal berekend (3 uur en 15 minuten) (puntbron-
nen 14 t/m 26). Dit betreft derhalve een worst-case benadering. 
 



 

Akoestisch onderzoek Broekhuizerstraat 2 te Wehl 9 

 

 

 
Afvoer dieren 
Ten hoogste 2 keer per week worden vleeskuikens in de avondperiode afgevoerd. 
Voor de afvoer van dieren bezoekt ten hoogste 1 vrachtwagen van derden het 
bedrijf (mobiele bron 01). Het laden geschiedt handmatig. 
 
Afvoer mest 
Na het leeghalen van een stal wordt in dagperiode pluimveemest vanuit één stal 
afgevoerd. Door een tractor wordt per keer één container naar de betreffende 
stal getransporteerd en terug naar de opslag (mobiele bron wordt onder de pa-
ragraaf Tractor beschreven). De mest wordt middels een mini loader vanuit de 
stal naar de container getransporteerd (mobiele bron wordt onder de paragraaf 
Tractor beschreven). Dit neemt 1,5 uur in beslag. Als worst case is deze activiteit 
bij elke stal ingevoerd. Daarnaast is als worst case de afschermende werking van 
het gebouw buiten beschouwing gelaten door deze te negeren (puntbronnen 45 
t/m 57). De mest wordt vanuit de opslag middels een vrachtwagen van derden 
in de dagperiode afgevoerd (mobiele bron 04). Het laden en lossen van een con-
tainer duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 27). 
 
Reiniging 
Na de afvoer van de mest wordt in de dagperiode de stal middels een hogedruk-
reiniger gereinigd. Het reinigen duurt 1,5 uur per stal. Als worst case is deze 
activiteit bij elke stal ingevoerd. Daarnaast is als worst case de afschermende 
werking van het gebouw buiten beschouwing gelaten door deze te negeren 
(puntbronnen 28 t/m 40). 
 
Bezoekers 
Per etmaal vinden er om bedrijfsmatige redenen 5 bewegingen met een perso-
nenauto in de dagperiode plaats (mobiele bron 06). 
 
Tractor 
Met een tractor of mini loader vinden binnen de inrichting gezamenlijk ten hoog-
ste 6 bewegingen in de dagperiode plaats en 2 bewegingen in de avondperiode. 
De tractor is met het hoogste bronvermogen als maatgevende bron in het model 
opgenomen (mobiele bron 03). Daarnaast is de tractor ten hoogste 1 uur op het 
erf in bedrijf (42 t/m 44). 
 
Stationaire bronnen 
Binnen de inrichting zijn 13 ventilatoren aanwezig (puntbronnen 01 t/m 13). De 
ventilatie vindt overwegend plaats middels natuurlijke ventilatie. Indien dit niet 
toereikend is zullen de ventilatoren worden ingeschakeld. Normaal gesproken 
zullen de ventilatoren niet op 100 %van het toerental in bedrijf zijn door over 
dimensionering en het temperatuurverloop over het etmaal. Als worst case zijn 
de ventilatoren op 100% van het toerental in bedrijf gedurende het gehele et-
maal. 

Het aanwezige noodstroomaggregaat wordt gedurende 15 minuten getest in de 
dagperiode (puntbron 41). 
 
De kippen verblijven in de dagperiode deels buiten en deels binnen. Het geluid-
niveau van de dieren is beperkt. Daarnaast zijn de dieren verdeeld over een 
grote oppervlakte. Alhoewel er wandelpaden binnen het bedrijf zijn is er voor 
de dieren voldoende mogelijkheid om afstand te houden waardoor schrikreacties 
uit blijven. Daarnaast zal dit indien aan de orde gedurende een korte periode 
plaatsvinden ten opzicht van de totale bedrijfsduur. Het betreffen verder kui-
kens die afgevoerd worden voordat de haantjes tot die wasdom komen waarop 
ze gaan kraaien. Voor gekraai behoeft derhalve niet te worden gevreesd. Het 
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geluid van de dieren geluid zal om die redenen buiten de inrichting niet waar-
neembaar zijn en niet bijdragen in de totale geluidbelasting van de inrichting. 
 
In de stallen en bedrijfsgebouwen staan diverse geluidsbronnen (pompen, voer-
vijzels, elektrische gereedschappen en dergelijke). Echter, doordat deze in af-
gesloten ruimten staan opgesteld dan wel beperkt worden gebruikt is het geluid 
hiervan buiten niet hoorbaar dan wel zullen deze niet relevant bijdragen in de 
totale geluidbelasting van het bedrijf. 

  



 

Akoestisch onderzoek Broekhuizerstraat 2 te Wehl 11 

 

 

HOOFDSTUK 4  REKENMETHODE  

4.1  REKENMETHODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai” uitgave 1999 (HMRI-II). 

4.2  MODELLERING 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruik-
making van het computerprogramma Geomilieu v.3.11 van Dgmr raadgevende 
ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren 
conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Re-
kenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtbere-
keningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 
• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 
• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en 

absorptie van de bodem.  
• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  
• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

 
De resultaten van het overdrachtsmodel volgens de standaardmethode HMRI-II 
zullen altijd in gelijke of hogere immissiewaarden resulteren dan de werkelijke 
(gemeten) imissieniveaus.  
 
De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele 
bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat 
afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de punt-
bronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid en 
het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule: 

�� =  −10 × 	
� � 	 × 
� × � × �� 

Waarin: l  = routelengte (m) 
  n  = aantal bewegingen 
  v  = snelheid (m/s) 
  T  = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 
  N  = aantal puntbronnen 
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Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met 
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de punt-
bronnen is op 10 meter aangehouden.  

4.3  REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch zacht) 
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage 1) 
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0 
Standaardwaarde absorptie: HRMI – II.8 
Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

Tijdsduur dagperiode:   07.00 – 19.00 uur (12 uur) 
Tijdsduur avondperiode: 19.00 – 23.00 uur (4 uur) 
Tijdsduur nachtperiode: 23.00 – 07.00 uur (8 uur) 

 

4.4  TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van in eigen beheer uitgevoerde 
geluidsmetingen bij soortgelijke activiteiten of installaties, dan wel uit litera-
tuurgegevens (bijlage 1). 
 

Omschrijving Bronvermogen 
LW - dB(A) 

Piekniveau 
LAmax - 
dB(A) 

Piekverho-
ging 

ΔL - dB 

Bestelauto 92 96 + 4 
Hogedrukreiniger 99 -- -- 
Laden lossen containers 101 111 +10 
Mini Loader 92 -- -- 
Lossen diesel 103 -- -- 
Lossen voer 104 -- -- 
Personenauto 91 96 + 5 
Tractor 105 110 + 5 
Uitlaat noodstroomaggregaat 99 -- -- 
Ventilator 500mm 79 -- -- 
Vrachtwagen  103 108 + 5 

 
  

Tabel 4.1_________________  

Gehanteerde bronniveaus 
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HOOFDSTUK 5  RESULTATEN  

5.1  AARD VAN HET GELUID 

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de 
beoordelingspunten (300 meter) is het niet te verwachten dat op de beoorde-
lingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is. Ook 
wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of laagfrequent 
geluid. 
 
Er wordt niet verwacht dat de ventilatoren enig tonaal geluid produceren, mede 
gelet dat de ventilatievoorziening over gedimensioneerd is. Daarnaast is door 
diverse fabrikanten van ventilatoren (o.a. Fancom, Ziehl Abegg) erkend dat met 
het ontwerpen van ventilatoren rekening wordt gehouden om tonaal geluid van 
de ventilator te voorkomen. Het geluid van de ventilatoren kan op de ontvan-
gerpunten weliswaar herkenbaar zijn, echter dit hoeft niet te wijzen op een 
fysiek meetbare tonaal geluid. Indien de ventilatoren tonaal geluid produceren, 
dan wijst dit of op een niet juiste installatie van de ventilatoren, of op een 
defect. Middels het standaardvoorschrift dat een inrichtinghouder de inrichting 
in degelijke staat van onderhoud moet drijven, is de inrichtinghouder verplicht 
om bij disfunctioneren van de aanwezige installaties of apparatuur, maatregelen 
te treffen. Binnen de inrichting en binnen de inrichting aanwezige voertuigen 
zijn geen audioapparatuur of omroepinstallaties aanwezig welke buiten de in-
richtingsgrens te horen zullen zijn.  

5.2  REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op een geveldeel van de omliggende wonin-
gen van derden en op een afstand van 100 meter vanaf de inrichtingsgrens. De 
rekenhoogte op geluidsgevoelige bestemmingen is tussen 07.00 en 19.00 uur op 
1,5 meter + maaiveld, in de periode tussen 19.00 – 23.00 en 23.00 en 07.00 uur 
op 5,0 m + maaiveld aangehouden, vanwege de beoordelingshoogte betreffende 
de woningen. Bij de bepaling van de geluidbelasting op de gevels van woningen 
van derden is geen gevelreflectie toegepast.  
 
Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is een aparte groep binnen het 
model gemodelleerd, welke voor de bronkenmerkende piekverhoging (∆L, over-
eenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is ingevoerd (dit heeft het gevolg 
dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt opgeteld). Vervolgens is hier-
van het immissieniveau bepaald en verminderd voor de opgetreden meteocor-
rectieterm (Cm). Bij grotere afstanden en bronnen zonder kenmerkende piek-
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verhogingen kan het voorkomen dat het maximale geluidniveau onder het ge-
middelde geluidniveau ligt. In dat geval wordt het berekende gemiddelde ge-
luidniveau vermeld in plaats van het berekende maximale geluidniveau. 

5.3  RESULTATEN 

In onderstaande tabel 5.1 zijn de resultaten vermeld van de representatieve 
bedrijfssituatie op de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals en-
kele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebrei-
dere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.  
 

Toetspunt 
Dag Avond Nacht 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Streefwaarde 40 70 35 65 30 60 
       
Broekhuizerstraat 4 30 44 24 45 13 13* 
Bokenstraat 3 26 37 21 38 12 12* 
Barlhammerweg 23 24 37 22 42 13 13* 
Barlhammerweg 27 30 43 25 44 15 15* 
Bahrseweg 5 23 37 20 38 12 12* 
Vogelstraat 7 27 39 22 41 12 12* 
       
100 meter Noord 34 45 26 45 19 19* 
100 meter Oost 39 54 33 54 24 24* 
100 meter zuid 36 51 30 51 21 21* 
100 meter West 36 48 29 48 20 20* 

* Verklaring zie paragraaf 5.2 

5.4  INDIRECTE HINDER 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten 
gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoorde-
ling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct 
verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. 
Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 
verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staats-
courant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op 
basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te 
toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht 
na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  
 
De inrichting ontsluit zich via de Broekhuizerstraat. Omdat binnen een afstand 
van 300 meter geen woningen van derden zijn gelegen zal het verkeer van en 
naar de inrichting niet als zodanig herkenbaar zijn. Toch is als wordt case situ-
atie de woning Broekhuizerstraat 4 als beschouwd. 
 
Met de in paragraaf 2.2 beschreven bedrijfsactiviteiten vinden er binnen een 
etmaal de onderstaande verkeersbewegingen plaats. 
 
 Aantal bewegingen per 

 Dag Avond Nacht 

Vrachtwagen 8 2 -- 
Personenauto 10 -- -- 
Bestelbus 2 -- -- 
Tractor 12 4 -- 

Tabel 5.1___________________  

Resultaten representatieve be-

drijfssituatie  

Tabel 5.2___________________  

Verkeersaantrekkende werking 
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Met het onderzoek is uitgegaan dat al het verkeer de woningen met een gemid-
delde snelheid van 80 km/uur passeert. Hierop uitgezonderd zijn de tractoren, 
welke de woning met een snelheid van 30 km/uur passeren. Voor het berekenen 
van de indirecte hinder is In het rekenmodel een separate groep ingevoerd. De 
rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de 
avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.  
 

Toetspunt Dag Avond Nacht etmaal 

LAr, LT LAr, LT LAr, LT LEtmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 50 

Broekhuizerstraat 4 34 36 -- 41 
 
  

Tabel 5.3___________________  

Resultaten indirecte hinder 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  

6.1  BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de heer R. Aagten van Geling Advies Oost namens Kemperland 
B.V. heeft milieuadviesbureau G&O Consult te De Rips een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor het pluimveebedrijf gelegen aan de Broekhuizerstraat 2 te 
Wehl, gemeente Doetinchem. 
 
Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de ingediende aanvraag voor 
en omgevingsvergunning. In het onderhavig onderzoek is de aangevraagde situ-
atie beschouwd, waarna deze is getoetst aan de eisen van het bevoegd gezag. 
 
Het langtijdgemiddeld geluidsniveau ten tijde van de representatieve bedrijfs-
situatie op de omliggende geluidsgevoelige objecten voldoet aan de streef-
waarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Het maximaal geluidsniveau voldoet aan de 
70 dB(A) etmaalwaarde. Ter hoogte van de referentiepunten op 100 meter kan 
eveneens worden voldaan. Opgemerkt dient te worden dat een worst case situ-
atie is beschouwd. Zo zullen niet alle activiteiten op 1 dag plaatsvinden en niet 
bij elke stal, ook zal enige dempingen optreden voor de activiteiten die in de 
stallen plaats zullen vinden en zullen ventilatoren niet dan wel op een lager 
toerental draaien. 
 
Het verkeer van en naar de inrichting zal bij de dichtstbijzijnd gelegen woning 
niet meer herkenbaar zijn. Ook dit is als wordt case inzichtelijk gemaakt waarbij 
voldaan kan worden aan de etmaalwaarde van 50 dB(A). 
 

6.2  MAATREGELEN EN BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de beste beschik-
bare technieken (BBT).  
 
Beste beschikbare technieken. 
Alhoewel in de Best available techniques reference document (BREF) voor de 
intensieve veehouderij welke als voorbeeld kan worden genomen geen voor ge-
luid specifieke beste beschikbare technieken zijn voorgeschreven in hoofdstuk 5 
wordt hieronder toch kort ingegaan op de maatregelen en voorzieningen welke 
reeds zijn doorgevoerd. 
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Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de con-
tinuïteit van de bedrijfsvoering.  
 
De activiteiten vinden verspreid over een grote oppervlakte plaats waardoor niet 
alles geconcentreerd is op 1 positie. 
 
De afstand tot omliggende woningen is met ca 300 meter groot. 
 
Verondersteld mag worden dat de huidige bedrijfsvoering en de aanwezige ou-
tillage daarmee voldoet aan de huidige stand der techniek. 
 

6.3  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het aspect geluid behoeft de voorgenomen aanvraag om een omgevingsvergun-
ning niet in de weg te staan.  
 
 



 

 

Bijlage 1 

Berekening ventilatoren 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 0006ao1616

Model eigenschap

Omschrijving 0006ao1616
Verantwoordelijke Twan
Rekenmethode IL

Aangemaakt door Twan op 4-2-2016

Laatst ingezien door Twan op 4-2-2016
Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Gebied

01 Verhard gebied 0,00     213084,64     442630,38           851,00
02 Verhard gebied 0,00     213163,51     442558,77          2031,62
03 Verhard gebied 0,00     213175,58     442513,81           292,76
04 Verhard gebied 0,00     213290,30     442747,34          1029,24
05 Verhard gebied 0,00     213291,05     442939,99           890,58

06 Verhard gebied 0,00     213226,43     443127,70          1719,41
07 Verhard gebied 0,00     213108,09     443246,30          3668,06
08 Verhard gebied 0,00     212993,48     443125,14          4296,74
09 Verhard gebied 0,00     212738,67     443057,68          1101,44
10 Verhard gebied 0,00     212947,32     442846,53           199,02

11 Verhard gebied 0,00     212922,04     442810,96           493,20
12 Verhard gebied 0,00     213003,23     442776,52           230,90
13 Verhard gebied 0,00     213145,48     442488,65          2130,45
14 Verhard gebied 0,00     213700,60     442684,97         18505,91
15 Verhard gebied 0,00     212500,30     443277,32          2204,97
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63

01 Stal 1     213009,69     442715,63     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
02 Stal 2     213050,81     442763,76     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
03 Stal 3     212993,19     442867,90     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
04 Stal 4     212851,60     442970,23     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
05 Stal 5     212907,19     443053,27     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

06 Stal 6     212977,30     443045,94     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
07 Stal 7     213055,87     443214,82     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
08 Stal 8     213149,09     443200,48     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
09 Stal 9     213219,39     443107,96     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
10 Stal 10     213261,28     442998,60     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

11 Stal 11     213304,51     442842,72     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
12 Stal 12     213218,71     442628,75     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
13 Stal 13     213168,36     442653,26     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
14 Bedrijfswoning     213127,03     442542,47     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
15 Gebouw 14, blok     213098,85     442537,61     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

16 Gebouw 15, blok     213104,51     442576,25     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
17 Gebouw 14, dak     213089,38     442581,81     3,70      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20
18 Gebouw 14, dak     213080,36     442574,30     5,20      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20
19 Gebouw 14, nok     213108,31     442545,48     7,05      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20
20 Gebouw 15, dak     213111,10     442599,76     4,30      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20

21 Gebouw 15, nok     213113,56     442596,74     6,44      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20
22 Stal 1, dak     213001,27     442714,94     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
23 Stal 2, dak     213042,27     442763,05     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
24 Stal 3, dak     212983,79     442866,82     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
25 Stal 4, dak     212842,64     442969,64     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

26 Stal 5, dak     212898,63     443052,96     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
27 Stal 6, dak     212968,02     443045,31     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
28 Stal 7, dak     213046,35     443214,74     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
29 Stal 8, dak     213139,83     443200,66     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
30 Stal 9, dak     213210,32     443107,63     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

31 Stal 10, dak     213252,09     442997,63     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
32 Stal 11, dak     213296,27     442841,88     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
33 Stal 12, dak     213209,97     442628,54     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
34 Stal 13, dak     213159,91     442652,46     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
39 0222100000591137     213530,32     442336,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

40 0222100000578603     213557,43     443183,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
41 0222100000580739     213515,18     443176,65     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
42 0222100000581717     212520,34     443394,34     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
43 0222100000587538     212626,02     442459,75     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
44 0222100000588985     212592,41     443340,13     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

45 0222100000589019     212545,38     443350,94     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
46 0222100000591306     212617,44     442441,14     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
47 0222100000591307     212868,20     442350,14     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
48 0222100000594628     212600,77     443393,12     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
49 0222100000594629     213673,88     442991,44     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

50 0222100000594829     212612,70     442424,87     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
51 0222100000599190     212877,15     442323,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
52 0222100000600473     213655,86     443005,55     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
53 0222100000600560     212843,48     442355,54     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
54 0222100000601420     212859,68     442338,48     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

55 0222100000605925     212548,30     443381,60     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
56 0222100000609306     213694,22     443005,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
57 0222100000610006     212855,20     442337,60     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
58 0222100000667909     213383,69     442527,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Gebied

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           490,38
02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           486,32
03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           504,94
04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           486,32
05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           451,00

06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           507,51
07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           491,46
08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           527,42
09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           503,50
10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           521,64

11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           524,21
12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           503,66
13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           504,94
14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           160,21
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80          1000,52

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           280,00
17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20           651,60
18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20           301,70
19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20            17,33
20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20           161,43

21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20            11,82
22 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
23 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17

26 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
27 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
28 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
29 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,03
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17

31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
33 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            42,17
39 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           120,26

40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           387,25
41 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            18,84
42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           439,25
43 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           211,74
44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            19,55

45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           215,82
46 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           380,52
47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           257,10
48 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           690,40
49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           889,23

50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            62,76
51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           224,63
52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           264,53
53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           135,79
54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80            78,88

55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           303,99
56 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           167,83
57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           655,72
58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80           386,48
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D)

01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren     213164,43     442561,06      1,00      0,00 Relatief     1
02 Bestelbus aanvoer kuikens     213164,31     442560,89      0,75      0,00 Relatief     1
03 Tractor     213164,06     442560,59      1,50      0,00 Relatief     6
04 Vrachtwagen afvoer mest     213165,00     442560,98      1,00      0,00 Relatief     1
05 Vrachtwagen Diversen     213164,22     442561,37      1,00      0,00 Relatief     2

06 Personenauto     213124,53     442526,88      0,75      0,00 Relatief     5
100 Vrachtwagen (indirecte hinder)     212625,02     442065,72      1,00      0,00 Relatief     8
101 Tractor (indirecte hinder)     212625,97     442064,77      1,50      0,00 Relatief    12
102 Personenauto (indirecte hinder)     212622,17     442062,87      0,75      0,00 Relatief    10
103 Bestelbus (indirecte hinder)     212627,87     442068,57      0,75      0,00 Relatief     2
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

01     1 --  40,81  36,04 --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60
02 -- --  40,81 -- --  10  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70
03     2 --  33,03  33,03 --  10  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60   98,90
04 -- --  40,92 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60
05 -- --  37,89 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60

06 -- --  34,14 -- --  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90
100     2 --  40,82  42,07 --  80  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60
101     4 --  34,80  34,80 --  30  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60   98,90
102 -- --  39,85 -- --  80  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90
103 -- --  46,85 -- --  80  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

01   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
101   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00  103,27
02    0,00    0,00   91,77
03    0,00    0,00  104,52
04    0,00    0,00  103,27
05    0,00    0,00  103,27

06    0,00    0,00   90,62
100    0,00    0,00  103,27
101    0,00    0,00  104,52
102    0,00    0,00   90,62
103    0,00    0,00   91,77
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type

01 Ventilator d=500     212997,54     442714,95     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
02 Ventilator d=500     213038,34     442763,11     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
03 Ventilator d=500     212980,32     442866,47     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
04 Ventilator d=500     212838,93     442969,16     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
05 Ventilator d=500     212895,08     443053,17     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron

06 Ventilator d=500     212964,43     443045,10     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
07 Ventilator d=500     213043,21     443214,56     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
08 Ventilator d=500     213136,17     443200,63     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
09 Ventilator d=500     213206,74     443107,74     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
10 Ventilator d=500     213248,81     442997,46     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron

11 Ventilator d=500     213292,74     442842,08     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
12 Ventilator d=500     213206,36     442627,81     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
13 Ventilator d=500     213156,59     442652,60     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron
14 Vullen silo's     213002,70     442740,17     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
15 Vullen silo's     213018,77     442763,53     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

16 Vullen silo's     212954,42     442872,10     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
17 Vullen silo's     212858,53     442983,62     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
18 Vullen silo's     212918,38     443059,11     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
19 Vullen silo's     212964,87     443065,15     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
20 Vullen silo's     213074,74     443217,51     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

21 Vullen silo's     213161,80     443200,93     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
22 Vullen silo's     213229,18     443101,43     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
23 Vullen silo's     213267,53     442990,52     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
24 Vullen silo's     213308,99     442817,43     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
25 Vullen silo's     213188,75     442630,86     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

26 Vullen silo's     213157,66     442631,90     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
27 Laden lossen container     213105,54     442596,37     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
28 Hoge drukreiniger     212994,94     442715,49     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
29 Hoge drukreiniger     213035,77     442762,98     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
30 Hoge drukreiniger     212977,73     442866,23     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

31 Hoge drukreiniger     212836,22     442969,27     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
32 Hoge drukreiniger     212892,31     443052,42     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
33 Hoge drukreiniger     212966,85     443045,27     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
34 Hoge drukreiniger     213040,00     443214,33     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
35 Hoge drukreiniger     213139,01     443200,80     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

36 Hoge drukreiniger     213209,07     443108,00     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
37 Hoge drukreiniger     213251,03     442998,05     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
38 Hoge drukreiniger     213295,24     442841,83     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
39 Hoge drukreiniger     213203,81     442628,56     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
40 Hoge drukreiniger     213159,09     442652,08     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

41 Uitlaat noodstroomaggregaat     213086,48     442552,07     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron
42 Tractor     213105,91     442540,57     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
43 Tractor     213078,82     442575,06     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
44 Tractor     213103,86     442595,04     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
45 Mini loader     212999,85     442714,84     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

46 Mini loader     213041,17     442763,06     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
47 Mini loader     212982,67     442867,00     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
48 Mini loader     212841,73     442969,70     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
49 Mini loader     212897,19     443052,53     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
50 Mini loader     212962,08     443044,77     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

51 Mini loader     213045,69     443214,76     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
52 Mini loader     213133,84     443199,77     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
53 Mini loader     213203,98     443107,57     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
54 Mini loader     213245,78     442997,70     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
55 Mini loader     213289,55     442841,48     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

56 Mini loader     213209,15     442628,39     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
57 Mini loader     213154,09     442652,17     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
58 Vrachtwagen laden lossen diversen     213075,85     442574,01     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
100 Vrachtwagen (piek)     213123,87     442524,78     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
101 Vrachtwagen (piek)     213097,81     442527,64     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

102 Vrachtwagen (piek)     213061,85     442569,21     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
103 Vrachtwagen (piek)     213164,15     442561,74     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
104 Vrachtwagen (piek)     213142,66     442592,57     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
105 Vrachtwagen (piek)     213085,20     442632,74     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

01   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
02   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
03   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
04   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
05   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70

06   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
07   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
08   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
09   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
10   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70

11   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
12   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
13   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee --   40,70   63,70   61,70
14   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
15   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10

16   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
17   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
18   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
19   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
20   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10

21   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
22   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
23   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
24   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
25   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10

26   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   40,00   69,50   77,10   87,10
27   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   66,70   69,50   81,70   85,50
28   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
29   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
30   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20

31   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
32   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
33   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
34   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
35   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20

36   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
37   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
38   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
39   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20
40   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Ja Nee --   44,90   52,70   62,20

41   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   53,50   72,30   76,20   82,50
42   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
43   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
44   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
45   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00

46   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
47   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
48   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
49   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
50   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00

51   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
52   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
53   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
54   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
55   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00

56   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
57   0,00 360,00   9,03 -- -- Nee Ja Nee   62,70   70,20   82,40   80,00
58   0,00 360,00  16,81 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
100   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
101   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40

102   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
103   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
104   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
105   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

01   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
10   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13   69,70   74,70   71,70   65,70   56,70   77,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
15   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
17   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
18   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
19   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
20   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
22   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
23   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
24   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26   94,50  101,00   98,60   93,10   88,20  104,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
27   95,60   97,20   95,50   88,60   77,70  101,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
28   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
29   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
30   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
32   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
33   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
34   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
35   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
37   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
39   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
40   73,00   84,90   91,80   95,00   96,20   99,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41   93,80   94,40   93,00   89,00   80,60   99,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
42   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
43   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
44   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
45   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
47   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
48   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
49   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
50   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
52   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
53   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
54   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
55   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
57   87,50   85,70   83,20   77,70   68,80   91,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
58   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
101   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

102   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
103   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
104   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
105   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00    0,00   77,90
02    0,00    0,00    0,00   77,90
03    0,00    0,00    0,00   77,90
04    0,00    0,00    0,00   77,90
05    0,00    0,00    0,00   77,90

06    0,00    0,00    0,00   77,90
07    0,00    0,00    0,00   77,90
08    0,00    0,00    0,00   77,90
09    0,00    0,00    0,00   77,90
10    0,00    0,00    0,00   77,90

11    0,00    0,00    0,00   77,90
12    0,00    0,00    0,00   77,90
13    0,00    0,00    0,00   77,90
14    0,00    0,00    0,00  104,14
15    0,00    0,00    0,00  104,14

16    0,00    0,00    0,00  104,14
17    0,00    0,00    0,00  104,14
18    0,00    0,00    0,00  104,14
19    0,00    0,00    0,00  104,14
20    0,00    0,00    0,00  104,14

21    0,00    0,00    0,00  104,14
22    0,00    0,00    0,00  104,14
23    0,00    0,00    0,00  104,14
24    0,00    0,00    0,00  104,14
25    0,00    0,00    0,00  104,14

26    0,00    0,00    0,00  104,14
27    0,00    0,00    0,00  101,38
28    0,00    0,00    0,00   99,63
29    0,00    0,00    0,00   99,63
30    0,00    0,00    0,00   99,63

31    0,00    0,00    0,00   99,63
32    0,00    0,00    0,00   99,63
33    0,00    0,00    0,00   99,63
34    0,00    0,00    0,00   99,63
35    0,00    0,00    0,00   99,63

36    0,00    0,00    0,00   99,63
37    0,00    0,00    0,00   99,63
38    0,00    0,00    0,00   99,63
39    0,00    0,00    0,00   99,63
40    0,00    0,00    0,00   99,63

41    0,00    0,00    0,00   99,19
42    0,00    0,00    0,00  104,52
43    0,00    0,00    0,00  104,52
44    0,00    0,00    0,00  104,52
45    0,00    0,00    0,00   91,75

46    0,00    0,00    0,00   91,75
47    0,00    0,00    0,00   91,75
48    0,00    0,00    0,00   91,75
49    0,00    0,00    0,00   91,75
50    0,00    0,00    0,00   91,75

51    0,00    0,00    0,00   91,75
52    0,00    0,00    0,00   91,75
53    0,00    0,00    0,00   91,75
54    0,00    0,00    0,00   91,75
55    0,00    0,00    0,00   91,75

56    0,00    0,00    0,00   91,75
57    0,00    0,00    0,00   91,75
58    0,00    0,00    0,00  103,27
100   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
101   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

102   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
103   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
104   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
105   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef. Type

106 Vrachtwagen (piek)     213041,29     442687,86     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
107 Vrachtwagen (piek)     213007,66     442749,99     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
108 Vrachtwagen (piek)     212936,19     442877,51     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
109 Vrachtwagen (piek)     212872,19     442991,03     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
110 Vrachtwagen (piek)     212939,46     443063,90     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

111 Vrachtwagen (piek)     212970,29     443097,06     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
112 Vrachtwagen (piek)     213082,40     443219,92     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
113 Vrachtwagen (piek)     213113,23     443245,14     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
114 Vrachtwagen (piek)     213179,09     443198,90     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
115 Vrachtwagen (piek)     213209,92     443164,80     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

116 Vrachtwagen (piek)     213241,22     443090,99     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
117 Vrachtwagen (piek)     213273,92     442981,68     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
118 Vrachtwagen (piek)     213322,50     442855,09     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
119 Vrachtwagen (piek)     213318,30     442777,55     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
120 Vrachtwagen (piek)     213180,03     442632,74     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron

121 Vrachtwagen (piek)     213156,21     442609,85     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron
122 Tractor (piek)     213124,60     442526,50     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
123 Tractor (piek)     213096,81     442528,30     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
124 Tractor (piek)     213064,81     442568,29     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
125 Tractor (piek)     213106,41     442608,49     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

126 Tractor (piek)     213163,60     442561,09     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
127 Tractor (piek)     213142,40     442594,09     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
128 Tractor (piek)     213084,21     442633,48     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
129 Tractor (piek)     213040,21     442686,68     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
130 Tractor (piek)     213005,62     442752,27     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

131 Tractor (piek)     212938,03     442875,65     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
132 Tractor (piek)     212872,64     442993,83     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
133 Tractor (piek)     212938,03     443065,62     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
134 Tractor (piek)     212973,42     443100,42     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
135 Tractor (piek)     213085,01     443220,00     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

136 Tractor (piek)     213111,40     443246,00     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
137 Tractor (piek)     213178,00     443196,81     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
138 Tractor (piek)     213210,99     443163,81     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
139 Tractor (piek)     213240,59     443089,42     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
140 Tractor (piek)     213276,18     442983,44     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron

141 Tractor (piek)     213322,78     442853,25     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
142 Tractor (piek)     213317,78     442776,66     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
143 Tractor (piek)     213179,00     442631,28     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
144 Tractor (piek)     213153,60     442608,49     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

106   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
107   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
108   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
109   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
110   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40

111   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
112   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
113   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
114   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
115   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40

116   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
117   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
118   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
119   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
120   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40

121   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   63,90   76,40   87,60   90,40
122   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
123   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
124   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
125   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60

126   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
127   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
128   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
129   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
130   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60

131   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
132   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
133   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
134   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
135   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60

136   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
137   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
138   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
139   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
140   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60

141   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
142   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
143   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60
144   0,00 360,00 199,00 199,00 -- Nee Nee Nee   70,90   86,40   86,20   90,60

��������������� ����!�
��	� "��



����������	
�������������

���������������������������	�������������������


Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

106   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
107   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
108   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
109   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
110   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

111   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
112   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
113   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
114   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
115   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

116   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
117   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
118   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
119   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
120   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

121   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
122   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
123   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
124   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
125   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

126   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
127   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
128   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
129   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
130   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

131   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
132   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
133   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
134   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
135   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

136   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
137   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
138   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
139   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
140   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

141   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
142   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
143   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
144   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

106   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
107   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
108   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
109   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
110   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

111   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
112   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
113   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
114   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
115   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

116   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
117   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
118   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
119   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
120   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

121   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
122   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
123   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
124   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
125   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

126   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
127   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
128   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
129   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
130   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

131   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
132   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
133   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
134   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
135   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

136   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
137   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
138   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
139   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
140   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

141   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
142   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
143   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
144   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
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Industrielawaai - IL, [Broekhuizerstraat 2 te Wehl - 0006ao1616] , Geomilieu V3.11
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

01 Broekhuizerstraat 4     212872,42     442329,42      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
02 Bokkenstraat 3     212611,43     442426,83      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
03 Barlhammerweg 23     213690,65     443000,57      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
04 Barlhammerweg 27     213536,48     443173,80      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
05 Bahrseweg 5     212524,65     443381,79      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

06 Vogelstraat 7     213535,43     442341,25      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
07 100 m Noord     212822,39     443291,31      0,00 Relatief      5,00 -- --
08 100 m Oost     213353,55     443079,05      0,00 Relatief      5,00 -- --
09 100 m Zuid     213292,87     442494,79      0,00 Relatief      5,00 -- --
10 100 m West     212770,38     442765,09      0,00 Relatief      5,00 -- --

11 Broekhuizerstraat 4 (IH)     212872,69     442318,82      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
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Model: 0006ao1616
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 -- -- -- Ja
02 -- -- -- Ja
03 -- -- -- Ja
04 -- -- -- Ja
05 -- -- -- Ja

06 -- -- -- Ja
07 -- -- -- Nee
08 -- -- -- Nee
09 -- -- -- Nee
10 -- -- -- Nee

11 -- -- -- Ja
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Industrielawaai - IL, [Broekhuizerstraat 2 te Wehl - 0006ao1616] , Geomilieu V3.11
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Industrielawaai - IL, [Broekhuizerstraat 2 te Wehl - 0006ao1616] , Geomilieu V3.11
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Broekhuizerstraat 4 1,50 30 23 12 30 63
01_B Broekhuizerstraat 4 5,00 31 24 13 31 64
02_A Bokkenstraat 3 1,50 26 18 8 26 58
02_B Bokkenstraat 3 5,00 29 21 12 29 61
03_A Barlhammerweg 23 1,50 24 19 10 24 58

03_B Barlhammerweg 23 5,00 29 22 13 29 62
04_A Barlhammerweg 27 1,50 30 23 14 30 63
04_B Barlhammerweg 27 5,00 32 25 15 32 64
05_A Bahrseweg 5 1,50 23 17 9 23 56
05_B Bahrseweg 5 5,00 27 20 12 27 60

06_A Vogelstraat 7 1,50 27 21 10 27 61
06_B Vogelstraat 7 5,00 28 22 12 28 62
07_A 100 m Noord 5,00 34 26 19 34 65
08_A 100 m Oost 5,00 39 33 24 39 71
09_A 100 m Zuid 5,00 36 30 21 36 69

10_A 100 m West 5,00 36 29 20 36 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Broekhuizerstraat 4 1,50 44 44 5
01_B Broekhuizerstraat 4 5,00 45 45 6
02_A Bokkenstraat 3 1,50 37 37 3
02_B Bokkenstraat 3 5,00 38 38 4
03_A Barlhammerweg 23 1,50 37 37 4

03_B Barlhammerweg 23 5,00 42 42 6
04_A Barlhammerweg 27 1,50 43 43 7
04_B Barlhammerweg 27 5,00 44 44 8
05_A Bahrseweg 5 1,50 37 37 3
05_B Bahrseweg 5 5,00 38 38 4

06_A Vogelstraat 7 1,50 39 39 4
06_B Vogelstraat 7 5,00 41 41 5
07_A 100 m Noord 5,00 45 45 13
08_A 100 m Oost 5,00 54 54 20
09_A 100 m Zuid 5,00 51 51 18

10_A 100 m West 5,00 48 48 14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Broekhuizerstraat 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Broekhuizerstraat 4 1,50 30 23 12 30 63

01 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 9 13 -- 18 54
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -3 -- -- -3 42
02 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
03 Tractor 1,50 22 22 -- 27 60

03 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 6
04 Ventilator d=500 6,50 -10 -10 -10 0 -5
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 7 -- -- 7 52
05 Ventilator d=500 6,50 -9 -9 -9 1 -5
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 10 -- -- 10 53

06 Personenauto 0,75 0 -- -- 0 39
06 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 0
07 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
08 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
09 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1

10 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 2
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -- -- -157 47
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 44
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 31

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25
11 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -178 -178 -- -173 26
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -178 -178 -- -173 25
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 31
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
12 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35

122 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 46
123 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48
124 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
125 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 46
126 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44

127 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
128 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
129 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 44
13 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 9
130 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

131 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
132 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
133 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
134 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
135 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

136 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
137 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
138 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Broekhuizerstraat 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
14 Vullen silo's 1,00 4 -- -- 4 26
140 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
141 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
142 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40

143 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
144 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
15 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 34
16 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 30
17 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 18

18 Vullen silo's 1,00 -1 -- -- -1 20
19 Vullen silo's 1,00 -10 -- -- -10 12
20 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 29
21 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
22 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 29

23 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
24 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
25 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
26 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 30
27 Laden lossen container 1,00 6 -- -- 6 27

28 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 29
29 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 27
30 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 25
31 Hoge drukreiniger 1,00 -8 -- -- -8 5
32 Hoge drukreiniger 1,00 -7 -- -- -7 5

33 Hoge drukreiniger 1,00 0 -- -- 0 12
34 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
35 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
36 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18
37 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20

38 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
39 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
40 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 19
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 17 -- -- 17 38
42 Tractor 1,50 23 -- -- 23 43

43 Tractor 1,50 19 -- -- 19 39
44 Tractor 1,50 13 -- -- 13 34
45 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
46 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
47 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20

48 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
49 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
50 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 13
51 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
52 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15

53 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
54 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 16
55 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
56 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
57 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 18 -- -- 18 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Broekhuizerstraat 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_B Broekhuizerstraat 4 5,00 31 24 13 31 64

01 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 10
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 10 15 -- 20 55
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -2 -- -- -2 43
02 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
03 Tractor 1,50 23 23 -- 28 61

03 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
04 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 8 -- -- 8 53
05 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 12 -- -- 12 54

06 Personenauto 0,75 2 -- -- 2 40
06 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
07 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
08 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
09 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 2

10 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -- -- -156 47
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 42

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 43
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 42
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 33

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
11 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 28
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 33

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
12 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 43
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37

122 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
123 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -- -149 49
124 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
125 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
126 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45

127 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
128 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
129 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
13 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 10
130 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40

131 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
132 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
133 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
134 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
135 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36

136 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35
137 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35
138 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Broekhuizerstraat 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
14 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 27
140 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
141 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
142 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41

143 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 45
144 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
15 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 36
16 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
17 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 24

18 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 24
19 Vullen silo's 1,00 -7 -- -- -7 14
20 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 29
21 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 28
22 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 29

23 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 33
24 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
25 Vullen silo's 1,00 18 -- -- 18 39
26 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
27 Laden lossen container 1,00 8 -- -- 8 29

28 Hoge drukreiniger 1,00 17 -- -- 17 29
29 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
30 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
31 Hoge drukreiniger 1,00 -1 -- -- -1 12
32 Hoge drukreiniger 1,00 -1 -- -- -1 11

33 Hoge drukreiniger 1,00 2 -- -- 2 15
34 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
35 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
36 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 19
37 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20

38 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
39 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
40 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 19 -- -- 19 39
42 Tractor 1,50 25 -- -- 25 45

43 Tractor 1,50 21 -- -- 21 40
44 Tractor 1,50 15 -- -- 15 34
45 Mini loader 1,00 11 -- -- 11 24
46 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 22
47 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21

48 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 13
49 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 12
50 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 14
51 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 16
52 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15

53 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 16
54 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17
55 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
56 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20
57 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 20 -- -- 20 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Bokkenstraat 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_A Bokkenstraat 3 1,50 26 18 8 26 58

01 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 2 6 -- 11 47
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -11 -- -- -11 35
02 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 5
03 Tractor 1,50 17 17 -- 22 55

03 Ventilator d=500 6,50 -6 -6 -6 4 -2
04 Ventilator d=500 6,50 -7 -7 -7 3 -3
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 3 -- -- 3 49
05 Ventilator d=500 6,50 -9 -9 -9 1 -4
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 6 -- -- 6 48

06 Personenauto 0,75 -5 -- -- -5 34
06 Ventilator d=500 6,50 -9 -9 -9 1 -5
07 Ventilator d=500 6,50 -12 -12 -12 -2 -7
08 Ventilator d=500 6,50 -12 -12 -12 -2 -8
09 Ventilator d=500 6,50 -11 -11 -11 -1 -6

10 Ventilator d=500 6,50 -7 -7 -7 3 -2
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 39
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 40
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 40
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 27

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25
11 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -180 -- -175 24
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -180 -- -175 24
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -181 -181 -- -176 23

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -184 -184 -- -179 20
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -183 -183 -- -178 21
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -183 -183 -- -178 21
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -180 -- -175 24
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -183 -183 -- -178 21
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
12 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34

122 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
123 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
124 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
125 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
126 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32

127 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
128 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
129 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
13 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
130 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

131 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
132 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
133 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
134 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
135 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 27

136 Tractor (piek) 1,50 -177 -177 -- -172 27
137 Tractor (piek) 1,50 -177 -177 -- -172 27
138 Tractor (piek) 1,50 -177 -177 -- -172 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Bokkenstraat 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
14 Vullen silo's 1,00 5 -- -- 5 27
140 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
141 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 28
142 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33

143 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
144 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
15 Vullen silo's 1,00 5 -- -- 5 26
16 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 23
17 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 18

18 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 19
19 Vullen silo's 1,00 -12 -- -- -12 10
20 Vullen silo's 1,00 -5 -- -- -5 17
21 Vullen silo's 1,00 -6 -- -- -6 15
22 Vullen silo's 1,00 -2 -- -- -2 19

23 Vullen silo's 1,00 -1 -- -- -1 21
24 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 24
25 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
26 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 33
27 Laden lossen container 1,00 14 -- -- 14 36

28 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18
29 Hoge drukreiniger 1,00 3 -- -- 3 16
30 Hoge drukreiniger 1,00 -3 -- -- -3 10
31 Hoge drukreiniger 1,00 -4 -- -- -4 8
32 Hoge drukreiniger 1,00 -6 -- -- -6 7

33 Hoge drukreiniger 1,00 -7 -- -- -7 6
34 Hoge drukreiniger 1,00 -10 -- -- -10 3
35 Hoge drukreiniger 1,00 -11 -- -- -11 2
36 Hoge drukreiniger 1,00 -9 -- -- -9 4
37 Hoge drukreiniger 1,00 -4 -- -- -4 9

38 Hoge drukreiniger 1,00 0 -- -- 0 13
39 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
40 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 19
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 12 -- -- 12 33
42 Tractor 1,50 12 -- -- 12 33

43 Tractor 1,50 19 -- -- 19 40
44 Tractor 1,50 19 -- -- 19 39
45 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 16
46 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
47 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12

48 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12
49 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
50 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
51 Mini loader 1,00 -6 -- -- -6 8
52 Mini loader 1,00 -7 -- -- -7 7

53 Mini loader 1,00 -6 -- -- -6 8
54 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
55 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12
56 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
57 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 14 -- -- 14 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Bokkenstraat 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

02_B Bokkenstraat 3 5,00 29 21 12 29 61

01 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 8 13 -- 18 53
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -4 -- -- -4 42
02 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
03 Tractor 1,50 20 20 -- 25 58

03 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
04 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 4 -- -- 4 50
05 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 5
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 7 -- -- 7 49

06 Personenauto 0,75 -4 -- -- -4 35
06 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
07 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 2
08 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
09 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1

10 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 2
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 39
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 40
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 40
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 28

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
11 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
12 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36

122 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
123 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
124 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
125 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
126 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 32

127 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
128 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
129 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
13 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
130 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41

131 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
132 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
133 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
134 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
135 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35

136 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
137 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
138 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Bokkenstraat 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
14 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
140 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
141 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
142 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37

143 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
144 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
15 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
16 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 36
17 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31

18 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
19 Vullen silo's 1,00 0 -- -- 0 21
20 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 29
21 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
22 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 29

23 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 29
24 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
25 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 35
26 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 34
27 Laden lossen container 1,00 16 -- -- 16 38

28 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 27
29 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
30 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
31 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
32 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 22

33 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
34 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
35 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
36 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
37 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18

38 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 19
39 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 23
40 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 24
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 14 -- -- 14 35
42 Tractor 1,50 13 -- -- 13 33

43 Tractor 1,50 21 -- -- 21 41
44 Tractor 1,50 21 -- -- 21 40
45 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
46 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21
47 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20

48 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
49 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
50 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17
51 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
52 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 14

53 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
54 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15
55 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 16
56 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
57 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 15 -- -- 15 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Barlhammerweg 23
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_A Barlhammerweg 23 1,50 24 19 10 24 58

01 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 2
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 6 11 -- 16 51
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -6 -- -- -6 39
02 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 2
03 Tractor 1,50 17 17 -- 22 55

03 Ventilator d=500 6,50 -6 -6 -6 4 -1
04 Ventilator d=500 6,50 -8 -8 -8 2 -3
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -11 -- -- -11 35
05 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 -1
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 -7 -- -- -7 35

06 Personenauto 0,75 -23 -- -- -23 16
06 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 0
07 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
08 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
09 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7

10 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -- -- -180 24
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -186 -- -- -186 18
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -174 -- -- -174 29
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 24

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 33
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -182 -182 -- -177 22
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -178 -178 -- -173 26
11 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 31

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
12 Ventilator d=500 6,50 -6 -6 -6 4 -2
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 28

122 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
123 Tractor (piek) 1,50 -178 -178 -- -173 25
124 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
125 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
126 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 30

127 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
128 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 33
129 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
13 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
130 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 29

131 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
132 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
133 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
134 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
135 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

136 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
137 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
138 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Barlhammerweg 23
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
14 Vullen silo's 1,00 -2 -- -- -2 20
140 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
141 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
142 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

143 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
144 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
15 Vullen silo's 1,00 -8 -- -- -8 13
16 Vullen silo's 1,00 -7 -- -- -7 14
17 Vullen silo's 1,00 0 -- -- 0 22

18 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 24
19 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 25
20 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
21 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
22 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35

23 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
24 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
25 Vullen silo's 1,00 -4 -- -- -4 18
26 Vullen silo's 1,00 1 -- -- 1 23
27 Laden lossen container 1,00 0 -- -- 0 22

28 Hoge drukreiniger 1,00 2 -- -- 2 14
29 Hoge drukreiniger 1,00 1 -- -- 1 14
30 Hoge drukreiniger 1,00 -2 -- -- -2 10
31 Hoge drukreiniger 1,00 -5 -- -- -5 7
32 Hoge drukreiniger 1,00 -7 -- -- -7 6

33 Hoge drukreiniger 1,00 -1 -- -- -1 12
34 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 22
35 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 24
36 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 26
37 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 16

38 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20
39 Hoge drukreiniger 1,00 -3 -- -- -3 9
40 Hoge drukreiniger 1,00 -1 -- -- -1 12
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -10 -- -- -10 11
42 Tractor 1,50 0 -- -- 0 20

43 Tractor 1,50 5 -- -- 5 26
44 Tractor 1,50 8 -- -- 8 28
45 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 13
46 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 13
47 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12

48 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
49 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12
50 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 13
51 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
52 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19

53 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
54 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
55 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 18
56 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12
57 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 13

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 1 -- -- 1 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Barlhammerweg 23
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

03_B Barlhammerweg 23 5,00 29 22 13 29 62

01 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 10 15 -- 20 56
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -2 -- -- -2 44
02 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
03 Tractor 1,50 21 21 -- 26 58

03 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 4
04 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 2
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -1 -- -- -1 44
05 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 2 -- -- 2 44

06 Personenauto 0,75 -16 -- -- -16 23
06 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 4
07 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
08 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
09 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8

10 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 35
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -178 -- -- -178 26
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -- -- -166 38
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34
11 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 9
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 41
12 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37

122 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
123 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 30
124 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
125 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
126 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38

127 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
128 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
129 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
13 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
130 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 33

131 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
132 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
133 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
134 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
135 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36

136 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
137 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
138 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Barlhammerweg 23
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
14 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 27
140 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
141 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
142 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43

143 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
144 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
15 Vullen silo's 1,00 -1 -- -- -1 20
16 Vullen silo's 1,00 1 -- -- 1 23
17 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31

18 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 31
19 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
20 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 33
21 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
22 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 36

23 Vullen silo's 1,00 19 -- -- 19 40
24 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
25 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 28
26 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 33
27 Laden lossen container 1,00 9 -- -- 9 31

28 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20
29 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
30 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21
31 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18
32 Hoge drukreiniger 1,00 2 -- -- 2 14

33 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21
34 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 22
35 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
36 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 27
37 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28

38 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28
39 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 23
40 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -8 -- -- -8 13
42 Tractor 1,50 5 -- -- 5 25

43 Tractor 1,50 11 -- -- 11 31
44 Tractor 1,50 15 -- -- 15 35
45 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
46 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
47 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17

48 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 16
49 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
50 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17
51 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
52 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20

53 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
54 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
55 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
56 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
57 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 9 -- -- 9 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Barlhammerweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_A Barlhammerweg 27 1,50 30 23 14 30 63

01 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 11 16 -- 21 57
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -1 -- -- -1 45
02 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
03 Tractor 1,50 22 22 -- 27 59

03 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
04 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -3 -- -- -3 43
05 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 4
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 0 -- -- 0 43

06 Personenauto 0,75 -18 -- -- -18 21
06 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
07 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
08 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
09 Ventilator d=500 6,50 7 7 7 17 11

10 Ventilator d=500 6,50 7 7 7 17 11
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -- -- -170 34
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -- -- -171 33
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 35
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 31

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
11 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -- -155 43
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -- -155 44
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -- -155 44

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
12 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37

122 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
123 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
124 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
125 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
126 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

127 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
128 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
129 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
13 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 4
130 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36

131 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
132 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
133 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
134 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
135 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

136 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
137 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
138 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Barlhammerweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
14 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
140 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 48
141 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 44
142 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42

143 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
144 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
15 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
16 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
17 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 35

18 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
19 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 36
20 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
21 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 33
22 Vullen silo's 1,00 21 -- -- 21 42

23 Vullen silo's 1,00 21 -- -- 21 42
24 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
25 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
26 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
27 Laden lossen container 1,00 7 -- -- 7 29

28 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
29 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
30 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
31 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21
32 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23

33 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 24
34 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18
35 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
36 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31
37 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31

38 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 29
39 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
40 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -10 -- -- -10 11
42 Tractor 1,50 8 -- -- 8 28

43 Tractor 1,50 16 -- -- 16 36
44 Tractor 1,50 14 -- -- 14 35
45 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
46 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 18
47 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19

48 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
49 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
50 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
51 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
52 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22

53 Mini loader 1,00 12 -- -- 12 25
54 Mini loader 1,00 12 -- -- 12 25
55 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 23
56 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
57 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 13 -- -- 13 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Barlhammerweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04_B Barlhammerweg 27 5,00 32 25 15 32 64

01 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 13 17 -- 22 58
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 1 -- -- 1 46
02 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
03 Tractor 1,50 23 23 -- 28 60

03 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
04 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -2 -- -- -2 44
05 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 1 -- -- 1 44

06 Personenauto 0,75 -16 -- -- -16 22
06 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
07 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
08 Ventilator d=500 6,50 7 7 7 17 10
09 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 12

10 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 12
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 35
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -- -- -170 34
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -- -- -167 36
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -174 -174 -- -169 30
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36
11 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 10
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 41

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 43
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 42
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
12 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 6
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38

122 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
123 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
124 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
125 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
126 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36

127 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
128 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
129 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
13 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
130 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37

131 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
132 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
133 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
134 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
135 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43

136 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43
137 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
138 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Barlhammerweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
14 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 33
140 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48
141 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
142 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43

143 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
144 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
15 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 29
16 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
17 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35

18 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
19 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 36
20 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
21 Vullen silo's 1,00 18 -- -- 18 39
22 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43

23 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43
24 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
25 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 33
26 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
27 Laden lossen container 1,00 9 -- -- 9 30

28 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
29 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
30 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
31 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21
32 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 23

33 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
34 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 26
35 Hoge drukreiniger 1,00 18 -- -- 18 30
36 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31
37 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31

38 Hoge drukreiniger 1,00 17 -- -- 17 29
39 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
40 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -8 -- -- -8 13
42 Tractor 1,50 9 -- -- 9 29

43 Tractor 1,50 17 -- -- 17 38
44 Tractor 1,50 16 -- -- 16 36
45 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 18
46 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
47 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19

48 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
49 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21
50 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 20
51 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 23
52 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26

53 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26
54 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26
55 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 24
56 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
57 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 14 -- -- 14 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

%&#&#�����%'�%'#����(�
��	�)*��



����������	
�������������

���	
��������������
������������������ !������"���������!	�"���������#����$�!


Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Bahrseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_A Bahrseweg 5 1,50 23 17 9 23 56

01 Ventilator d=500 6,50 -10 -10 -10 0 -5
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 3 8 -- 13 49
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -9 -- -- -9 37
02 Ventilator d=500 6,50 -9 -9 -9 1 -4
03 Tractor 1,50 15 15 -- 20 52

03 Ventilator d=500 6,50 -6 -6 -6 4 -2
04 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -15 -- -- -15 31
05 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 -11 -- -- -11 32

06 Personenauto 0,75 -22 -- -- -22 17
06 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
07 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
08 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 6
09 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3

10 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 0
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -184 -- -- -184 20
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -- -- -180 24
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -183 -- -- -183 21
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -182 -182 -- -177 22

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -182 -182 -- -177 21
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -180 -- -175 24
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -175 -- -170 29

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 30
11 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 28
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 28
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -182 -182 -- -177 22

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 31
12 Ventilator d=500 6,50 -11 -11 -11 -1 -6
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -186 -186 -- -181 17
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -182 -182 -- -177 22

122 Tractor (piek) 1,50 -177 -177 -- -172 27
123 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
124 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 28
125 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
126 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 28

127 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 28
128 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
129 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
13 Ventilator d=500 6,50 -10 -10 -10 0 -6
130 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30

131 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
132 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
133 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
134 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
135 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38

136 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 32
137 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
138 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Bahrseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
14 Vullen silo's 1,00 -4 -- -- -4 18
140 Tractor (piek) 1,50 -175 -175 -- -170 29
141 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
142 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 34

143 Tractor (piek) 1,50 -179 -179 -- -174 25
144 Tractor (piek) 1,50 -176 -176 -- -171 28
15 Vullen silo's 1,00 -2 -- -- -2 19
16 Vullen silo's 1,00 0 -- -- 0 21
17 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 23

18 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 35
19 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
20 Vullen silo's 1,00 5 -- -- 5 26
21 Vullen silo's 1,00 -2 -- -- -2 19
22 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 19

23 Vullen silo's 1,00 -9 -- -- -9 13
24 Vullen silo's 1,00 -1 -- -- -1 21
25 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 18
26 Vullen silo's 1,00 -7 -- -- -7 15
27 Laden lossen container 1,00 -4 -- -- -4 17

28 Hoge drukreiniger 1,00 -8 -- -- -8 5
29 Hoge drukreiniger 1,00 -7 -- -- -7 6
30 Hoge drukreiniger 1,00 -4 -- -- -4 9
31 Hoge drukreiniger 1,00 -2 -- -- -2 11
32 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20

33 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 25
34 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
35 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 18
36 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20
37 Hoge drukreiniger 1,00 -1 -- -- -1 12

38 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
39 Hoge drukreiniger 1,00 -9 -- -- -9 4
40 Hoge drukreiniger 1,00 -9 -- -- -9 4
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -8 -- -- -8 14
42 Tractor 1,50 -2 -- -- -2 18

43 Tractor 1,50 5 -- -- 5 26
44 Tractor 1,50 5 -- -- 5 26
45 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 9
46 Mini loader 1,00 -4 -- -- -4 10
47 Mini loader 1,00 -2 -- -- -2 12

48 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 14
49 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
50 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21
51 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 20
52 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17

53 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
54 Mini loader 1,00 -1 -- -- -1 13
55 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
56 Mini loader 1,00 -5 -- -- -5 9
57 Mini loader 1,00 -5 -- -- -5 9

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 -2 -- -- -2 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Bahrseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

05_B Bahrseweg 5 5,00 27 20 12 27 60

01 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 8 13 -- 18 54
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -3 -- -- -3 42
02 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
03 Tractor 1,50 19 19 -- 24 56

03 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
04 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -4 -- -- -4 42
05 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 -1 -- -- -1 42

06 Personenauto 0,75 -14 -- -- -14 25
06 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
07 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
08 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
09 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4

10 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -175 -- -- -175 28
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 34
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -- -- -172 32
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
11 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -174 -174 -- -169 30
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
12 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 0
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -179 -179 -- -174 25
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32

122 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 32
123 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
124 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
125 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
126 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34

127 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
128 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
129 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
13 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
130 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37

131 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
132 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
133 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
134 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
135 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40

136 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
137 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
138 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Bahrseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 34
14 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
140 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
141 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35
142 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

143 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
144 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
15 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
16 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 33
17 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35

18 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
19 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 38
20 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
21 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 23
22 Vullen silo's 1,00 -1 -- -- -1 21

23 Vullen silo's 1,00 -3 -- -- -3 19
24 Vullen silo's 1,00 1 -- -- 1 22
25 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 29
26 Vullen silo's 1,00 4 -- -- 4 25
27 Laden lossen container 1,00 7 -- -- 7 28

28 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 19
29 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20
30 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
31 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 26
32 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 26

33 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
34 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
35 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
36 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21
37 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 19

38 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
39 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 16
40 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 0 -- -- 0 22
42 Tractor 1,50 2 -- -- 2 22

43 Tractor 1,50 12 -- -- 12 33
44 Tractor 1,50 12 -- -- 12 33
45 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 16
46 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
47 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 18

48 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
49 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
50 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
51 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 20
52 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19

53 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17
54 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 16
55 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15
56 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 14
57 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 9 -- -- 9 30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Vogelstraat 7
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_A Vogelstraat 7 1,50 27 21 10 27 61

01 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 4
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 8 13 -- 18 54
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -4 -- -- -4 42
02 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
03 Tractor 1,50 19 19 -- 24 57

03 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 2
04 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 1 -- -- 1 47
05 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 -1
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 5 -- -- 5 47

06 Personenauto 0,75 -6 -- -- -6 33
06 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
07 Ventilator d=500 6,50 -6 -6 -6 4 -1
08 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 -1
09 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1

10 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 41
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 40
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -- -- -171 33
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -- -165 34

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
11 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 6
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -180 -180 -- -175 24
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -173 -- -168 31

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -177 -177 -- -172 27
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 37
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
12 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40

122 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
123 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
124 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
125 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
126 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43

127 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
128 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
129 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
13 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
130 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

131 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
132 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
133 Tractor (piek) 1,50 -174 -174 -- -169 30
134 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 34
135 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 34

136 Tractor (piek) 1,50 -172 -172 -- -167 32
137 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
138 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Vogelstraat 7
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
14 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
140 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
141 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 40
142 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42

143 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 44
144 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42
15 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
16 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 30
17 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28

18 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
19 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 24
20 Vullen silo's 1,00 5 -- -- 5 27
21 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
22 Vullen silo's 1,00 8 -- -- 8 30

23 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 32
24 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 37
25 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 24
26 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
27 Laden lossen container 1,00 -5 -- -- -5 16

28 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
29 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
30 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20
31 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17
32 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17

33 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
34 Hoge drukreiniger 1,00 3 -- -- 3 16
35 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17
36 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 19
37 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 21

38 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 26
39 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 28
40 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 27
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 2 -- -- 2 24
42 Tractor 1,50 18 -- -- 18 38

43 Tractor 1,50 4 -- -- 4 25
44 Tractor 1,50 5 -- -- 5 25
45 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
46 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
47 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17

48 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 14
49 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 14
50 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
51 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 14
52 Mini loader 1,00 0 -- -- 0 14

53 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15
54 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 17
55 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20
56 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 23
57 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 -1 -- -- -1 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Vogelstraat 7
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

06_B Vogelstraat 7 5,00 28 22 12 28 62

01 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 9 14 -- 19 55
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 -2 -- -- -2 43
02 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
03 Tractor 1,50 21 21 -- 26 58

03 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
04 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 2 -- -- 2 47
05 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 6 -- -- 6 48

06 Personenauto 0,75 -5 -- -- -5 34
06 Ventilator d=500 6,50 -3 -3 -3 7 1
07 Ventilator d=500 6,50 -5 -5 -5 5 0
08 Ventilator d=500 6,50 -4 -4 -4 6 1
09 Ventilator d=500 6,50 -2 -2 -2 8 2

10 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 40
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 35
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 41
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
11 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -178 -178 -- -173 25
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 32
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 32

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -176 -176 -- -171 28
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
12 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 41
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40

122 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 44
123 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43
124 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
125 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
126 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43

127 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
128 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
129 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
13 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
130 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39

131 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
132 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
133 Tractor (piek) 1,50 -173 -173 -- -168 31
134 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35
135 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35

136 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -- -166 33
137 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 35
138 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Vogelstraat 7
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39
14 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 33
140 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
141 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
142 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42

143 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
144 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
15 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
16 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
17 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 28

18 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 28
19 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 25
20 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
21 Vullen silo's 1,00 7 -- -- 7 28
22 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30

23 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
24 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
25 Vullen silo's 1,00 4 -- -- 4 26
26 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 36
27 Laden lossen container 1,00 -3 -- -- -3 18

28 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
29 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
30 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20
31 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 17
32 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17

33 Hoge drukreiniger 1,00 5 -- -- 5 18
34 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 16
35 Hoge drukreiniger 1,00 4 -- -- 4 17
36 Hoge drukreiniger 1,00 6 -- -- 6 19
37 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21

38 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 26
39 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28
40 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 27
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 5 -- -- 5 26
42 Tractor 1,50 19 -- -- 19 39

43 Tractor 1,50 5 -- -- 5 25
44 Tractor 1,50 5 -- -- 5 25
45 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
46 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
47 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 17

48 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
49 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15
50 Mini loader 1,00 2 -- -- 2 15
51 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15
52 Mini loader 1,00 1 -- -- 1 15

53 Mini loader 1,00 3 -- -- 3 16
54 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
55 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21
56 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
57 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 22

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 0 -- -- 0 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 100 m Noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

07_A 100 m Noord 5,00 34 26 19 34 65

01 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 14 19 -- 24 59
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 2 -- -- 2 47
02 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
03 Tractor 1,50 24 24 -- 29 61

03 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
04 Ventilator d=500 6,50 9 9 9 19 13
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 -2 -- -- -2 44
05 Ventilator d=500 6,50 12 12 12 22 15
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 2 -- -- 2 44

06 Personenauto 0,75 -13 -- -- -13 26
06 Ventilator d=500 6,50 11 11 11 21 14
07 Ventilator d=500 6,50 13 13 13 23 16
08 Ventilator d=500 6,50 9 9 9 19 12
09 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 9

10 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -- -- -172 32
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -- -- -171 32
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -- -- -169 35
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 42

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -- -153 45
11 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -- -151 46
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -- -151 47
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -- -152 46

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -- -153 45
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 31

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
12 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 31
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35

122 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 35
123 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 37
124 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
125 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
126 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

127 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
128 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
129 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
13 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
130 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44

131 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
132 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
133 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -- -149 48
134 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -- -149 49
135 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48

136 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
137 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
138 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 100 m Noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
14 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 34
140 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
141 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
142 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38

143 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -- -165 34
144 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38
15 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
16 Vullen silo's 1,00 18 -- -- 18 39
17 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43

18 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 42
19 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 42
20 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
21 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
22 Vullen silo's 1,00 5 -- -- 5 26

23 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 23
24 Vullen silo's 1,00 3 -- -- 3 24
25 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
26 Vullen silo's 1,00 0 -- -- 0 21
27 Laden lossen container 1,00 10 -- -- 10 32

28 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 24
29 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
30 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
31 Hoge drukreiniger 1,00 20 -- -- 20 32
32 Hoge drukreiniger 1,00 23 -- -- 23 35

33 Hoge drukreiniger 1,00 22 -- -- 22 33
34 Hoge drukreiniger 1,00 24 -- -- 24 36
35 Hoge drukreiniger 1,00 20 -- -- 20 32
36 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28
37 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 26

38 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22
39 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20
40 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 1 -- -- 1 23
42 Tractor 1,50 3 -- -- 3 23

43 Tractor 1,50 16 -- -- 16 36
44 Tractor 1,50 16 -- -- 16 36
45 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20
46 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 20
47 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 23

48 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26
49 Mini loader 1,00 16 -- -- 16 29
50 Mini loader 1,00 15 -- -- 15 28
51 Mini loader 1,00 16 -- -- 16 29
52 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26

53 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
54 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
55 Mini loader 1,00 5 -- -- 5 19
56 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
57 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 12 -- -- 12 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 100 m Oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

08_A 100 m Oost 5,00 39 33 24 39 71

01 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 21 26 -- 31 65
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 9 -- -- 9 53
02 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
03 Tractor 1,50 31 31 -- 36 67

03 Ventilator d=500 6,50 6 6 6 16 9
04 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 2 -- -- 2 47
05 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 5 -- -- 5 47

06 Personenauto 0,75 -14 -- -- -14 24
06 Ventilator d=500 6,50 7 7 7 17 10
07 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 12
08 Ventilator d=500 6,50 12 12 12 22 15
09 Ventilator d=500 6,50 19 19 19 29 20

10 Ventilator d=500 6,50 20 20 20 30 21
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -- -- -170 34
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -173 -- -- -173 31
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 39
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 39
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 40
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
11 Ventilator d=500 6,50 12 12 12 22 15
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 42
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -- -150 48

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -- -150 48
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -- -150 48
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -152 -152 -- -147 50
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -147 -- -142 54
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -148 -148 -- -143 53

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -153 -153 -- -148 49
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -- -152 46
12 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 40

122 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -- -162 36
123 Tractor (piek) 1,50 -169 -169 -- -164 34
124 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
125 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
126 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43

127 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43
128 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
129 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
13 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 8
130 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43

131 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43
132 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
133 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
134 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 45
135 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47

136 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -- -149 49
137 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -- -146 51
138 Tractor (piek) 1,50 -150 -150 -- -145 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 100 m Oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -145 -145 -- -140 56
14 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
140 Tractor (piek) 1,50 -146 -146 -- -141 55
141 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -- -146 51
142 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48

143 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
144 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 43
15 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 36
16 Vullen silo's 1,00 15 -- -- 15 37
17 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37

18 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
19 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
20 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43
21 Vullen silo's 1,00 24 -- -- 24 44
22 Vullen silo's 1,00 30 -- -- 30 49

23 Vullen silo's 1,00 30 -- -- 30 50
24 Vullen silo's 1,00 21 -- -- 21 42
25 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 37
26 Vullen silo's 1,00 6 -- -- 6 28
27 Laden lossen container 1,00 14 -- -- 14 35

28 Hoge drukreiniger 1,00 7 -- -- 7 20
29 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
30 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28
31 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
32 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27

33 Hoge drukreiniger 1,00 17 -- -- 17 29
34 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31
35 Hoge drukreiniger 1,00 23 -- -- 23 35
36 Hoge drukreiniger 1,00 31 -- -- 31 41
37 Hoge drukreiniger 1,00 32 -- -- 32 43

38 Hoge drukreiniger 1,00 24 -- -- 24 35
39 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
40 Hoge drukreiniger 1,00 15 -- -- 15 27
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 -5 -- -- -5 16
42 Tractor 1,50 9 -- -- 9 29

43 Tractor 1,50 19 -- -- 19 39
44 Tractor 1,50 19 -- -- 19 39
45 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
46 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
47 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23

48 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
49 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 23
50 Mini loader 1,00 11 -- -- 11 24
51 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26
52 Mini loader 1,00 16 -- -- 16 29

53 Mini loader 1,00 22 -- -- 22 34
54 Mini loader 1,00 23 -- -- 23 35
55 Mini loader 1,00 16 -- -- 16 29
56 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 22
57 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 22

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 17 -- -- 17 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 100 m Zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

09_A 100 m Zuid 5,00 36 30 21 36 69

01 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 11
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 17 22 -- 27 62
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 5 -- -- 5 50
02 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 11
03 Tractor 1,50 28 28 -- 33 65

03 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
04 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 12 -- -- 12 57
05 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 5
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 16 -- -- 16 58

06 Personenauto 0,75 6 -- -- 6 43
06 Ventilator d=500 6,50 1 1 1 11 5
07 Ventilator d=500 6,50 -1 -1 -1 9 3
08 Ventilator d=500 6,50 0 0 0 10 4
09 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6

10 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -152 -- -- -152 50
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -153 -- -- -153 49
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 38
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -150 -150 -- -145 52

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -152 -152 -- -147 50
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -- -150 48
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -- -156 43
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -- -158 41

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -- -159 39
11 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 12
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -171 -171 -- -166 33
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -- -162 36
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 35

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -169 -169 -- -164 34
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 36
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -- -152 46
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -- -152 46
12 Ventilator d=500 6,50 18 18 18 28 19
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -152 -152 -- -147 50
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -153 -153 -- -148 50

122 Tractor (piek) 1,50 -150 -150 -- -145 52
123 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -- -146 51
124 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 41
125 Tractor (piek) 1,50 -152 -152 -- -147 51
126 Tractor (piek) 1,50 -148 -148 -- -143 54

127 Tractor (piek) 1,50 -150 -150 -- -145 52
128 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -- -148 49
129 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
13 Ventilator d=500 6,50 14 14 14 24 17
130 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45

131 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
132 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
133 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
134 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39
135 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 38

136 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -- -161 37
137 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 38
138 Tractor (piek) 1,50 -165 -165 -- -160 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - 100 m Zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
14 Vullen silo's 1,00 18 -- -- 18 39
140 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -- -156 42
141 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48
142 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 48

143 Tractor (piek) 1,50 -150 -150 -- -145 52
144 Tractor (piek) 1,50 -150 -150 -- -145 52
15 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
16 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
17 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35

18 Vullen silo's 1,00 11 -- -- 11 32
19 Vullen silo's 1,00 2 -- -- 2 23
20 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
21 Vullen silo's 1,00 10 -- -- 10 31
22 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 33

23 Vullen silo's 1,00 17 -- -- 17 38
24 Vullen silo's 1,00 20 -- -- 20 40
25 Vullen silo's 1,00 23 -- -- 23 43
26 Vullen silo's 1,00 25 -- -- 25 45
27 Laden lossen container 1,00 6 -- -- 6 26

28 Hoge drukreiniger 1,00 18 -- -- 18 30
29 Hoge drukreiniger 1,00 18 -- -- 18 30
30 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 26
31 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
32 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 22

33 Hoge drukreiniger 1,00 10 -- -- 10 23
34 Hoge drukreiniger 1,00 8 -- -- 8 20
35 Hoge drukreiniger 1,00 9 -- -- 9 21
36 Hoge drukreiniger 1,00 11 -- -- 11 23
37 Hoge drukreiniger 1,00 14 -- -- 14 26

38 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31
39 Hoge drukreiniger 1,00 29 -- -- 29 40
40 Hoge drukreiniger 1,00 26 -- -- 26 37
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 12 -- -- 12 32
42 Tractor 1,50 29 -- -- 29 47

43 Tractor 1,50 9 -- -- 9 28
44 Tractor 1,50 14 -- -- 14 33
45 Mini loader 1,00 12 -- -- 12 25
46 Mini loader 1,00 12 -- -- 12 25
47 Mini loader 1,00 9 -- -- 9 22

48 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
49 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
50 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 19
51 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18
52 Mini loader 1,00 4 -- -- 4 18

53 Mini loader 1,00 6 -- -- 6 20
54 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 22
55 Mini loader 1,00 12 -- -- 12 26
56 Mini loader 1,00 21 -- -- 21 33
57 Mini loader 1,00 18 -- -- 18 31

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 5 -- -- 5 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - 100 m West
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

10_A 100 m West 5,00 36 29 20 36 67

01 Ventilator d=500 6,50 13 13 13 23 15
01 Vrachtwagen aanvoer voer, afvoer dieren 1,00 16 21 -- 26 61
02 Bestelbus aanvoer kuikens 0,75 5 -- -- 5 49
02 Ventilator d=500 6,50 11 11 11 21 14
03 Tractor 1,50 27 27 -- 32 64

03 Ventilator d=500 6,50 13 13 13 23 16
04 Ventilator d=500 6,50 14 14 14 24 16
04 Vrachtwagen afvoer mest 1,00 8 -- -- 8 53
05 Ventilator d=500 6,50 10 10 10 20 13
05 Vrachtwagen Diversen 1,00 11 -- -- 11 53

06 Personenauto 0,75 -3 -- -- -3 36
06 Ventilator d=500 6,50 8 8 8 18 12
07 Ventilator d=500 6,50 4 4 4 14 8
08 Ventilator d=500 6,50 2 2 2 12 6
09 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7

10 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -- -163 35

104 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 42
105 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44
106 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -- -153 45
107 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -- -151 47
108 Vrachtwagen (piek) 1,00 -154 -154 -- -149 49

109 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -- -151 47
11 Ventilator d=500 6,50 3 3 3 13 7
110 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -- -154 44
111 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -- -155 43
112 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41

113 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
114 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 38
115 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -- -161 37
116 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
117 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38

118 Vrachtwagen (piek) 1,00 -172 -172 -- -167 31
119 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
12 Ventilator d=500 6,50 5 5 5 15 9
120 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -- -160 38
121 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -- -157 41

122 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 43
123 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
124 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 46
125 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
126 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -- -159 39

127 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
128 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -- -151 47
129 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -- -150 47
13 Ventilator d=500 6,50 7 7 7 17 10
130 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -- -148 49

131 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -- -146 51
132 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -- -149 49
133 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -- -152 46
134 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -- -153 45
135 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 42

136 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
137 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40
138 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - 100 m West
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

139 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -- -158 41
14 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43
140 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41
141 Tractor (piek) 1,50 -168 -168 -- -163 36
142 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -- -157 41

143 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -- -155 44
144 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -- -154 44
15 Vullen silo's 1,00 22 -- -- 22 43
16 Vullen silo's 1,00 25 -- -- 25 45
17 Vullen silo's 1,00 23 -- -- 23 43

18 Vullen silo's 1,00 19 -- -- 19 40
19 Vullen silo's 1,00 9 -- -- 9 30
20 Vullen silo's 1,00 14 -- -- 14 35
21 Vullen silo's 1,00 12 -- -- 12 34
22 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 34

23 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 34
24 Vullen silo's 1,00 13 -- -- 13 35
25 Vullen silo's 1,00 18 -- -- 18 39
26 Vullen silo's 1,00 16 -- -- 16 38
27 Laden lossen container 1,00 18 -- -- 18 39

28 Hoge drukreiniger 1,00 24 -- -- 24 36
29 Hoge drukreiniger 1,00 23 -- -- 23 34
30 Hoge drukreiniger 1,00 25 -- -- 25 36
31 Hoge drukreiniger 1,00 25 -- -- 25 37
32 Hoge drukreiniger 1,00 20 -- -- 20 32

33 Hoge drukreiniger 1,00 19 -- -- 19 31
34 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 26
35 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 24
36 Hoge drukreiniger 1,00 12 -- -- 12 25
37 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25

38 Hoge drukreiniger 1,00 13 -- -- 13 25
39 Hoge drukreiniger 1,00 16 -- -- 16 28
40 Hoge drukreiniger 1,00 17 -- -- 17 29
41 Uitlaat noodstroomaggregaat 2,00 17 -- -- 17 38
42 Tractor 1,50 12 -- -- 12 32

43 Tractor 1,50 23 -- -- 23 43
44 Tractor 1,50 23 -- -- 23 43
45 Mini loader 1,00 16 -- -- 16 29
46 Mini loader 1,00 15 -- -- 15 28
47 Mini loader 1,00 17 -- -- 17 29

48 Mini loader 1,00 17 -- -- 17 30
49 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 27
50 Mini loader 1,00 13 -- -- 13 26
51 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
52 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 20

53 Mini loader 1,00 7 -- -- 7 21
54 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
55 Mini loader 1,00 8 -- -- 8 21
56 Mini loader 1,00 10 -- -- 10 23
57 Mini loader 1,00 11 -- -- 11 24

58 Vrachtwagen laden lossen diversen 1,00 20 -- -- 20 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 0006ao1616

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Broekhuizerstraat 4 1,50 31 30 -- 35 70
01_B Broekhuizerstraat 4 5,00 33 33 -- 38 70
02_A Bokkenstraat 3 1,50 19 19 -- 24 60
02_B Bokkenstraat 3 5,00 21 20 -- 25 61
03_A Barlhammerweg 23 1,50 4 4 -- 9 45

03_B Barlhammerweg 23 5,00 13 13 -- 18 54
04_A Barlhammerweg 27 1,50 9 8 -- 13 50
04_B Barlhammerweg 27 5,00 10 10 -- 15 51
05_A Bahrseweg 5 1,50 4 4 -- 9 45
05_B Bahrseweg 5 5,00 9 9 -- 14 50

06_A Vogelstraat 7 1,50 14 14 -- 19 55
06_B Vogelstraat 7 5,00 15 15 -- 20 56
07_A 100 m Noord 5,00 9 9 -- 14 50
08_A 100 m Oost 5,00 12 11 -- 16 53
09_A 100 m Zuid 5,00 23 23 -- 28 63

10_A 100 m West 5,00 16 16 -- 21 57
11_A Broekhuizerstraat 4 (IH) 1,50 34 34 -- 39 73
11_B Broekhuizerstraat 4 (IH) 5,00 36 36 -- 41 74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage  

Gespreksverslag overleg MinEZ 



 
 
Verslag van gesprek - 3 juni 2015; 14:00 uur – Ministerie EZ 
 
Locatie: Ministerie van Economische Zaken (minEZ), Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag 
Aanwezig: Dhr. W. Pelgrim (minEZ), Ir. A.C.M. van Straaten (minEZ) en H. Kemper (KemperKip) 
Onderwerp: Gesprek omtrent het beleid bij vogelgriep uitbraken, op verzoek van H. Kemper 
 
 
 
Dhr. Pelgrim, beleidsmedewerker en portefeuillehouder vogelgriep, vertelt kort over zijn 
werkzaamheden binnen het minEZ. Hij houdt zich bezig met pluimveegezondheid. Daarnaast heeft 
hij zitting gehad in het Crisisteam Vogelgriep (AI) bij de recente H5N8 vogelgriepuitbraken. Zijn 
collega, dhr. Van Straaten is binnen het minEZ verantwoordelijk voor het beleid over duurzame 
pluimveeproductie. 
 
Kemper beschrijft zijn huidige biologische pluimvee-integratie KemperKip, waarbij hij verantwoorde-
lijk is voor de (aan)levering van; eendagskuikens (import uit Frankrijk), het biologisch pluimveevoer, 
het aansturen van een centrale pluimveearts, de slacht, het verwerken (versnijden en verpakken) en 
de verkoop van de geproduceerde biologische vleeskippen. De kippen worden o.a. verkocht onder de 
merknamen: Kemper-Landhoen, Jumbo Biologische Kip, en Bio+ kip. KemperKip is marktleider binnen 
Nederland als het gaat om productie van biologische vleeskippen. Het bedrijf levert voornamelijk aan 
de groothandel in Nederland en België. Hierbij worden vrijwel alle kanalen beleverd zoals: horeca 
(o.a. Sligro, Hanos), retail (o.a. Jumbo, Plus),speciaalzaken (o.a. De Groeneweg slagers) en regionale 
poeliers en slagers. 
 
Kemper voorziet binnen afzienbare tijd een probleem door een tekort aan productieplaatsen. Nu al 
worden regelmatig tekorten aangevuld met biologische kippen uit het buitenland. Om de continuïteit 
te kunnen waarborgen heeft Kemper een uniek plan ontwikkeld (“KemperLand”) voor de productie 
van biologische vleeskippen. Dit plan is uitvoerig gepresenteerd tijdens dit gesprek. Ook is hier het 
promotiefilmpje in de vorm van een digitale animatie van het KemperLand-project getoond. 
 
De actuele stand van zaken is dat Kemper inmiddels een locatie van 30 hectare, liggend aan de 
Broekhuizerstraat 2 te Wehl, heeft aangekocht. Dit is een unieke locatie waar: 
 

 omwonenden op ruime afstand zitten en weinig hinder zullen ondervinden van 
hetKemperLand; 

 er vanuit de gemeente behoefte is om lokaal wandelpaden aan te leggen, waarvoor ook 
ruimte is, hetgeen weer uitstekend past in het plan vanuit het oogpunt van transparantie en 
de gewenste verbinding tussen consument en producent; 

 tegenover een gelegenheid is gevestigd met een restaurant en een Pitch & Putt golfbaan, 
waarbij synergie kan ontstaan; 

 er weinig pluimveebedrijven gevestigd zijn in de nabije omgeving. 
 
Dit unieke KemperLand-plan is uitgebreid besproken en enthousiast ontvangen bij de provincie 
Gelderland en de gemeente Doetinchem. Het college van B&W heeft inmiddels toegezegd 
medewerking te willen verlenen. Hiermee is het plan openbaar geworden. 
  



 
 
Nadat de media hier melding van had gemaakt heeft Dhr. J. Eskes, aandeelhouder van 
pluimveeslachterij Esbro te Wehl, contact opgenomen met Kemper, om aan te geven dat hij zich 
ernstige zorgen maakt omtrent de eventuele vestiging van KemperLand. Deze zorgen komen voort 
uit de angst dat de slachterij in de problemen komt bij een eventuele uitbraak van vogelgriep (AI). In 
dit kader is er kort daarna overleg geweest tussen Eskes en Kemper. De belangrijkste punten uit dit 
gesprek waren als volgt: 
 

 Eskes weet dat bij een eventuele hoog pathogene uitbraak van vogelgriep (HPAI), zoals 
beschreven in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza (versie 2.0), in eerste instantie een 
algehele standstill wordt afgekondigd van 72 uur en daarna rondom de besmettingshaard 
een BT (Beschermings- en Toezichtsgebied) wordt ingesteld van 10 km, waarbinnen allerlei 
restricties gelden die ook gevolgen hebben voor pluimveeslachterij Esbro. 

 Eskes beseft dat hij vanuit zijn vestiging in Wehl niet kan eisen dat zich geen nieuwe 
pluimveebedrijven gaan vestigen binnen een straal 10 km. 

 Derhalve heeft Eskes, vanuit het oogpunt van een eventuele uitbraak van hoog pathogene 
vogelgriep (HPAI), geen probleem met de voorgenomen vestiging van KemperLand. 

 Vanuit het oogpunt van een eventuele uitbraak van laag pathogene vogelgriep (LPAI) heeft 
Eskes meer bezwaar tegen de vestiging. Hierbij moet volgens de EU-richtlijn een BT-gebied 
worden ingesteld van 1 km. Volgens het beleidshandboek AI kan een zone ingesteld worden 
tussen 1 en 3 km. Pluimveeslachterij Esbro ligt op 2½ km van de locatie en Eskes is ervan 
overtuigd dat bij een LPAI uitbraak de A18 als grens zal worden aangewezen en hij daardoor 
in het BT-gebied zal vallen, met voor de Esbro alle gevolgen van dien. 

 Zo het er nu uitziet zal de Esbro, waarvan het merendeel van de aandelen in handen is van 
Paul Wesjohan & Co, onderdeel van de Duitse PHW-Gruppe, officieel bezwaar maken tegen 
de vestiging. 

 
Onderling is besproken dat er voor Kemper enkel nog de volgende opties open staan: 
 

1) Huidige locatie verkopen en nieuwe locatie zoeken 
2) Proberen oplossingen te zoeken of duidelijkheid te verschaffen omtrent BT-zone 
3) Bezwaarschrift afwachten en eventuele rechtsgang aangaan 

 
Alles overwegende heeft Kemper besloten om aan het genoemde onder optie 1 géén vervolg te 
geven en als er aangaande optie 2 géén resultaat zou kunnen worden behaald, automatisch optie 3 
zal worden aangegaan. 
 
De reden van dit gesprek in Den Haag is een invulling te geven aan optie 2. Het probleem is hierbij 
door Kemper voldoende naar voren gebracht. 
 
De heer Pelgrim geeft aan dat het Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza – versie 2.0 bepalend is bij 
uitbraken van vogelgriep. Daarnaast geeft hij aan op voorhand geen bindende uitspraak te kunnen 
doen over de exacte grootte van het BT-gebied dat ingesteld zal gaan worden bij een vogelgriep 
uitbraak op de genoemde locatie. Het instellen van deze zones zijn ook uitvoerig beschreven in het 
draaiboek. 
 
Desgevraagd wil de heer Pelgrim wel enige toelichting geven op het instellen van een BT-gebied bij 
een uitbraak van laag pathogene vogelgriep. De zone wordt bepaald tijdens een bijeenkomst van het 
  



 
 
Crisisteam Vogelgriep dat direct na een melding van vogelgriep bijeenkomt. Indien het een laag 
pathogene uitbraak blijkt te zijn, zal volgens het genoemde draaiboek een zone worden ingesteld 
tussen de 1 en 3 km. Tijdens deze zitting van het team zal er gekeken worden naar de situatie ter 
plekke. De mate van pluimveedichtheid kan bijvoorbeeld het instellen van een ruimere zone tot 
gevolg hebben. Het instellen van een zone heeft het doel om verdere verspreiding van besmettingen 
tegen te gaan. Er wordt altijd geprobeerd om de zone zo beperkt mogelijk te houden. Zo wordt er 
ook gekeken naar het aantal en de aard van de bedrijven en de daarbij behorende risico’s. In geval 
bijzondere bedrijven, zoals een slachterij in een zone met vervoersbeperkingen ligt, zal de grens met 
extra zorg worden beoordeeld. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken of het verantwoord is om 
aanvoer via een corridor naar en van dat slachthuis mogelijk te maken. Bij de uiteindelijke 
besluitvorming zullen de afstand van de slachterij tot het besmette bedrijf en de grens van het 
restrictiegebied en de mogelijkheden voor een veilige logistiek een rol spelen. 
 
De heer Pelgrim geeft hij aan dat bij de laatste uitbraken van laag pathogene vogelgriep telkens een 
zone is ingesteld van 1 kilometer. De genoemde KemperLand locatie is ter plekke niet pluimveedicht. 
De kans dat er in geval van een laag pathogene vogelgriep uitbraak op het toekomstige 
kemperlandbedrijf een groter gebied wordt ingesteld dan 1 kilometer is daarom niet groot. Maar de 
uiteindelijke besluitvorming over de grootte van het gebied hangt af van meerdere factoren en zal 
van geval tot geval worden beoordeeld. 
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