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1. I N L E I D I N G

De	eigenaar	van	gronden	aan	de	Ringweg	in	Wehl	wil	de	bestaande	agrari-
sche	opstallen	slopen	en	in	plaats	daarvan	een	woning	met	praktijkruimte	
realiseren. Gemeentelijk beleid maakt in het buitengebied nieuwbouw mo-
gelijk in ruil voor de sloop van vrijkomende agrarische bebouwing. Dit beleid 
heet “Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing”, of kortweg 
Vab-beleid.

Op de gronden ligt de bestemming ‘Agrarisch’. De bestemming laat bebou-
wing voor een agrarisch bedrijf toe binnen de grenzen van een bouwvlak. De 
nieuwbouw	van	de	woning	en	de	praktijkruimte	is	in	strijd	met	de	agrarische	
bestemming.	De	ruimtelijke	onderbouwing	bevat	de	motivatie	om	het	be-
stemmingsplan te wijzigen.

Boven – Het groene vlak op de luchtfoto geeft het plange-
bied Ringweg 4a weer. Oostelijk van het plangebied ligt 
het dorp Wehl. Noordelijk van de locatie is de provinciale 
weg tussen Doetinchem en Didam, de Broekhuizerstraat, 
goed zichtbaar. Zuidelijk van het plangebied loopt de 
Ringweg. De Ringweg vormt de grens van landgoed Het 
Jagershus met daarin het Wehlse bos. Het totale opper-
vlak van het plangebied is 9.260 m².
Links – Het plangebied Ringweg 4a. Op de illustratie is  de 
bestaande situatie te zien, met de te slopen agrarische 
bebouwing. Het rode vlak geeft de bestaande agrarische 
opstallen weer. Het totale oppervlak van de bestaande 
opstallen in het plangebied is 1546 m².
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2. R U I M T E L IJ K   K A D E R
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Het ruimtelijk kader bestaat uit een opsomming van de voorwaarden waar-
aan het plan moet voldoen. Die voorwaarden komen voort uit de analyse 
van beleid dat voor de ontwikkeling relevant is, uit het haalbaarheidson-
derzoek en uit de ruimtelijke analyse van het plangebied.

Algemeen
–	 De	ontwikkeling	draagt	positief	bij	aan	de	kwaliteit	en	de	aantrekkelijk-

heid van het landschap: recht doen aan de ruimtelijke, de landschap-
pelijke en de cultuurhistorische kwaliteiten van de plek. Behoud en 
waar mogelijk versterken en/of verder ontwikkelen van het karakte-
ristieke	landschap.

Regionaal beleid
–	 Streven	naar	het	creëren	van	een	multifunctioneel	gebied	waar	ruim-

te	 is	 voor	 (agrarische)	bedrijvigheid,	wonen,	 recreatie,	 toerisme	en	
natuur. Op een integrale wijze moeten ingrepen in het landelijk ge-
bied de economische vitaliteit ervan waarborgen en verder vergroten.

–	 Het	initiatief	voor	functieverandering	moet	voldoen	aan	de	volgen-
de uitgangspunten:

	 -	 bij	de	nieuwe	functies	is	onderscheid	te	maken	tussen	een	(nieu-
we)	nevenfunctie	en	de	hoofdfunctie;	

 - verevening is een voorwaarde om versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit	te	bereiken;

	 -	 de	ontwikkeling	schaadt	in	de	omgeving	aanwezige	functies	niet	
onevenredig;

	 -	 de	nieuwe	functie	moet	binnen	de	aard	en	schaal	van	de	omge-
ving passen.

	 -	 de	 nieuwe	 functie	 mag	 geen	 onaanvaardbare	 verkeersaantrek-
kende	werking	tot	gevolg	hebben;	

	 -	 bij	de	nieuwbouw	moet	worden	voldaan	aan	beleid	voor	welstand;	
 - buitenopslag van goederen en stalling buiten zijn niet toegestaan.
– Verevening is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het 

buitengebied:	aan	de	beeldkwaliteit	van	de	bebouwing;	aan	de	land-
schappelijke	en/of	ecologische	kwaliteit;	aan	de	kwaliteit	van	publie-
ke voorzieningen (bijvoorbeeld verbeterde of nieuwe wandel- en/of 
fietspaden).	De	volgende	vormen	van	verevening	zijn	te	onderschei-
den: sloop, verkleining van het bouwvlak, natuurontwikkeling en 
landschappelijke inpassing.

– Kenmerkend voor het zandgebied waarin het plangebied ligt zijn de 
open esgronden en het kampenlandschap met vele, verspreide boer-
derijen en buurtschappen. Het is een kleinschalig landschap met een 
sterke	verweving	van	landbouw,	bewoning,	recreatie,	natuur	en	wa-
ter. Kenmerkende landschapselementen zijn houtkanten, meidoorn-
heggen, knotbomen en fruitboomgaarden. Ze vormen met elkaar net-
werken die voor ecologische verbindingszones van groot belang zijn.

– Algemene opgaven en doelen voor het zandgebied zijn:
 - Versterken van de duurzame economische mogelijkheden van 

landbouw en andere sectoren door het bieden van ruimte aan 
andere	functies	(verbreding)	met	behoud	en	versterking	van	land-
schappelijke	karakteristieken.	Meervoudig	ruimtegebruik	en	groe-
ne en blauwe diensten zijn daarbij extra aantrekkelijk. 

	 -	 Versterken	van	de	sociale	leefbaarheid	en	zorgverlenende	bedrij-
vigheid.



Gemeentelijk beleid
– Bij het inruilen van oppervlakte (m²) van te slopen agrarische ge-

bouwen tegen inhoud (m3) van een nieuw woongebouw gelden de 
volgende voorwaarden: 

	 -	 een	afname	van	het	bebouwd	oppervlak	met	minimaal	50	%;	
	 -	 de	vervangende	nieuwbouw	wordt	begrensd	op	de	muur;	
 - de maximum inhoud van het nieuwe woongebouw is 750 m3;
	 -	 het	bouwbesluit	bepaald	of	sprake	is	van	volwaardige	woning;
	 -	 de	sloop	van	alle	overige	voormalige	agrarische	bedrijfsgebouwen;	
 - de sloop van minimaal 950 m2	aan	agrarische	gebouwen;
–	 De	regeling	van	functieverandering	naar	werken	geldt	alleen	voor	

agrarische	bedrijfsgebouwen.	Voor	nevenfuncties	moet	men	mini-
maal 50 % van het bedrijfsvloeroppervlak slopen en is maximaal 50 
% van het oorspronkelijke bedrijfsvloeroppervlak te gebruiken voor 
de	nevenfunctie.	Daarnaast	moet	de	eigenaar	van	de	woning	ook	
eigenaar	zijn	van	de	nevenfunctie.

	 -	 nevenfuncties	tot	350	m2	zijn	direct	toegestaan;	
	 -	 nevenfuncties	tot	750	m2	zijn	met	een	ontheffing	toegestaan;	
	 -	 nevenfuncties	tot	750	m2 zijn met een wijziging toegestaan.

Haalbaarheid
–	 Milieuzonering:	als	gevolg	van	de	milieuaspecten	geur	en	geluid	moet	

een nieuwe woning minimaal 50 meter uit de rand van het bouwvlak 
van de biologische varkenshouderij op het perceel Ringweg 4 blijven.

– In het plangebied zijn 12 parkeerplaatsen nodig: voor de bewoners, 
de medewerkers en de bezoekers van groepstrainingen.

Ruimtelijke inpassing
– De nieuwe ontwikkeling versterkt de kenmerken van het omliggen-

de kampenlandschap.
– Het ‘nieuwe erf’ is een schakel in de reeks van de afzonderlijke erven.
–	 Opgaande	beplanting,	in	de	vorm	van	houtsingels,	houtwallen	en/of	

bomen, vormt de rand van het erf.
–	 Op	het	erf	is	er	een	centrale	collectieve	ruimte.	De	gebouwen	staan	

dicht	bij	elkaar	rond	de	collectieve	ruimte.
– Het hoofdgebouw vormt samen met het bijgebouw een helder en-

semble.
–	 Door	de	organisatie	van	erf	is	het	oppervlak	verharding	klein.
– Het hoofdgebouw is dominant in vorm, massa en situering.
–	 Het	erf	heeft	één	toegangsweg,	waardoor	het	erf	duidelijk	een	ruim-

telijke eenheid is.
– Het dak van de bebouwing is het meest markante element in het 

landschap. Vanuit de omgeving zijn van de opstallen vooral de stoe-
re kappen zichtbaar.

– De opstallen hebben een zadeldak of een lessenaardak met een 
hellinghoek tot maximaal 60°.

– Het hoofdgebouw is een niet gelede, kloeke bouwvorm zonder aan- 
of uitbouwen.

– De goothoogte van de woning is maximaal 4,5 meter.
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3. P L A N B E S C H R IJ V I N G

3.1  Inleiding

Het plan voor het perceel Ringweg 4a bestaat uit het realiseren van een wo-
ning	met	een	praktijkruimte.	De	basis	van	het	plan	ligt	in	het	gemeentelijk	
beleid “Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing”. In ruil voor 
de sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen is het mogelijk om 
een	functieverandering	naar	wonen	of	werken	te	realiseren.	Of	het	plan	mo-
gelijk	is	hangt	in	eerste	instantie	af	van	de	kwantitatieve	voorwaarden	die	
het zogenaamde VAB-beleid stelt. Daarnaast geldt dat hergebruik of func-
tieverandering	alleen	mogelijk	is	als	er	een	tegenprestatie	tegenover	staat.	
Die	tegenprestatie	is	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	kwaliteit	van	het	
buitengebied.	De	kwalitatieve	voorwaarden	voor	het	plan	liggen	in	de	land-
schappelijke inpassing van het perceel, het erf en de bebouwing. Of het plan 
mogelijk is hangt ook af van de milieuzone rond de biologische varkenshou-
derij	op	het	naastliggende	perceel.	Dit	hoofdstuk	beschrijft	het	plan	en	hoe	
het voldoet aan de voorwaarden van het ruimtelijk kader.

3.2  Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing

In ruil voor de sloop van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen staat de 
gemeente de bouw van een woongebouw toe. De te slopen oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen (m²) minus 100 m² (voor een eventueel bij de woning te re-
aliseren bijgebouw) is in te ruilen voor de inhoud van een nieuw woongebouw. 
Het volume van het nieuwe woongebouw mag maximaal 750 m3 zijn. Het be-
bouwd oppervlak moet met minimaal 950 m² en tegelijk met minimaal 50% af-
nemen. Als het bebouwd oppervlak met minimaal 50% afneemt, dan staat het 
gemeentelijk	beleid	nevenfuncties	bij	de	woning	tot	350	m²	direct	toe.	Voor-
waarde	is	dat	de	eigenaar	van	de	woning	ook	eigenaar	is	van	de	nevenfunctie.

Het totaal oppervlak van de vrijkomende varkensstallen binnen het plange-
bied is 1546 m². De stallen gaan volledig tegen de grond. Het plan voldoet ruim 
aan de minimale sloopeis van 950 m². De inhoud van de te realiseren woning 
in het plan is 713 m3. Het totale bebouwd oppervlak van de woning met de 
praktijkruimte	is	nog	geen	350	m².	Het	bebouwd	oppervlak	in	het	plangebied	
neemt	daardoor	met	ruim	75%	af.	Het	oppervlak	van	de	praktijkruimte	is	144	
m²	op	de	begane	grond	en	48	m²	op	de	verdieping.		Het	oppervlak	van	de	
praktijkruimte	valt	daarmee	ruim	binnen	de	norm	om	de	functie	direct	toe	
te	staan.	Het	plan	voor	de	bouw	van	de	woning	met	praktijkruimte	voldoet	
ruim	aan	de	kwantitatieve	voorwaarden	van	het	gemeentelijk	VAB-beleid.

3.3  Bedrijven en milieuzonering

Op het perceel naast het plangebied (Ringweg 4) ligt een biologische var-
kenshouderij.	 De	 nieuw	 te	 bouwen	woning	 en	 de	 praktijkruimte	moeten	
vanwege de milieuaspecten geur en geluid minimaal 50 meter uit het bouw-
vlak van de varkenshouderij blijven. Het nieuwe gebouw komt op 50 meter 
uit die rand, waarmee het plan voldoet aan de milieuzonering.

3.4  Landschappelijke inpassing

Uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing is het kampenlandschap 
waarin het plangebied ligt. Door moderne economische bedrijfsvoering ver-
anderde het karakter van het landschap en de daarin liggende erven. In de 



open omgeving van het plangebied zijn nog maar weinig kenmerken van het 
kampenlandschap te herkennen. Alleen de aaneenschakeling van afzonder-
lijke	erven	tussen	de	Molenweg	en	de	Ringweg	(zie	onderstaande	illustratie)	
en	de	opgaande	beplanting	op	de	erven	herinneren	er	nog	aan.	Toch	vor-
men de oorspronkelijke kenmerken van het kampenlandschap de basis voor 
de landschappelijke inpassing van het plan.

Het plangebied vormt samen met Ringweg 4 een schakel in de reeks van af-
zonderlijke erven. Om aan te sluiten bij de solitaire ligging van de erven komt 
om	het	‘nieuwe	erf’	een	groene	rand	van	opgaande,	inheemse	beplanting,	
in de vorm van houtsingels, houtwallen of bomen. Door de erfgrenzen te 
beplanten sluit het erf in maat en schaal aan op de erven in de omgeving. 
Op de grens met Ringweg 4 komt een royale houtwal van inheemse struik- 
en	boomvormers.	Op	de	overige	perceelgrenzen	zal	de	opgaande	beplanting	
meer transparant zijn om uitzicht op het omliggende landschap te behouden.

3.5	 	 Inrichting	van	het	perceel

Het hoofdgebouw staat midden op het perceel en richt zich op de ontslui-
tingsweg	aan	de	noordzijde	van	het	perceel.	Die	weg	komt	uit	op	een	cen-
traal erf, waaraan het hoofd en het bijgebouw liggen. Het centrale erf zorgt 
voor de samenhang tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Dat ver-
wijst naar de historische opzet van (boeren)erven in het buitengebied. In 
die	opzet	stonden	boerderij	en	stallen	aan	één	centrale	ruimte.	In	de	nieuwe	
situatie	biedt	 het	 centrale	 erf	 ook	 voldoende	 ruimte	 aan	de	9	benodigde	
parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers.

In	de	nieuwe	situatie	staat	het	bijgebouw,	kijkend	vanaf	de	ontsluitingsweg,	
voor	 het	 hoofdgebouw.	 De	 algemene	 bestemmingsplansystematiek	 staat	
dat	niet	 toe.	Maar	 in	het	kampenlandschap	 is	het	niet	ongebruikelijk	dat	
de	woning	zich	richtte	op	de	akker	en	de	stallen	aan	de	wegzijde	stonden.	
Dan stonden de bijgebouwen, kijkend vanaf de weg, voor het hoofdgebouw. 
Dat het bijgebouw hier voor het hoofdgebouw staat is dus goed te onder-
bouwen.	In	de	situatie	is	nog	een	andere	uitleg	mogelijk.	Kijkend	vanaf	de	
Ringweg, waaraan het perceel het adres ontleent, staat het bijgebouw in de 
nieuwe	situatie	wel	achter	het	hoofdgebouw.

In	de	noordpunt	van	het	perceel	komen	een	geriefbosje	en	een	boomgaard.	De	
gaard bestaat uit hoogstamfruitbomen en/of notenbomen en bessenstruiken. 
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Het scherm van bomen langs de noordgrens van het perceel biedt een door-
kijk naar de open voorruimte. De transparante schermen langs de zuid- en 
westgrens van het perceel bestaan uit een haag met een rij bomen. Door 
de	transparantie	is	er	contact	met	het	omliggende	landschapbehouden	en	
zorgt	 het	 scherm	 tegelijkertijd	 voor	 een	duidelijke	markering	 van	de	per-
ceelgrens. Eventueel kunnen aan deze zijden ook greppels komen om het 
hemelwater	op	te	vangen	en	te	infiltreren	in	de	bodem.

De	 inrichting	van	het	perceel	 is	direct	 te	 relateren	aan	de	 functies	 in	het	
hoofdgebouw.	Wonen	en	werk	zijn	strak	gescheiden	en	dat	komt	in	de	in-
richting	van	het	perceel	tot	uitdrukking.	Zo	komt	aan	de	oostzijde	van	het	
perceel	een	groentetuin	waarin	de	klanten	van	de	praktijk	Growing	Minds	
werkzaamheden zullen verrichten.

Vrijwel	alle	beplanting	 is	nieuw.	Met	oog	op	de	cultuurhistorische,	ecolo-
gische	en	landschappelijke	waarde	bestaat	de	beplanting	uit	gebiedseigen	
soorten. Voor de vitaliteit wordt gebruik gemaakt van niet-geïmporteerde 
zaden en planten metdezelfde erfelijke eigenschappen als de gebiedseigen 
soorten.	De	bestaande	eik	op	het	perceel	past	goed	in	de	plannen	en	blijft	
behouden.	Andere	bestaande	beplanting	is	 lage	opschot,	voornamelijk	af-
komstige	van	wilde	zaailingen.	Deze	beplanting	zal	verdwijnen.
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Boven – Het landschappelijke inrich-
tingsplan. Bijlage 1 bevat een uitge-
breide beschrijving van het land-
schappelijke inrichtingsplan.
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3.6  Bebouwing

De	inspiratie	voor	het	hoofdgebouw	is	het	Hallehuis.	Dit	boerderijtype	komt	
van oudsher het meest voor in de Achterhoek. Kenmerken van het type zijn 
de simpele rechthoekige basisvorm, de lage gevels en de grote kap. Oor-
spronkelijk	woonden	in	dit	boerderijtype	mensen	en	vee	onder	één	dak.	In	
het	plan	komen	wonen	en	werken	op	eigentijdse	wijze	samen	in	een	kloek	
gebouw. In het westelijk deel van het gebouw bevindt zich de woning en in 
het	oostelijk	deel	de	praktijkruimte.	De	praktijk	bestaat	uit	de	begane	grond	
en de verdieping. De verdieping dient als opslagruimte voor spel- en trai-
ningsmaterialen. Een centrale hal koppelt het woon- aan het werkgedeelte 
van het gebouw.

De langwerpige vorm en de grote kap verwijzen nadrukkelijk naar de oervorm 
van het Hallehuis. De materialen die het beeld van het gebouw bepalen zijn 
opstaand hout en vooral het cortenstaal dat dienst doet als dakbedekking. De 
kleur van het verroeste staal is complementair aan het groen in de omgeving 
en	een	markant	element	in	het	landschap.	Door	de	veranderlijke	roesttint	zal	
het volume zich organisch voegen in de natuurlijke omgeving.

Het bijgebouw krijgt de vorm van aan agrarische schuur, afgeleid van de 
Schoppe. De Schoppe is een schuurtype waarvan de kenmerken sterk over-
eenkomen met die van het Hallehuis: simpele rechthoekige basisvorm, lage 
gevels en grote kappen. Het basismateriaal is hout.

Onder – Het voorlopig ontwerp van 
“Huize Leliveld” door Raaklein  Archi-
tectuur. Bijlage 2 bevat een nadere 
toelichting op het ontwerp.



3.7	 	 De	functie

De	praktijkruimte	in	het	hoofdgebouw	biedt	ruimte	aan	Growing	Minds	Sup-
port Service. Deze zorgvoorziening richt zich op kinderen en (jong)volwasse-
nen	met	autisme	in	combinatie	met	een	verstandelijke	beperking.	De	wijze	
van behandeling komt uit de Verenigde Staten en is uniek in Nederland. De 
behandeling gaat uit van een persoonlijke aanpak (maatwerk) van de persoon 
met	autisme,	maar	ook	van	de	ouders	en	de	broers	en	zussen.	Een	uitgebreide	
beschrijving	van	de	bedrijfsmatige	activiteiten	is	opgenomen	in	bijlage	3.

3.8  Conclusie

Het plan voor het perceel voldoet aan het ruimtelijk kader. De kwaliteit van 
het landschap neemt toe door:
- de sloop van de vrijgekomen agrarische bebouwing,
-	 de	flinke	afname	van	het	bebouwd	oppervlak,
- de landschappelijke inpassing,
- het toevoegen van landschappelijke elementen die thuishoren in het 

kampenlandschap.
De vormgeving van de woning en van het bijgebouw sluiten op een eigen-
tijdse	wijze	aan	op	het	beeld	van	oorspronkelijke	agrarische	bebouwing	in	
deze regio. Samen zorgen de gebouwen voor een bij het kampenlandschap 
passende	erfachtige	opzet.	De	opstallen	liggen	aan	een	centrale	ruimte.	De	
beplanting	om	en	op	het	perceel	versterken	de	erfachtige	opzet.

De	nevenfunctie	bij	het	wonen,	de	praktijk	Growing	Minds	Support	Service,	
sluit	goed	aan	op	het	beleid.	De	functie	heeft	geen	invloed	op	de	beleving	van	
het landschap en vergroot de economische vitaliteit van het buitengebied. 
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Onder – De plattegrond van het 
hoofdgebouw. De noordpijl wijst naar 
beneden. Het werkgedeelte komt aan 
de oostzijde van het gebouw.



4. R U I M T E L I J K E  A N A L Y S E

4.1 Landschap

Door	 de	 terugloop	 in	 de	 landbouw	neemt	 de	 leefbaarheid	 en	 de	 econo-
mische vitaliteit van het landelijk gebied af. Het is daarom wenselijk om 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (Vab) te hergebruiken voor van 
andere,	niet	agrarische,	functies.	Het	hoofddoel	van	het	Vab-beleid	is	soci-
aal-economisch van aard. Een belangrijk subdoel is het verbeteren van de 
omgevingskwaliteit, van de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

Het	plangebied	Ringweg	4a	ligt	aan	de	rand	van	het	Wehlse	Bos,	op	de	zan-
dige gronden van een kampenlandschap. Algemene kenmerken van dit voor 
de	Achterhoek	zo	karakteristieke	landschapstype	zijn:
– de kleinschaligheid,
– de grote verscheidenheid,
– de aaneenschakeling van afzonderlijke erven,
–	 de	opgaande	beplanting	–	bomenlanen,	bosopstanden,	houtwallen,	

hoge	erf-	of	wegbeplanting	-	die	de	akkers	omkadert,
–	 het	 samenhangende	 patroon	 van	 erfbeplanting	 en	 houtsingels	 dat	

voor	een	aaneenschakeling	van	fijnmazige	ruimtes	zorgt,
–	 een	grillig	en	bochtig	stelsel	van	wegen	en	paden.

Oorspronkelijk had men vanuit het woongedeelte van de boerderij zicht op 
de	akker.	Later	bepaalde	de	ontsluitingsweg	de	oriëntatie	van	de	boerderij.	
In	de	historische	atlas	is	de	locatie	Ringweg	4	voor	het	eerst	te	zien	op	de	
kaart uit 1900. De bebouwing was toen alleen te benaderen over de Ring-
weg.	Bij	de	bouw	in	de	dertiger	jaren	van	de	vorige	eeuw	kreeg	de	boerderij	
de	voorkant	aan	die	weg.	Rond	1990	kreeg	de	locatie	een	eigen	verbinding	
met	de	provinciale	weg	tussen	Doetinchem	en	Didam,	de	Broekhuizerstraat.
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Schaalvergroting,	 intensivering	 van	 de	 landbouw	 en	 het	 rationaliseren	
van wegen en waterlopen gaven het landschap een ander aanzien. Door 
de moderne economische bedrijfsvoering veranderde het karakter van het 
landschap en van de erven. De gebouwen werden groter en veel opgaande 
beplanting	verdween	voor	een	efficiënte	bedrijfsvoering.	De	schaal	en	de	
maat van het landschap werd grover en eenvormiger. Dat geldt ook voor 
het	landschap	waarin	de	locatie	Ringweg	4a	ligt.	In	het	nu	vrijwel	volledig	
open gebied zijn nog maar weinig kenmerken van het oorspronkelijke kam-
penlandschap te herkennen. Alleen de aaneenschakeling van afzonderlijke 
erven	en	de	opgaande	beplanting	op	de	erven	herinneren	daar	nog	aan.
 
Voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit bieden de kenmerken van 
het oorspronkelijke kampenlandschap houvast. 
– De nieuwbouw komt op een nieuw erf dat, samen met Ringweg 4, een 

schakel	is	in	de	reeks	van	afzonderlijke	erven	tussen	Molen-	en	Ringweg.
–	 Opgaande	beplanting	in	de	vorm	van	houtsingels,	houtwallen	en/of	

bomen vormen de rand van het erf.

4.2 Erf

Vanuit het woongdeelte van de nieuwbouw kijken de bewoners uit op de 
Ringweg	 of	 op	 de	 Molenweg.	 De	 kenmerken	 van	 het	 kampenlandschap	
laten de keuze hierin vrij. Bij die keuze is rekening houden met algemene 
beeldbepalende kenmerken van erven belangrijk.

In	het	buitengebied	van	Doetinchem	ligt	bebouwing	 in	principe	op	een	erf.	
Vanuit	het	landschap	en	vanaf	de	weg	zijn	vooral	de	erfbeplanting	en	de	kap-
pen	van	de	bouwwerken	zichtbaar.	De	inbedding,	beplanting	en	inrichting	van	
erven is van grote invloed op het landschapsbeeld. Vanuit de omgeving moet 
het	erf	als	één	geheel	beleefbaar	blijven.	Het	erf	moet	ook	compact	zijn.
–	 Het	erf	heeft	een	collectief	centraal	deel.	De	bijgebouwen	richten	zich	

op	het	collectieve	deel.	Vanuit	het	woongedeelte	kijkt	men	niet	uit	op	
de bedrijfsgebouwen, maar op de weg of op het akker-/weiland.

–	 De	organisatie	van	erf	is	zo	dat	het	oppervlak	verharding	klein	is.
– Het hoofdgebouw vormt samen met het bijgebouw een helder en-

semble.	De	gebouwen	staan	dicht	bij	elkaar	rond	de	collectieve	ruim-
te. Het hoofdgebouw is dominant in vorm, massa en situering. De bij-
gebouwen staan achter het hoofdgebouw. In het kampenlandschap 
bepaalt het woongedeelte wat de voorkant van het hoofdgebouw is.

–	 Het	erf	heeft	één	toegangsweg,	waardoor	het	erf	duidelijk	een	ruim-
telijke eenheid is.

Voorbeeldsoorten streekeigen beplanting op en rond het erf

Struiklagen / onderbeplanting
– Hazelaar (Corylus avellana)
– Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
– Hulst (Ilex aquifolium)
– Wilde Appel (Malus sylvestris)
– Vogelkers (Prunus padus)
– Vuilboom (Rhamus frangula)
– Geoorde wilg (Salix aurita)
– Boswilg (Salix caprea)
– Grauwe Wilg (Salix cinerea)
– Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

Boomvormers op het erf
– Zwarte els (Alnus glutinosa)
– Ruwe berk (Betula pendula)
– Zachte berk (Betula pubscens)
– Haagbeuk (Carpinus betulus)
– Beuk (Fagus sylvatica)
– Gewone es (Fraxinus excelsior)
– Ratelpopulier (Populus tremula)
– Wintereik (Quercus petraea)
– Zomereik (Quercus robur)
– Winterlinde (Tilia cordata)
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4.3 Bebouwing

In	de	gemeente	Doetinchem	is	geen	streekgebonden	boerderijtype	meer	te	
herkennen.	Wel	zijn	er	nog	drie	hoofdvormen	te	onderscheiden,	die	door	el-
kaar voorkomen. Het meest voorkomende type is het Hallehuis, waarin vee 
en	bewoners	onder	één	kap	wonen.	Kenmerken	van	het	type	zijn	de	simpele	
rechthoekige basisvorm, de lage gevels en de grote kap. De minder boerse 
Saksische	boerderij	is	een	afgeleide	van	het	Hallehuis.	De	T-boerderij	is	een	
betere versie van het Hallehuis. Vanwege het grotere woongenot raakte dat 
type ook op de zandgronden in zwang. In de gemeente zit het streekeigene 
vooral in de details en versieringen, zoals wolfseinden, schoorstenen, wind-
veren, roedeverdelingen en luiken.

De	 kap	 is	 het	meest	markante	 element	 in	 het	 Doetinchemse	 landschap.	
Vanuit de omgeving zijn van de bebouwing vooral de stoere kappen en de 
erfbeplanting	zichtbaar.
– De opstallen hebben een zadeldak of een lessenaardak met een 

hellinghoek tot maximaal 60°.
– Het hoofdgebouw is een niet gelede, kloeke bouwvorm zonder aan- 

of uitbouwen.
– De goothoogte van de woning is maximaal 4,5 meter.
–	 De	woning	heeft	een	zadeldak	met	een	helling	tot	maximaal	60°.
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het 1 of 2 lagen hoge woonhuis 
dwars op de stal. 



5. B e l e i d s k a d e r

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is 
op	de	specifieke	ontwikkeling	Ringweg	4a.	Uit	onderzoek	van	de	volgende	
beleidsstukken blijkt dat die niet van invloed zijn.
– Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), Rijksoverheid, vastge-

steld op 13 maart 2012.
– Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), Rijksoverheid, 

vastgesteld op 22 augustus 2011.
–	 Waterbeheerplan	2010-2105,	Waterschap	Rijn	&	IJssel,	maart	2010.
–	 Mobiliteitsplan,	gemeente	Doetinchem,	12	juli	2007.	
–	 Masterplan	Schil,	gemeente	Doetinchem,	13	december	2007.
–	 Het	besef	van	Doetinchem,	gemeente	Doetinchem,	2000.
–	 Planologische	beleid	2011,	gemeente	Doetinchem,	6	januari	2011.
–	 Groenstructuurplan	Doetinchem,	gemeente	Doetinchem,	1992.
–	 Parkeernota:	kwaliteitsimpuls	Parkeren	Doetinchem,	gemeente	Doe-

tinchem,	25	september	2008.
–	 Cultuurnota	Dossier	Cultuur	2003,	gemeente	Doetinchem,	18	decem-

ber 2003.
–	 Bomenbeleid	 en	 de	 nieuwe	 bomenverordening,	 gemeente	 Doetin-

chem, 1 november 2010. 
–	 Nota	cultuurhistorie	Doetinchem	Cultuurhistorierijk,	gemeente	Doe-

tinchem,	vastgesteld	op	25	september	2008.

5.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Gelderland (2015)
De	Provincie	Gelderland	heeft	twee	hoofddoelen	om	bij	te	dragen	aan	de	
maatschappelijke opgaven:
1.	 een	duurzame	economische	structuur;
2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.

Het versterken van de economische structuur vraagt om een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat.	Dat	bestaat	uit	een	goede	bereikbaarheid	en	uit	voldoen-
de	vestigingsmogelijkheden.	Het	betekent	ook	een	aantrekkelijke	woon-	en	
leefomgeving met de unieke kwaliteiten van natuur, water en landschap in 
Gelderland.

Voor	de	specifieke	ontwikkeling	Ringweg	4a	is	vooral	de	tweede	opgave	re-
levant. Daarbij is van belang dat een aantrekkelijke leefomgeving een goede 
kwaliteit	 en	beleving	 van	natuur	en	 landschap	vergt.	De	provincie	 streeft		
daarom naar het waarborgen en het verder ontwikkelen van die kwaliteiten. 
Dat betekent vooral:
– het ontwikkelen met kwaliteit, het recht doen aan de ruimtelijke, de 

landschappelijke	en	de	cultuurhistorische	kwaliteiten	van	de	plek;
– het zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onder-

ling verbonden natuurgebieden en het behoud en de versterking van 
de kwaliteit van het landschap.

De	provincie	gaat	voor	een	vitaal	platteland,	waar	mensen	inspelen	op	grote	
veranderingen,	waar	inwoners	zich	actief	inzetten	voor	hun	gezamenlijke	toe-
komst,	een	platteland	met	een	eigen	economische	kracht	en	een	grote	natuur-
lijke en landschappelijke waarde, waar kwaliteit en vitaliteit samen op gaan.
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De gezamenlijke inspanningen richten zich op de hier relevante speerpunten:
– Kansrijk platteland
 Een economisch en sociaal vitaal buitengebied biedt ruimte aan een 

verscheidenheid	 van	 economische	 functies:	 landbouw,	 toerisme,	
zorg,	MKB,	wonen,	detailhandel.	Dat	draagt	ook	bij	aan	de	leefbaar-
heid in de kernen.

– Ruimtelijke kwaliteit
 De ruimtelijke kwaliteit in de Achterhoek wordt bepaald door de 

landschappelijke	 kwaliteit	 en	de	 cultuurhistorie,	 in	 combinatie	met	
verbetering	van	de	leefbaarheid,	de	sociale	cohesie	op	het	platteland,	
de werkgelegenheid en het economisch bruto product van het plat-
teland.	Ontwikkelingen	of	nieuwe	functies	in	het	landschap	kunnen	
positief	 bijdragen	 aan	 de	 kwaliteit	 en	 de	 aantrekkelijkheid	 van	 het	
landschap. Dat vraagt wel om een ‘ja, mits’-benadering.

In de Omgevingsverordening zijn regels (randvoorwaarden) opgenomen pas-
send	bij	de	provinciale	aanpak	van	ambities	en	doelen	in	de	Omgevingsvisie.	

De	visie	en	de	verordening	zijn	algemeen	van	aard	en	worden	niet	specifiek	
genoeg voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a. Voor die ont-
wikkeling	 is	belangrijk	dat	de	provincie	een	multifunctioneel	buitengebied	
voorstaat	waarin	functies	niet	met	elkaar	concurreren,	maar	in	samenhang	
bijdragen	aan	een	vitaal	en	leefbaar	buitengebied.	De	woning	met	praktijk-
ruimte	met	een	zorgfunctie	(voor	kinderen	en	(jong)volwassenen	met	au-
tisme	in	combinatie	met	een	verstandelijke	beperking)	sluiten	goed	aan	op	
die	ambitie.

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik
De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik is onderdeel van de Om-
gevingsvisie Gelderland. Omdat de ladder van toepassing is op elk ruimtelijk 
besluit dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling, komt de ladder hier apart 
aan de orde. 

Voor de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik ligt het accent bij 
ruimtelijke ontwikkelingen op het vitaliseren van bestaande gebieden en ge-
bouwen. Als juridische basis gebruikt de provincie de ladder voor duurzame 
verstedelijking die het Rijk vastlegde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Bij	goede	ruimtelijke	ordening	hoort	het	tijdig	afwegen	van	kansen	en	moge-
lijkheden	om	bestaande	gebieden	en	gebouwen	te	benutten	in	plaats	van	het	
ontwikkelen van nieuwe gebieden of gebouwen. Een goede afweging vraagt 
om kennis van de bestaande voorraad, gekoppeld aan kennis over de opgaven 
en kwaliteiten in een gebied:
– past de ontwikkeling bij de doelen in Gelderland?
– zo ja, hoe voegt de ontwikkeling extra kwaliteit toe aan een gebied?

Belangrijk is het voorkomen van het vastleggen van bijvoorbeeld capaciteit 
woningbouw	in	uitleglocaties,	waardoor	transformatie	van	gebieden	en/of	
(toekomstige)	leegstaande	gebouwen	leidt	tot	overcapaciteit	of	niet	van	de	
grond komt.

Woningen	worden	gebouwd	om	te	voorzien	in	een	woonbehoefte:
–	 alle	nieuwe	woningen	in	de	Regionale	woonprogrammering	of	Woon-

agenda moeten passen,
–	 er	een	aangetoonde	(regionale)	behoefte	moet	zijn	en	dat	er	de	af-

spraak	 is	dat	de	betreffende	gemeente	 (een	deel	van)	de	behoefte	
gaat accommoderen.
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Voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a is verder van belang:
– Bij grootschalige ontwikkelingen is een afweging op grond van de Gel-

derse ladder voor duurzaam ruimtegebruik nodig. Een ontwikkeling 
is	grootschalig	als	de	situatie	qua	omvang	(aantallen	woningen	of	op-
pervlaktes)	of	qua	effecten	(zoals	milieuhinder,	verkeersaantrekkende	
werking,	het	karakter	van	het	betreffende	buitengebied	verandert.	

– Bij kleinschalige ontwikkelingen is een expliciete afweging met de 
Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik niet nodig. Dat geldt 
in	het	algemeen	voor	functieveranderingen	op	basis	van	de	regionale	
regelingen die zijn opgesteld naar aanleiding van het Streekplan 2005.

Voor	het	initiatief	Ringweg	4a	geldt	dat	de	woning	is	opgenomen	in	de	her-
ziene woningbouwstrategie (zie paragraaf 5.4 Herziene woningbouwstrate-
gie). Verder is sprake van een ontwikkeling met een kleinschalig karakter. De 
ontwikkeling	verandert	het	karakter	van	het	betreffende	buitengebied	is	posi-
tieve	zin	door	de	flinke	afname	van	het	bebouwd	oppervlak	en	door	het	toe-
voegen	van	 landschappelijke	elementen.	De	nieuwe	situatie	past	naar	aard	
en schaal goed in het landschap. Een afweging met de Gelderse ladder voor 
duurzaam ruimtegebruik is daarom niet nodig.

5.3 Regionaal beleid

Regionale structuurvisie Achterhoek 2012
De	Regionale	Structuurvisie	Achterhoek	geeft	antwoord	op	een	aantal	re-
levante en ingrijpende economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a zijn van belang:
–	 de	bevolkingsverandering,	krimp,	vergrijzing	en	ontgroening;
– de veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied.

Het	beleid	 in	de	visie	richt	zich	vooral	op	ruimtelijk	kwalitatieve	inpassing	
en	minder	op	de	vraag	hoeveel	van	een	specifieke	functie	wenselijk	is.	De	
ruimtelijke	visie	richt	zich	daarom	niet	op	een	eindbeeld,	maar	streeft	juist	
flexibiliteit	na.	Het	leidende	principe	is	‘van	sturen	naar	begeleiden’.	Dit	om	
kansen	te	pakken	en	tegelijkertijd	te	werken	aan	behoud	en	versterking	van	
ruimtelijke kwaliteit.

Als basis voor ruimtelijk beleid benoemt de visie vier speerpunten.  Voor de 
ontwikkeling	aan	de	Ringweg	bij	Wehl	is	het	speerpunt	‘veranderingen	in	het	
landelijk gebied’ relevant. De Achterhoek kiest binnen dat speerpunt voor 
behoud,	 en	 waar	 mogelijk	 versterking,	 van	 het	 karakteristieke	 landschap,	
maar ook voor ondersteuning van de landbouwsector. Het streven is om een 
multifunctioneel	gebied	te	creëren	waar	ruimte	is	voor	(agrarische)	bedrijvig-
heid,	recreatie,	toerisme	en	natuur.	Op	een	integrale	wijze	moeten	ingrepen	
in het landelijk gebied gaan plaatsvinden om de economische vitaliteit ervan 
te waarborgen en verder te vergroten. Daarbij dient men de kernkwaliteiten 
van natuur en landschap te behouden en te ontwikkelen of te vernieuwen.

Daar waar ‘blijvers’ in de landbouw zich doorontwikkelen, veranderen de loca-
ties	van	de	verbreders	en	de	stoppende	agrariërs.	Daarvoor	is	specifiek	beleid	
in	het	kader	van	functiewijziging.	De	doelstelling	voor	functieverandering	is:
–	 stimuleren	van	de	economische	vitaliteit	van	het	buitengebied;
– verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

De focus ligt daarbij niet meer op de bouw van burgerwoningen als compen-
satie	voor	de	sloop	van	opstallen.	Inzet	op	andere	functies	is	noodzakelijk.	Te	
denken	is	aan	kleinschalige	bedrijvigheid,	recreatie	of	zorg	in	combinatie	met	
landschappelijke versterking van verschillende percelen.
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De regionale visie Achterhoek is voor de ontwikkeling in het plangebied Ring-
weg	4a	te	algemeen.	Belangrijk	is	wel	dat	de	Achterhoek	ernaar	streeft	om	
een	multifunctioneel	buitengebied	te	creëren	waar	ruimte	is	voor	(agrarische)	
bedrijvigheid,	recreatie,	toerisme	en	natuur.	Het	realiseren	van	de	woning	met	
praktijkruimte	met	een	zorgfunctie	(voor	kinderen	en	(jong)volwassenen	met	
autisme	in	combinatie	met	een	verstandelijke	beperking)	sluit	goed	aan	op	
dat streven. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling is het behou-
den, ontwikkelen of vernieuwen van de kernkwaliteiten van het landschap.

Functies zoeken plaatsen, plaatsen zoeken functies
In deze nota formuleren de samenwerkende gemeenten in de Regio Achter-
hoek hun visie op het vraagstuk van de vrijkomende bebouwing in het buiten-
gebied. Vooral agrarische gebouwen verloren en verliezen door de ontwikke-
lingen	in	de	landbouw	hun	functie.	Dat	heeft	gevolgen	voor	de	agrariërs	zelf,	
maar ook voor landschap en natuur. De vitaliteit van het buitengebied komt 
door	deze	ontwikkeling	onder	druk	te	staan.	Jongeren	trekken	in	toenemende	
mate weg uit het landelijk gebied waardoor de bevolking vergrijst.

Met	beleid	voor	functieverandering/hergebruik	willen	de	samenwerkende	
gemeenten in de Achterhoek een aantal doelen bereiken. Voor de ontwik-
kelingen in het plangebied Ringweg 4a zijn de relevante doelen: 
– Behouden van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en 

waar mogelijk die kwaliteiten verder ontwikkelen. 
–	 Impulsen	geven	aan	nieuwe	economische	activiteiten,	aan	de	agrari-

sche	sector,	de	natuur,	de	recreatie	en	de	woonfunctie	van	het	lande-
lijk gebied. 

Het	initiatief	voor	functieverandering	het	plangebied	Ringweg	4a	moet	vol-
doen aan de volgende uitgangspunten:
–	 de	functieverandering	is	alleen	van	toepassing	op	fysiek	bestaande,	

legale	vrijgekomen	gebouwen	die	in	het	buitengebied	liggen;
–	 bij	de	nieuwe	functies	is	onderscheid	te	maken	tussen	een	(nieuwe)	

nevenfunctie	en	de	hoofdfunctie;	
–	 bij	de	ontwikkeling	streven	naar	een	win-win-situatie;
–	 de	functieverandering	moet	leiden	tot	een	bijdrage	aan	de	ruimtelijke	

kwaliteit	en	vitaliteit;	
– verevening is een voorwaarde om versterking van de ruimtelijke kwa-

liteit	te	bereiken;
–	 de	ontwikkeling	schaadt	in	de	omgeving	aanwezige	functies	niet	on-

evenredig;
–	 de	nieuwe	functie	moet	binnen	de	aard	en	schaal	van	de	omgeving	

passen.
–	 de	 nieuwe	 functie	mag	 geen	 onaanvaardbare	 verkeersaantrekkende	

werking	tot	gevolg	hebben;	
–	 bij	de	nieuwbouw	moet	worden	voldaan	aan	beleid	voor	welstand;	
– buitenopslag van goederen en stalling buiten is niet toegestaan.

De	mogelijkheid	tot	hergebruik	of	functieverandering	bestaat	alleen	als	daar	
een	tegenprestatie	tegenover	staat.	Die	tegenprestatie	is	het	leveren	van	een	
bijdrage aan de kwaliteit van het buitengebied. Het verbeteren van de ruimte-
lijke kwaliteit kan betrekking hebben op de directe omgeving van het gebouw 
zelf en op een wat ruimer gebied daar omheen. In fysieke en ruimtelijke zin 
zijn drie kwaliteitsdimensies te onderscheiden: 
–		 de	beeldkwaliteit	van	de	bebouwing;
–	 de	landschappelijke	en/of	ecologische	kwaliteit;	
– de kwaliteit van publieke voorzieningen (bijvoorbeeld verbeterde of 

nieuwe	wandel-	en/of	fietspaden).
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Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is investeren in deze kwaliteitsdi-
mensies noodzakelijk. De volgende vormen van verevening zijn te onderschei-
den: sloop, verkleining van het bouwvlak, natuurontwikkeling en landschap-
pelijke	 inpassing.	Bij	de	functieverandering	in	het	plangebied	Ringweg	4a	is	
sprake van de volgende vormen van verevening:
–	 Sloop	in	combinatie	met	verkleining	bouwvlak	–	Sloop	draagt	bij	aan	

de ‘ontstening’ en het versterken van het groene karakter van het bui-
tengebied.	Sloop	in	combinatie	met	nieuwbouw	zorgt	door	verkleining	
van het bouwvlak voor ontstening van het buitengebied. Buiten een 
bouwvlak mag men (in principe) niet bouwen.

– Natuurontwikkeling – Verevening kan bestaan uit behoud, aanleg of 
ontwikkelen van natuurelementen (met ecologische waarde).

– Landschappelijke inpassing – Verevening bestaat uit onderhoud van 
de bestaande landschappelijke elementen en uit de aanleg van nieu-
we landschapselementen die de landschappelijke kwaliteit van het 
gebied verbeteren.

Van nieuwe naobers en brood op de plank
‘Van nieuwe naobers en brood op de plank’ is een regionaal Landschapsont-
wikkelingsplan (LOP). Doel van het LOP is het beschermen van  de waarden in 
het landschap. Daarnaast wil het LOP in het landschap nieuwe waarden ont-
wikkelen,	door	aan	te	sluiten	bij	de	initiatieven,	wensen	en	ruimtelijke	opga-
ven	in	het	gebied.	Zo	kan	het	LOP	bijdragen	aan	de	vitaliteit	van	het	platteland.	

Het	LOP	is	ontwikkelingsgericht	en	streeft	naar	een	functionele	verwevenheid	
die aansluit bij het landschap, zodat landschapsstructuren ontstaan waarin de 
functies	sterker	en	waardevoller	worden.	Benut	die	functies	voor	het	financie-
ren	en	uitvoeren	van	landschappelijke	functies,	zoals	waterbeheer,	natuur	en	
karakteristieke	landschapselementen.	Bied	plattelandondernemers	de	keuze	
in	hun	bedrijfsvoering.	De	één	wil	voortbouwen	aan	een	modern	en	duurzaam	
bedrijf en de ander ziet kansen in blijvende verdiensten uit het landschap, de 
zorg	of	de	recreatie.	Het	LOP	probeert	te	stimuleren	dat	men	samen	zorgt	voor	
een	functioneel	én	aantrekkelijk	 landschap	om	in	te	 leven,	te	werken	en	te	
recreëren. Buig dus al die bedreigingen om tot ze passen binnen het kader van 
de	regionale	identiteit	en	bevorder	de	landschappelijke	diversiteit.

Een voor de ontwikkeling van het plangebied Ringweg 4a belangrijke spelregel 
is	het	koesteren	van	de	karakteristieke	verschillen	 tussen	de	verschillende	
landschappen in de regio door:
– de versterking van de verschillende landschappen aan de maatschap-

pelijke, sociale, ecologische en zeker ook de economische ontwikke-
ling	van	het	platteland	te	koppelen;

–	 schaalvergroting,	verbreding	en	verburgerlijking	op	elkaar	af	te	stemmen;
– boeren en burgers ruimte te geven om te werken aan een bonte en 

stevige zoom op de rand van het zand, met een mozaïek van agrari-
sche	bedrijven,	recreatieve	initiatieven,	nieuwe	landgoederen	en	bui-
tenplaatsen.

Het	LOP	schetst	de	ontwikkelingsrichting	in	verschillende	delen	van	het	land-
schap. In de regio zijn nu zes landschappelijke ensembles te onderscheiden. 
Het plangebied Ringweg 4a ligt in het ensemble ‘zandgebied rondom Didam 
en	Wehl’.	Kenmerkend	voor	het	zandgebied	zijn	de	oude,	open	esgronden	en	
het kampenlandschap met de vele, verspreide boerderijen en buurtschap-
pen. Het is een kleinschalig landschap met een sterke verweving van land-
bouw,	bewoning,	recreatie,	natuur	en	water.	Dit	rijke	landschap	staat	echter	
onder	druk	van	onder	meer	schaalvergroting	en	wonen	in	het	buitengebied.	
Kenmerkende landschapselementen van het essen- en kampenlandschap 
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zoals houtkanten, meidoornheggen, knotbomen en fruitboomgaarden zijn 
veelal nog slechts als relict aanwezig. Ze vormen niet meer die netwerken 
meer die voor ecologische verbindingszones wel van groot belang zijn. Aller-
lei vormen van rasters en groenblijvende struiksoorten worden momenteel 
veelvuldig rond huispercelen met paarden en kleinvee gebruikt. 

Algemene opgaven en doelen voor het zandgebied zijn:
– Versterken van de duurzame economische mogelijkheden van land-

bouw en andere sectoren door het bieden van ruimte aan andere 
functies	(verbreding)	met	behoud	en	versterking	van	landschappelij-
ke	karakteristieken.	Meervoudig	ruimtegebruik	en	groene	en	blauwe	
diensten zijn daarbij extra aantrekkelijk. 

–	 Versterken	van	de	natuur-	en	landschapswaarden,	die	karakteristiek	
zijn voor het deelgebied en eigen aan de bodem en waterhuishouding 
van de plek. Speciaal kan gezocht worden naar mogelijkheden om de 
bijzondere natuurwaarden van het agrarisch cultuurlandschap te ver-
sterken met bijvoorbeeld struweel- en ruigteranden en weidevogel-
beheer. 

– Vergroten van de mogelijkheden voor her- en verplaatsing van (inten-
sieve) veehouderijbedrijven, waarbij ook in verwevingsgebieden op 
basis van maatwerk mogelijkheden moeten worden geschapen. 

–	 Versterken	van	de	sociale	leefbaarheid	en	zorgverlenende	bedrijvig-
heid, onder meer door woonvormen voor jongeren en ouderen uit 
het dorp, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. In het 
algemeen	dient	de	woonfunctie	bij	de	bestaande	kernen	geconcen-
treerd te worden, waarbij met name historische bebouwingspatro-
nen	inspiratiebronnen	kunnen	zijn.	

– Versterken van de cultuurhistorische elementen in het (cultuur)land-
schap, zoals landweren, havezathes, archeologische waarden en ont-
ginningssporen,	waarbij	deze	ook	zichtbaar	en	beleefbaar	moeten	zijn.	

– Versterken van routes en herstel van oude paden en zandwegen, in het 
bijzonder	 in	de	omgeving	van	de	kernen	Didam	en	Wehl,	aanleg	van	
fietspaden	voor	recreatie	en	als	verkeersveilige	verbinding	 tussen	de	
dorpen.	Paden	over	erven	worden	gestimuleerd,	maar	blijven	vrijwillig.	

Het LOP doet voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a een aantal 
handreikingen. Duidelijk worden de kenmerken van het omliggende land-
schap zijn, het algemene beeld van de begroeiing en de opgaven en doelen 
ten aanzien van het landschap in het gebied. De opgaven en doelen uit het 
LOP (inclusief het bijbehorende werkboek voor het landschappelijke ensem-
ble	‘zandgebied	rondom	Didam	en	Wehl’)	zijn	voor	de	kleinschalige	ontwikke-
ling in het plangebied Ringweg veelal te algemeen.

5.4	 Gemeentelijk	beleid

Structuurvisie Doetinchem 2035
De	structuurvisie	bevat	ruimtelijke	kaders	waarbinnen	de	gemeente	Doetin-
chem de komende jaren wil werken. Daarbij gelden vier thema’s, waarvan 
drie voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a van belang zijn.
– Beherend ontwikkelen van stad en land
	 Het	accent	verschuift	van	ontwikkeling	naar	beheer	als	gevolg	van	de	

te verwachten vergrijzing van de bevolking en daling van het aantal 
inwoners. De focus komt te liggen op het verbeteren van bestaande 
gebieden	en	functies.	Wat	goed	is	vraagt	om	goed	beheer	en	behoud.	
Wat	niet	langer	voldoet	vraagt	om	aanpassing	of,	in	het	uiterste	geval,	
om vervanging door iets anders. Denkbaar is de sloop van bebouwing 
en het transformeren van stukken stad naar natuur of stadspark. 
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– Kwaliteit en beleving
 De verschuiving van het accent naar beheer biedt kansen voor kwali-

tatieve	ontwikkeling.	Doetinchem	moet	aantrekkelijk	zijn	voor	bewo-
ners, bezoekers en bedrijven. In de structuurvisie ligt de focus op de 
beleving	en	ruimtelijke	kwaliteit.	De	structuurvisie	streeft	een	hoge	
ruimtelijke kwaliteit na. De kwaliteit zal er overal weer anders uitzien 
en is op verschillende manieren te realiseren.

– Economische kansen.
	 De	 gemeente	Doetinchem	wil	 aantrekkelijk	 blijven	 door	 bestaande	

kwaliteiten te versterken en nieuwe kwaliteiten aan te boren. Inzet is 
het	behoud	van	werkgelegenheid	en	het	redden	van	de	traditioneel	
sterke sectoren, zoals de maakindustrie en de zorg. Daarnaast zet de 
gemeente	in	op	onverwachte	kansen	die	zich	voordoen	en	het	antici-
peren daarop. De stad moet vernieuwend zijn zonder de bestaande 
kwaliteiten te verwaarlozen.

Voor	de	komende	jaren	houdt	Doetinchem	zich	bezig	met	een	aantal	over-
koepelende opgaven. Voor de ontwikkeling in het plangebied Ringweg 4a is 
alleen de opgave ‘Beleef het land’ van belang.
– Beleef het land
	 Het	landschap	van	Doetinchem	is	goed	zoals	het	is.	Het	is	afwisselend	

van	opbouw	en	uiterlijk,	multifunctioneel	in	gebruik	en	het	staat	nog	
dicht	bij	z’n	oorsprong.	Teveel	druk	op	het	landschap	met	oneigenlijke	
functies	of	te	 intensief	gebruik	kan	het	 landschap	aantasten.	Hier	en	
daar is dat al gebeurd. Door beherend te ontwikkelen wordt zorgvul-
dig	omgegaan	met	het	landschap	en	wordt	overbelasting	voorkomen.	
Het doel van de opgave is het behouden en versterken van bestaande 
landschapskarakteristieken.	Door	gebruik	te	maken	van	de	verschillen	
in	het	landschap,	wordt	het	mogelijk	om	functies	onder	te	brengen	in	
die	 gebieden	die	 zich	daar	het	beste	 voor	 lenen.	 Een	 recreatief	net-
werk	verbindt	in	deze	ambitie	de	uiteenlopende	kwaliteiten	met	elkaar.	
Het wensbeeld voor landschap is een gevarieerd beeld waarbinnen de 
afwisseling	van	de	verschillende	landschapstypen,	karakteristieken	en	
bijzondere plekken een aangename beleving teweeg brengen. In de op-
gave	zit	de	kwaliteit	vooral	in	het	participatieproces.	Dat	moet	leiden	
tot goede oplossingen met een groot draagvlak. Dit kan als bewoners 
en gebruikers van het buitengebied dit zelf en met elkaar gaan nastre-
ven.	De	gemeente	zal	zich	daarom	inzetten	voor	het	verder	versterken	
van	een	netwerk	 in	het	buitengebied	waardoor	plattelandsontwikke-
ling van en door de burgers echt op gang kan komen.

De	Structuurvisie	Doetinchem	2035	van	de	gemeente	bevat	geen	specifieke	
voorwaarden voor de ontwikkeling van het plangebied Ringweg 4a.
 
Herziene woningbouwstrategie 2015
De	 Achterhoek	 is	 officieel	 een	 krimpregio.	 Dat	 betekent	 dat	 het	 aantal	 te	
bouwen woningen veel lager is dan de regiogemeenten planden. Ook de ge-
meente	Doetinchem	staat	voor	de	opgave	om	het	woningbouwprogramma	
flink	in	te	perken.	Van	de	woningen,	die	tot	2025	in	Doetinchem	nog	nodig	zijn	
bestaat 95% al. De ruimte om nog extra woningen toe te voegen is dus klein. 
Daarom is het belangrijk om juiste woningen toe te voegen. Voldoen de wo-
ningen	die	nu	in	het	programma	zitten	aan	de	behoefte?	Naast	de	behoefte	
van de woningzoekenden is ook de vraag van belang waar het toevoegen van 
woningen	werkelijk	een	positief	effect	heeft	op	de	woon-	en	 leefomgeving	
en de kwaliteit van de stad. Als instrument om het woningbouwprogramma 
in te perken hanteert de gemeente  het zogenaamde stoplichtmodel. Daarbij 
leiden	voornamelijk	kwalitatieve	afwegingen	tot	kwantitatieve	keuzes.	
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– De gemeente zet in op woningen die voldoen aan de vraag. Het woning-
bouwprogramma moet toekomstbestendig zijn. Dat betekent onder 
andere het schrappen van woningen in Gaanderen en het buitengebied 
uit het woningbouwprogramma. De vraag in die gebieden is nihil.

– De woningmarkt is een regionale markt. De herziene woningbouw-
strategie borduurt voort op de regionale woonagenda. De regioge-
meenten zijn nog in overleg over de verdeling van het aantal benodig-
de	woningen	over	de	gemeenten.		De	gemeente	Doetinchem	hanteert	
vooralsnog het aantal van 1375 woningen voor de peridoe 2015–2024.

–	 De	gemeente	Doetinchem	streeft	naar	het	bouwen	van	de	juiste	wo-
ning op de juiste plek, afgestemd op de huidige markt. De gemeente 
geeft	prioriteit	 aan	projecten	die	 van	belang	 zijn	 voor	het	 stedelijk	
weefsel.	Het	functioneren	van	de	binnenstad	staat	daarbij	centraal.	
De gemeente voert regie op ruimtelijke kwaliteit.

–	 Het	financieel	aspect	 is	nadrukkelijke	afweging	voor	het	treffen	van	
projectmaatregelen. De gemeente stelt alleen die strategische maat-
regelen	voor	die	financieel	aanvaardbaar	en	verantwoord	zijn.	De	ju-
ridische	posities	van	partijen	spelen	daarbij	ook	een	rol.	 In	het	ene	
geval	is	sprake	van	een	reeds	verleende	bouwtitel,	in	het	andere	geval	
niet. Ook verschilt vaak de inhoud van de achterliggende contracten: 
in het ene geval biedt deze de gemeente de mogelijkheid om bepaal-
de maatregelen wel te nemen en in het andere geval juist niet.

Voor	het	initiatief	Ringweg	4a	geldt	dat	de	woning	is	opgenomen	in	de	her-
ziene	 woningbouwstrategie.	 Daardoor	 kan	 de	 initiatiefnemer	 zijn	 plannen	
voor	een	woning	met	praktijkruimte	verder	uit	te	werken.	De	herziene	wo-
ningbouwstrategie	van	de	gemeente	is	niet	van	invloed	op	het	initiatief.

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing
Om	 vrijkomende	 agrarische	 bedrijfsgebouwen	 (VAB)	 een	 nieuwe	 functie	
te	kunnen	stelde	de	gemeente	Doetinchem	een	VAB-beleid	op.	Dat	beleid	
is	een	gemeentelijke	uitwerking	van	het	 regionale	beleid	 ‘Functies	 zoeken	
plaatsen,	plaatsen	zoeken	functies’.	Het	doel	van	het	VAB-beleid	is	tweeledig:
–	 het	stimuleren	van	de	economische	ontwikkeling	in	het	buitengebied;
– het waarborgen en versterken van de kwaliteit van het buitengebied.

Het	VAB-beleid	bestaat	uit	twee	verschillende	regelingen	voor	functieveran-
deringen van agrarische bedrijfsgebouwen: naar wonen en naar werken. De 
vigerende regelingen zijn terug te vinden in ‘Nota uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied 2012’.

De	regeling	voor	functieverandering	naar	wonen
In	verband	met	de	herziene	woningbouwstrategie	van	de	gemeente	Doetin-
chem geldt de regeling alleen nog voor woningen die zijn opgenomen in het 
gemeentelijk woningbouwprogramma. Voor die woningen geldt nog wel dat 
de gemeente in ruil voor de sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsge-
bouwen	het	realiseren	van	of	het	hergebruik	als	één	of	twee	woongebou-
wen mogelijk maakt. De te slopen oppervlakte (m²) is in te ruilen tegen de 
inhoud (m3) van een nieuw woongebouw.

Voor	de	bouw	van	1	vrijstaande	woning,	zoals	bij	het	initiatief	Ringweg	4a,	
gelden de volgende voorwaarden: 
–	 een	afname	van	het	bebouwd	oppervlak	met	minimaal	50	%;
–	 een	afname	van	het	bebouwd	oppervlak	met	minimaal	950	m²;
–	 de	vervangende	nieuwbouw	wordt	begrensd	op	de	muur;
– de inhoud van het nieuwe woongebouw is maximaal 750 m3;
– het bouwbesluit bepaald of sprake is van volwaardige woning.
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Om	één	woongebouw	te	mogen	realiseren	is	de	sloop	van	minimaal	950	m2 
aan	gebouwen	nodig.	Als	sloop	plaatsvindt	op	meerdere	locaties	mag	dat	op	
maximaal	2	locaties	en	moet	op	elke	locatie	minimaal	250	m2 aan bebouwd 
oppervlak verdwijnen. Bij de nieuwe woning is een bijgebouw van maximaal 
100 m² mogelijk.

Een belangrijk doel van het VAB-beleid is het waarborgen en waar mogelijk
versterken van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Daarbij gelden 
de volgende voorwaarden: 
– de sloop van alle overige voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen is 

een	eis,	met	uitzondering	van	monumentale,	karakteristieke	of	beeld-
bepalende	panden;	

–	 clustering	van	nieuwe	woningen	bij	de	bestaande	woning	is	een	eis;	
–	 de	 nieuwbouw	 heeft	 dezelfde	 stijl	 als	 het	 bestaande	woongebouw	

(welstand	beoordeelt	dit);	
– een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing is 

noodzakelijk. 

De	regeling	voor	functieverandering	naar	werken	
De	 regeling	 van	 functieverandering	naar	werken	 (wijziging	 van	de	hoofd-
functie	en	nevenfuncties)	geldt	alleen	voor	agrarische	bedrijfsgebouwen.	Bij	
nevenfuncties	mag	maximaal	50	%	van	de	bedrijfsvloeroppervlak	gebruikt	
worden	voor	de	nevenfunctie.	Daarnaast	moet	de	eigenaar	van	de	woning	
ook	eigenaar	zijn	van	de	nevenfunctie.	De	regeling	is	als	volgt	vastgelegd:	
–	 nevenfuncties	tot	350	m2	zijn	direct	toegestaan;	
–	 nevenfuncties	tot	500	m2 of 750 m2	zijn	met	een	ontheffing	toegestaan;	
–	 nevenfuncties	tot	500	m2 of 750 m2 zijn met een wijziging toegestaan.

Bij	 functieverandering	telt	dat	minimaal	50	%	van	het	bestaande	bedrijfs-
vloeroppervlak gesloopt moet worden. In de regeling is opgenomen dat 
functieverandering	 mag	 plaatsvinden	 tot	 maximaal	 750	 m2. De eigenaar 
moet wel al de overige bedrijfsgebouwen slopen.

Ringweg 4a
De gemeentelijke regeling ‘Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbe-
bouwing’	 maakt	 het	 initiatief	 voor	 het	 plangebied	 Ringweg	 4a	 mogelijk.	
Door de sloop van de bestaande varkensstallen (1546 m²) is de bouw van de 
nieuwe	woning	met	nevenfunctie	mogelijk.



6.1 Inleiding

Of	de	nieuwe	bestemming	die	de	eigenaar	op	de	locatie	Ringweg	4a	wenst	
werkelijk mogelijk is, hangt af van een groot aantal aspecten. Uit onderzoek 
naar die aspecten moet blijken of het plan mogelijk is, of aan welke voor-
waarden het plan zou moeten voldoen om het mogelijk te maken. In dit 
hoofdstuk komen de onderzoeken en uitkomsten aan de orde.

6.2	 Bodemverontreiniging

Is de bodemkwaliteit een belemmering voor de beoogde ontwikkeling? 
Bureau Econsultancy nam in het opgeboorde materiaal geen verontreini-
gingen	waar.	Op	basis	van	het	vooronderzoek,	de	terreininspectie	en	veld-
werkzaamheden	is	er	geen	aanleiding	om	op	de	locatie	een	asbestverontrei-
niging te verwachten. In de bovengrond komt lokaal lichte verontreiniging 
met koper voor. Voor het overige toonde onderzoek in zowel de boven- als 
in de ondergrond geen verontreinigingen aan. In het grondwater zit lokaal 
een lichte verontreiniging met barium. De lichte metaalverontreiniging is 
naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan het verhoogd voorkomen van 
metalen in het grondwater.

De	conclusie	van	het	vooronderzoek	is	dat	de	onderzoekslocatie	‘onverdacht’	
is.	Bij	een	onverdachte	locaties	is	de	bodem	niet	verontreinigd.	Dat	betekent	
dat de kwaliteit van de bodem geen belemmering vormt voor de voorgeno-
men ontwikkeling. Het hele bodemonderzoek is te vinden in bijlage 4.

6.3 Geluid

Wegverkeerslawaai
Wegverkeer	kan	overlast	bij	woningen	of	geluidsgevoelige	functies	veroorza-
ken.	In	de	Wet	geluidhinder	staan	daarom	geluidsnormen	en	voorkeursgrens-
waarden. Van rechtswege ligt er een zone 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, is een berekening van 
de	geluidbelasting	als	gevolg	van	verkeerslawaai	noodzakelijk.

De	woning	met	praktijkruimte	komt	op	een	afstand	van	260	meter	van	de	
Broekhuizerstraat.	De	akoestische	onderzoekszone	van	de	Broekhuizerstraat	
bedraagt	250	meter.	Nader	(akoestisch)	onderzoek	in	het	kader	van	de	Wet	
geluidhinder is niet nodig.

Railverkeerslawaai
Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Van 
rechtswege	(Wet	geluidhinder)	 ligt	er	een	zone	langs	iedere	spoorlijn.	Die	
zone	bedraagt	binnen	de	gemeentegrens	 van	Doetinchem	100	meter.	De	
woning	met	praktijkruimte	komt	op	een	afstand	van	ongeveer	950	meter	
van	 de	 spoorlijn.	 Nader	 (akoestisch)	 onderzoek	 naar	 railverkeerslawaai	 is	
daarom niet nodig.

Industrielawaai
De	 locatie	Ringweg	4a,	met	woning	en	praktijkruimte,	 ligt	niet	 in	of	nabij	
een	voor	geluid	gezoneerd	industrieterrein.	Geluid	in	relatie	tot	omliggende	
(agrarische) bedrijven komt aan de orde in paragraaf 6.6.

6. H A A L B A A R H E I D
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6.4	 Lucht

De	Wet	luchtkwaliteit	bevat	eisen	voor	de	luchtkwaliteit,	om,	onder	meer	
emissies	van	verkeer	(zoals	fijnstof	en	stikstof	dioxide)	te	reguleren.	Bij	ieder	
(ruimtelijk) project is toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit no-
dig	om	na	te	gaan	welke	gevolgen	het	project	heeft	voor	de	luchtkwaliteit.
Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet mag afnemen, of dat het project 
‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Een pro-
ject draagt niet in betekende mate bij aan de luchtkwaliteit als die door het 
project met ten hoogste 1% afneemt. De ontwikkeling van een enkele wo-
ning	met	praktijkruimte	draagt	ingevolge	de	Wet	luchtkwaliteit	niet	in	be-
tekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Omdat de 
beoogde ontwikkeling in de plaats komt van een intensieve veehouderij is 
zelfs sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit. Een nader onderzoek 
naar de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.  

6.5	 Externe	veiligheid

Externe	veiligheid	betreft	de	beheersing	van	de	risico’s	als	gevolg	van	ge-
bruik,	opslag	en	productie	van	gevaarlijke	stoffen	en	als	gevolg	van	trans-
port	van	gevaarlijke	stoffen.	De	gevaarlijke	stoffen	kennen	twee	verschillen-
de	bronnen,	stationaire	bronnen,	zoals	een	chemische	fabriek	of	een	LPG	
vulpunt, en mobiele bronnen, zoals vrachtwagens voor het transport van 
gevaarlijke	stoffen	over	wegen.	Leidingen	zijn	ook	mobiele	bronnen.	Voor	
inrichtingen	 (bedrijven)	 is	het	 ‘Besluit	externe	veiligheid	 inrichtingen’	 van	
belang.	In	dit	besluit	is	externe	veiligheid	‘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	gelden	er	een	aantal	
besluiten en regelingen 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.	

In de omgeving van het plangebied ligt aan de Broekhuizerstraat 20 een LPG 
tankstation.	Het	plangebied	ligt	buiten	de	risicocontour	van	het	LPG-station	
ligt en ook buiten het invloedsgebied van het groepsrisico. De onderbou-
wing hiervoor staat in paragraaf 6.6. In de nabijheid van het plangebied lig-
gen geen andere risicobronnen. Verder onderzoek is niet nodig.

6.6  Bedrijven en milieuzonering

Bedrijvigheid	 in	de	nabijheid	kan	er	voor	zorgen	dat	het	woon-	en	leefkli-
maat op het perceel Ringweg 4a onvoldoende is om daar een woning met 
een	praktijkruimte	 toe	 te	 staan.	Andersom	kan	 een	woning	met	 praktijk-
ruimte	nadelige	gevolgen	hebben	voor	de	exploitatie	van	de	bedrijvigheid	
in de nabijheid.

De	VNG-publicatie	 ‘Bedrijven	en	milieuzonering’	 is	 in	eerste	 instantie	het	
aangewezen kader voor de beoordeling van de mileuaspecten. Als de ge-
wenste ontwikkeling buiten de milieucirkels (richtafstanden) van een bedrijf 
ligt, dan is nader onderzoek niet noodzakelijk. Valt de ontwikkeling wel bin-
nen	een	milieucirkel,	dan	moet	een	specifiek	milieuonderzoek	uitwijzen	of		
een	goed	woon-	en	leefklimaat	toch	mogelijk	is	en	of	de	ontwikkeling	geen	
nadelige	gevolgen	op	de	exploitatiemogelijkheden	van	het	specifieke	bedrijf.

22



Ringweg 4: biologische varkenshouderij
Op het perceel dat direct aan het plangebied grens ligt een varkenshouderij. 
Voor	een	goed	woon-	een	leefklimaat	houdt	de	VNG-publicatie	een	richtaf-
stand	van	200	meter	tussen	varkenshouderij	en	woning	(met	praktijkruimte)	
aan. Die 200 meter geldt voor het milieuaspect geur. 

Omdat de gewenste ontwikkeling binnen de milieuzone van 200 meter ligt 
is	specifiek	onderzoek	nodig.	Dat	gebeurt	 in	eerste	 instantie	aan	de	hand	
van	het	Activiteitenbesluit.	Het	Activiteitenbesluit	regelt	zowel	aspecten	uit	
de	Wet	milieubeheer	 als	 uit	 de	Waterwet.	Waar	 de	VNG-publicatie	 alge-
meen	van	aard	is,	regelt	het	Activiteitenbesluit	meer	specifieke	activiteiten	
met	een	bepaalde	milieurelevantie,	ongeacht	in	welke	branche	deze	activi-
teit	wordt	uitgevoerd.	Dat	betekent	dat	voor	alle	inrichtingen	die	onder	het	
besluit	vallen	dezelfde	regels	gelden.	In	het	Activiteitenbesluit	staan	regels	
per	soort	milieubelastende	activiteit	(bijvoorbeeld	metaalbewerking)	en	per	
soort	milieubelasting	(bijvoorbeeld	geluid).

De varkenshouderij valt in de beoogde opzet onder de werkingssfeer van 
het	 Activiteitenbesluit	milieubeheer.	 De	 afstand	 voor	 het	 aspect	 geur	 uit	
bovenstaande	tabel	is	dan	niet	van	toepassing.	De	VNG-publicatie	geeft	in-
dicatieve	afstanden	om	aan	te	houden	tussen	een	gevoelig	object	en	een	
(veehouderij)bedrijf.	Uit	het	Activiteitenbesluit	volgen	situatiespecifieke	af-
standen,	die	daarom	prevaleren	boven	de	indicatieve	afstanden	uit	de	VNG-
publicatie.	In	dit	geval	komt	de	afstand	voor	geur	neer	op	50	meter.

Binnen een afstand van 50 meter vanuit de kadastrale perceelsgrens van de 
varkenshouderij bevinden zich momenteel geen woningen van derden. De 
gewenste	ontwikkeling	van	de	woning	met	praktijkruimte	moet	minimaal	
op een afstand van 50 meter staan. In principe geldt daarbij de rand van 
het bouwblok in het bestemmingsplan als meetpunt voor de afstandsbepa-
ling	tot	de	woning.	Vanuit	de	systematiek	van	bedrijven	en	milieuzonering	
is	onder	die	voorwaarde	sprake	van	een	aanvaardbare	situatie:	de	bedrijfs-
belangen worden niet onevenredig geschaad en voor de woning kan een 
aanvaardbaar	woon-	en	leefklimaat	worden	gegarandeerd.

In het plangebied is sprake van woningbouw in samenhang met de beëin-
diging van de veehouderij. Dan geldt in beginsel enkel een minimaal aan te 
houden afstand tot een andere veehouderij. Deze afstand is 50 meter voor 
een woning buiten de bebouwde kom en 100 meter voor een woning bin-
nen	de	bebouwde	kom.	Op	grond	van	artikel	14	van	de	Wet	geurhinder	en	
veehouderij	 en	 van	artikel	 3.116	 van	het	Activiteitenbesluit	milieubeheer	
moet daarbij zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
–	 de	woning	is	op	of	na	19	maart	2000	gebouwd;
– de woning is gelegen op een kavel dat op 19 maart 2000 in gebruik 

was	als	veehouderij;
– de woning is gebouwd in samenhang met het geheel of gedeeltelijk 

buiten	werking	stellen	van	de	veehouderij;
– de woning is gebouwd in samenhang met de sloop van de bedrijfsge-

bouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij.
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De	nieuwe	woning	met	bedrijfsruimte	op	de	locatie	Ringweg	4a	voldoet	aan	
bovenstaande voorwaarden. Het is dus in beginsel voldoende om te toetsen 
aan	de	voor	deze	situatie	geldende	minimale	afstand	van	50	meter.	Deze	af-
stand	voor	geur	is	dezelfde	als	de	50	meter	die	de	VNG-publicatie	aanhoudt	
voor het milieuaspect geluid. 

Overige Veehouderijen

Naast de biologische varkenshouderij aan de Ringweg 4 bevinden zich in de 
omgeving	van	het	plangebied	nog	enkele	andere	veehouderijen.	Het	betreft	
de	 locaties	 Broekhuizerstraat	 1,	 Broekhuizerstraat	 18,	Molenweg	 9-9a	 en	
Molenweg	17a.	Voor	het	milieuaspect	geluid	is	de	milieuzone	van	50	meter	
rond de biologische varkenshouderij Ringweg 4 maatgevend.

Bij	het	onderzoek	naar	de	geurbelasting	onderzocht	bureau	De	Roever	Omge-
vingsadvies (zie bijlage 5: Geuronderzoek) alle veehouderijen binnen een straal 
van twee kilometer rondom het plangebied. Op basis van veehouderijgege-
vens	uit	de	provinciale	database	Web-BVB3	selecteerde	het	bureau	de	rele-
vante veehouderijen en was de totale geuremissie per veehouderij te bepalen.

De	achtergrondbelasting	bestaat	uit	de	geurbelasting	van	alle	veehouderijen	
samen.	De	geuremissie	is	afkomstig	van	dieren	waarvoor	de	Regeling	geur-
hinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor bevat, zoals varkens, 
vleesvee,	pluimvee,	schapen	en	geiten.	Met	een	verspreidingsmodel	bere-
kende	Bureau	De	Roever	de	achtergrondbelasting.	De	geurnorm	ter	plaatse	
van	het	te	realiseren	geurgevoelig	object	(de	woning	met	praktijkruimte)	be-
draagt 14 ouE/m3. Dit is de norm als het gaat om de individuele geurbelas-
ting	van	een	veehouderij.	Bij	een	achtergrondbelasting	van	14	ouE/m3 geldt 
dat	het	woon	en	verblijfsklimaat	 ‘goed’	 is.	De	achtergrondbelasting	vormt	
daarom	geen	knelpunt	voor	het	realiseren	van	de	woning	met	praktijkruimte.

Onder – Geuremissies van veehoude-
rijen in de omgeving.

24



Bij	 een	 individuele	 geurbelasting	 (de	 voorgrondbelasting)	 van	 14	 ouE/m3 

geldt dat het woon- en verblijfsklimaat op de grens van de klassen ‘tamelijk 
slecht’ en ‘slecht’ ligt. Het te realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a 
ligt buiten de geurcontour van 14 ouE/m3 van de veehouderij aan de Ring-
weg	4.	Ten	aanzien	van	de	voorgrondbelasting	is	sprake	van	een	acceptabel	
woon- en verblijfsklimaat. Andersom vormt het te realiseren geurgevoelig 
object vormt geen belemmering voor de huidige bedrijfsvoering van de bi-
logische varkenshouderij.

Een andere veehouderij waarvan de geuremmissie van invloed kan zijn op 
het	te	realiseren	geurgevoelige	object	is	Molenweg	17.	Het	plangebied	blijkt	
buiten de geurcontour van 14 ouE/m3  van	deze	veehouderij	te	 liggen.	Ten	
opzichte	van	deze	veehouderij	ligt	de	woning	met	de	praktijkruimte	buiten	
de geurcontour van 3 ouE/m3. Dat betekent dat het woon- en verblijfskli-
maat	‘goed’	is.	De	voorgrondbelasting	vormt	daarom	geen	knelpunt	voor	het	
realiseren	van	de	woning	met	praktijkruimte.

Voor een nadere beschrijving van en onderzoek naar het aspect geurhin-
der, wordt verwezen naar het gestelde in de paragraaf over geurhinder van 
veehouderijen. Voor het aspect geluid geldt dat het plangebied meer dan 
50 meter van deze veehouderijen is gelegen zodat nader onderzoek naar 
geluidhinder van deze bedrijven niet noodzakelijk is.

Autoservice Evers, Broekhuizerstraat 20c
Autoservice	 Evers	 is	 een	 autogarage.	 Op	 grond	 van	 de	 bedrijfsactiviteiten	
houdt	de	VNG-publicatie	een	 richtafstand	aan	van	maximaal	30	meter.	Die	
maximale afstand geldt voor het aspect geluid. De nieuwe woning bevindt zich 
ruim buiten deze richtafstand. De kortste afstand tussen het garagebedrijf en 
het plangebied is ongeveer 225 meter. Het bedrijf valt onder de werkingssfeer 
van	het	Activiteitenbesluit	milieubeheer.	Op	grond	van	het	Activiteitenbesluit	
gelden	voor	dit	bedrijf	geen	specifieke	afstanden	tot	omliggende	woningen.

Service Station Wehl, Broekhuizerstraat 20
Dit	bedrijf	betreft	een	LPG-tankstation.	De	grootste	afstand	die	de	VNG-pu-
blicatie	aanhoudt	voor	een	milieuzone	is	50	meter	voor	het	aspect	gevaar.	
De	kortste	afstand	tussen	het	plangebied	en	het	servicestation	is	225	me-
ter.	De	nieuwe	woning	met	praktijkruimte	ligt	ruim	buiten	de	richtafstand.	
Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid 
(Bevi),	dat	situatiespecifieke	afstanden	aanhoudt.	De	beoogde	ontwikkeling	
valt buiten de risicocontouren, alsmede buiten de invloedsgebieden die op 
grond van Bevi gelden (zie ook paragraaf 6.5).
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Aannemersbedrijf Volman, Broekhuizerstraat 26
Voor	 een	 aannemersbedrijf	 houdt	 de	 VNG-publicatie	 een	 richtafstand	 van	
maximaal 50 meter aan voor het aspect geluid. De kortste afstand tot het 
plangebied is ongeveer 225 meter. Het bedrijf valt onder de werkingssfeer 
van	het	Activiteitenbesluit	milieubeheer.	Op	grond	van	het	Activiteitenbesluit	
gelden	voor	dit	bedrijf	geen	specifieke	afstanden	tot	omliggende	woningen.

6.7 Flora en fauna

Flora en faunawet
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet men rekening houden met alle in het 
wild	voorkomende	planten-	en	diersoorten.	De	Flora	en	faunawet	heeft	tot	
doel die soorten te beschermen en in stand te houden. De vraag is of de 
flora	en	fauna	in	het	plangebied	een	belemmering	vormt	voor	de	beoogde	
ontwikkeling.	Bureau	Econsultancy	voerde	daarvoor	een	quick-scan	uit.

Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van be-
paalde	 soorten	 zijn	 beschermd.	 Bij	 een	 quickscan	 flora	 en	 fauna	 komt	 in	
beeld	of	er	(potentiële)	vaste	rust-	of	verblijfplaatsen	aanwezig	zijn	van	de	
soorten uit de verschillende beschermingscategorieën. Daarop volgt een 
beoordeling of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader 
onderzoek noodzakelijk is. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen 
uit de strengste beschermingscategorie. Voor de overige soortgroepen is de 
beschermingsstatus	afhankelijk	van	de	soort.
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Gebiedsbescherming
De	quickscan	flora	en	fauna	toetst	voornamelijk	aan	de	Flora-	en	faunawet.	
Als een plangebied in of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort 
of onder de Natuurbeschermingswet valt, dient te worden bepaald of er 
een	effect	valt	te	verwachten.	Bij	een	toetsing	aan	de	Natuurbeschermings-
wet	spelen	vaak	andere	facetten	mee,	zoals	de	aanwezige	doelsoorten	en	
kernwaarden	van	het	betreffende	beschermde	gebied.

De	Natuurbeschermingswet	1998	(Natura	2000)	heeft	tot	doel	bijzondere	
en beschermde natuurgebieden in Nederland te beschermen en in stand 
te	houden.	Handelingen	die	een	negatieve	invloed	hebben	op	gebieden	die	
binnen dit netwerk vallen, worden slechts onder strikte voorwaarden toege-
staan. Een vergunning is vereist.

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuw aan 
te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar 
en met het omringende agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk bestaat uit 
kerngebieden en verwevingsgebieden (gericht op de verweving van land-
bouw, wonen en natuur) die onderling verbonden worden door ecologische 
verbindingszones.

 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffing-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels Algemeen Ja Mogelijk Nee Nee Het verwijderen van nestgelegen-
heden buiten het broedseizoen. 

 Jaarrond beschermd Ja Nee Nee Nee - 

Vleermuizen Verblijfplaatsen Nee Nee Nee Nee - 

 Foerageergebied Ja Nee Nee Nee - 

 Vliegroutes Nee Nee Nee Nee - 

Grondgebonden zoogdieren Minimaal Mogelijk Nee Nee Aandacht voor zorgplicht t.a.v. alge-
mene soorten, speciale maatregelen 
niet noodzakelijk. 

Amfibieën Minimaal Mogelijk Nee Nee Aandacht voor zorgplicht t.a.v. alge-
mene soorten, speciale maatregelen 
niet noodzakelijk. 

Reptielen Nee Nee Nee Nee - 

Vissen Nee Nee Nee Nee - 

Libellen en dagvlinders Nee Nee Nee Nee - 

Overige ongewervelden Nee Nee Nee Nee - 

Vaatplanten Nee Nee Nee Nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

Opmerkingen / bijzonderheden 

Natura 2000 6,5 km Nee Nee Nee - 

Natuurnetwerk Nederland Overzijde 
Ringweg 

Nee Nee Nee - 
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Ecologische verbindingszones zijn stroken en stukjes natuur die de verspreid 
liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Op deze manier kunnen 
dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. 
Met	name	 kleine	populaties	die	met	uitsterven	worden	bedreigd,	 blijven	
hierdoor	 levensvatbaar.	Negatieve	 invloed	op	de	werking	van	een	verbin-
ding	of	aantasting	van	een	verbinding	dient	vermeden	en	gecompenseerd	
te worden zodat het netwerk niet verslechtert.

Samenvatting van het onderzoek
De	aanwezigheid	van	geschikt	habitat	op	de	onderzoekslocatie	voor	de	ver-
schillende soorten en soortgroepen is weergegeven in de tabel op de vol-
gende	bladzijde.	De	tabel	geeft	een	korte	samenvatting	van	de	resultaten	
van het onderzoek door Econsultancy. Daarin is af te lezen of de voorgeno-
men	ingreep	mogelijk	verstorend	kan	werken	en	wat	de	consequenties	zijn	
voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of ver-
gunningtrajecten. Verder is in de tabel te zien of maatregelen noodzakelijk 
zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen 
te voorkomen. 

De conclusie van het onderzoek is dat er geen nader onderzoek naar de aan-
wezigheid	van	flora	en	fauna	noodzakelijk	is.	In	het	kader	van	de	Flora-	en	
faunawet	is	het	aanvragen	van	een	ontheffing	niet	nodig.	Het	aspect	flora	
en fauna vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het 
plangebied Ringweg 4a. Het gehele onderzoek van bureau Econsultancy is 
opgenomen in de bijlage 6.

6.8	 Water

Eind 2000 stelde het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” 
vast.	Het	op	een	andere	manier	omgaan	met	water	én	ruimte	is	nodig	om	
in de toekomst bescherming te bieden tegen overstromingen en waterover-
last.	Met	het	instrument	watertoets	wordt	duidelijk	in	welke	mate	plannen	
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	plangebied	en	de	direc-
te omgeving van het gebied. Voorbeelden van die waterhuishoudkundige 
aspecten zijn veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwa-
liteit. Op de volgende bladzijde staat de toets voor het voorliggende plan. 
De	 toets	bestaat	 in	eerste	 instantie	uit	de	vragenlijst.	Die	 vragenlijst	 is	 in	
tabelvorm op de volgende bladzijde te zien.

De beoogde ontwikkeling voorziet in de sloop van twee grote varkensstal-
len	(in	totaal	1546	m²)	en	de	bouw	van	een	woning	met	praktijkruimte.	De	
hoeveelheid riolering neemt door de bouw van de woning toe. De woning 
zal	op	de	riolering	worden	aangesloten.	In	de	bestaande	situatie	is	er	geen	
riolering omdat vanuit de bestaande varkensstallen lozen op een riolering 
niet is toegestaan. Bij de woning Ringweg 4 staat langs de toegangsweg een 
drukrioolunit. De nieuw te bouwen woning zal daar op aansluiten.

Per	saldo	neemt	het	bebouwde	(verharde)	oppervlakte	af.	Afkoppelen	van	
het bestaande verharde oppervlak is al aan de orde omdat dat oppervlak 
verdwijnt bij de sloop van de varkensstallen. Verder is op het perceel is vol-
doende (onverharde) ruimte aanwezig om het hemelwater in de bodem te 
laten	infiltreren.	Hiervoor	is	geen	aansluiting	op	het	riool	nodig.
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Thema Toetsvraag J/N 

Veiligheid 1 Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? Nee 

 2 Ligt in of nabij het plangebied een kade? Nee 

Riolering en afvalwaterketen 1 Is er een toename van het afvalwater (droog weer afvoer)? Ja 

2 Ligt in het plangebied een persleiding van Waterschap Rijn en IJssel? Nee 

3 Ligt in of nabij het plangebied een rioolwaterzuivering van het waterschap? Nee 

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

1 Is er sprake van een toename van verhard oppervlak? Nee 

2 Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? Ja 

3 Bevinden zich in of nabij het plangebied natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, 
overstromingsvlaktes? 

Nee 

Grondwateroverlast 1 Is er in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond? Nee 

2 Bevindt het plangebied zich in de invloedszone van de Rijn of van de IJssel? Nee 

3 Is in het plangebied sprake van kwel? Nee 

4 Beoogt het plan het dempen van slootjes of andere wateren? Nee 

Oppervlaktewaterkwaliteit 1 Wordt vanuit het plangebied water op het oppervlakte water geloosd? Nee 

2 Ligt in of nabij het plangebied water van hoog ecologisch niveau  (HEN) of  water met een 
specifiek ecologische doelstelling (SED)? 

Nee 

3 Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een strategisch actiegebied? Nee 

Grondwaterkwaliteit 1 Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking? Nee 

Volksgezondheid 1 Bevinden zich in of nabij het plangebied overstorten uit het gemengde of verbeterde 
stelsel? 

Nee 

 2 Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of 
verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 

Verdroging 1 Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Nee 

Natte natuur 1 Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte ecologische verbindingszone (EVZ)? Nee 

 2 Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Nee 

Inrichting en beheer 1 Bevinden zich in het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het 
waterschap? 

Nee 

 2 Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? Nee 

Cultuurhistorie 1 Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Nee 
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6.9		 Cultuurhistorie

Historisch landschappelijk erfgoed
Historisch landschappelijk erfgoed is in het plangebied niet aanwezig. De be-
oogde ontwikkeling  sluit wel zo goed als mogelijk aan op de historische con-
text van het landschap. Dat is na te lezen in hoofdstuk 3 Planbeschrijving.

Historisch stedenbouwkundig erfgoed
Historisch stedenbouwkundig erfgoed is in het plangebied niet aanwezig. 
Inspiratie	voor	de	beoogde	ontwikkeling	komt	wel	voort	uit	het	karakter	van	
de	omgeving.	Dat	 komt	 tot	uiting	 in	de	 situering,	de	maatvoering	en	het	
materiaalgebruik	 van	de	woning	met	praktijkruimte.	Dat	 is	na	 te	 lezen	 in	
hoofdstuk 3 Planbeschrijving.

Archeologisch erfgoed
In	het	kader	van	de	Wet	op	de	Archeologische	Monumentenzorg	(2007)	 is,	
voorafgaand aan ingrepen in de bodem, archeologisch onderzoek verplicht.
Uit	het	onderzoek	moet	blijken	wat	de	archeologische	verwachtingswaarde	
in het gebied is en of de bodemingrepen die kunnen aantasten. Het bureau 
Econsultancy voerde een archeologisch onderzoek uit in het plangebied, door 
middel van een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Het 
veldonderzoek vond plaats in de vorm van boringen en een oppervlaktekar-
tering voor het westelijke deel van het plangebied. Het gehele onderzoek is 
na te lezen in bijlage 7: Archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek.

Volgens	de	archeologische	beleidskaart	van	de	gemeente	Doetinchem	ligt	
het noordelijk deel van het plangebied in een zone met een hoge arche-
ologische	verwachting.	Eventuele	archeologische	resten	liggen	daar	onder	
een eerddek en zijn daardoor mogelijk goed geconserveerd. Nader bureau-
onderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het 
plangebied kunnen bevinden. In het bijzonder de ligging aan de rand van 
een	raatakkercomplex	en	verschillende	vindplaatsen	uit	de	Late	Middeleeu-
wen in de omgeving van het plangebied verhogen de kans daarop.

Het plangebied ligt in een laagte tussen twee ruggen, waar in het verleden 
vermoedelijk	sprake	was	van	een	watervoerend	beekdal.	Tijdens	het	veld-
onderzoek trof Econsultancy verschillende indicatoren aan uit de periode 
Late	Middeleeuwen	-	Nieuwe	tijd.	Daaronder	ook	een	aardewerkfragment	
dat	mogelijk	uit	de	IJzertijd	dateert.	De	kans	op	aanwezigheid	van	vindplaat-
sen	uit	de	IJzertijd	en	de	periode	Late	Middeleeuwen	-	Nieuwe	tijd	is	daar-
om	hoog.	Het	gaat	daarbij	niet	alleen	om	nederzettingsresten	en	resten	van	
het raatakkercomplex. In het plangebied zijn resten te verwachten die in de 
periferie van dergelijke vindplaatsen voor komen. Ook zou het kunnen dat 
resten aanwezig zijn die verband houden met de mogelijke beek die Econ-
sultancy	tijdens	het	booronderzoek	aantrof.

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econ-
sultancy om met behulp van proefsleuven een nader karterend en waarderend 
vervolgonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient meer inzicht te verschaf-
fen in de aan- of afwezigheid van archeologische waarden en de eventuele 
aard en kwaliteit daarvan. Voor dit vervolgonderzoek is een programma van 
eisen	nodig,	dat	beschrijft	op	welke	wijze	men	het	onderzoek	moet	uitvoeren.	
De gemeente beoordeelt het programma van eisen voorafgaand aan het ver-
volgonderzoek.	Dit	onderzoek	zal	voor	de	realisatie	van	het	plan	plaatsvinden.

Wat	altijd	geldt,	is	de	wettelijke	meldingsplicht	(ex	artikel	53	Monumenten-
wet	1988)	in	verband	met	de	mogelijkheid	tot	toevalsvondsten.
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6.10 Verkeer en parkeren

Autoverkeer
Op de gronden in het plangebied ligt de bestemming ‘Agrarisch’. Binnen die 
bestemming is een intensieve veehouderij mogelijk. Die intensieve veehoude-
rij maakt gebruik van de inrit die uitkomt op de Broekhuizerstraat. De Broek-
huizerstraat	(N813)	is	gebiedsontsluitingsweg.	In	plaats	van	de	twee	bestaan-
de	varkensstallen	komt	in	het	plangebied	een	woning	met	praktijkruimte.

De gebruikers van de nieuwbouw zullen gebruik maken van de inrit op de 
Broekhuizerstraat. Er is onderscheid te maken in drie soorten verkeersstromen:
– Bewoners van de woning – Het	CROW	(ASVV	2012)	houdt	voor	een	

vrijstaande	woning	in	het	buitengebied	8,6	verkeersbewegingen	per	
dag aan als richtlijn.

– Medewerker – Bij	de	praktijk	is	één	medewerker	in	dienst	die	niet	in	
het	plangebied	woont.	Hij	werkt	in	de	praktijkruimte	én	bij	cliënten	
thuis.	Het	tijdsbeslag	per	cliënt	is	een	halve	tot	een	hele	dag.	Voor	de	
medewerker is het redelijk om rekening te houden met gemiddeld 4 
verkeersbewegingen per dag.

– Bezoekers – Voor bezoekers zijn twee verkeersstromen mogelijk: 
In de normale	 situatie	gaat	het	om	4	bezoekers	 per	dag	met	 elk	 2	
verkeersbewegingen.	Dat	komt	neer	op	maximaal	8	verkeersbewegin-
gen per dag. Incidenteel zijn er groepstrainingen. Bij groepstrainingen 
(maximaal	9	dagen	per	 jaar)	komen	er	8	bezoekers.	Dat	komt	neer	
op 16 verkeersbewegingen per dag. Bij de kleine groepstrainingen in 
verband	met	het	Comprehensive	Growing	Minds	Programma	(maxi-
maal 16 dagen per jaar) komen er 3 bezoekers. Dat komt neer op 6 
verkeersbewegingen per dag.

In	totaal	zijn	in	de	normale	situatie	20,6	verkeersbewegingen	per	dag	te	ver-
wachten.	 In	 incidentele	 situaties	 (maximaal	 9	 dagen	 per	 jaar)	 kunnen	 dat	
28,6	verkeersbewegingen	zijn.	Het	CROW	(ASVV	2012)	houdt	voor	de	hui-
dige	situatie	(varkenstallen)	maximaal	5,7	verkeersbewegingen	per	dag	aan.	
Het	aantal	verkeersbewegingen	per	dag	neemt	in	de	nieuwe	situatie	dus	toe.

Hoewel het aantal verkeersbewegingen toeneemt ontstaat op de Broekhui-
zerstraat	nog	geen	onaanvaardbare	verkeerssituatie.	Daarvoor	is	het	aantal	
verkeersbewegingen	te	klein,	zeker	lettend	op	de	spreiding	over	de	dag.	Een	
aantal	van	28,6	(maximaal	9	dagen	per	 jaar)	verkeersbewegingen	per	dag	
van en naar de inrit past nog binnen de te verwachten dynamiek van inten-
siteiten	op	een	provinciale	gebiedsontsluitingsweg.

Parkeren
Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen dat nodig is gebruikt de 
gemeente	de	eigen	Nota	Parkeernormen.	De	CROW-normen	(ASVV	2012)	
voor parkeren vormen daarvoor de basis. Het aantal benodigde parkeer-
plaatsen	bij	de	woning	met	praktijkruimte	in	het	buitengebied	is:

Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is 12, als gevolg van de incidentele 
groepstrainingen.	Het	perceel	en	de	 inrichting	daarvan	bieden	voldoende	
ruimte voor het inpassen van de benodigde parkeerplaatsen. 

 
 
Aantal benodigde parkeerplaatsen 

 Bewoners Medewerker Bezoekers Totaal 

Normale situatie 2,8 1 4 7,8 = 8 

Incidentele situatie 2,8 1 8 11,8 = 12 
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6.11	 Economische	uitvoerbaarheid

De beoogde ruimtelijke ontwikkeling vindt plaats voor rekening en risico van 
de	initiatiefnemer.	Over	eventuele	planschade	en	andere	kostenposten	voor	
de	gemeente	sloot	de	 initiatiefnemer	een	anterieure	overeenkomst.	Voor	
de gemeente zijn er verder geen kosten aan dit plan verbonden. Bestem-
mingsplantechnisch staat de uitvoerbaarheid daarmee vast.

Bij	de	woning	komt	een	praktijkruimte	voor	Growing	Minds	Support	Servi-
ces.	De	praktijk	richt	zich	op	kinderen	en	(jong)volwassenen	met	autisme	in	
combinatie	met	een	verstandelijke	beperking.	In	de	nieuwe	ruimte	vindt	de	
goedlopende	praktijk	die	nog	geen	eigen	ruimte	heeft	een	vaste	plek	in	het	
oostelijke deel van het hoofdgebouw.
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1. INLEIDING

In deze notitie vindt u de landschappelijke inpassing voor het initiatief zoals is beschreven
in de ruimtelijke onderbouwing Ringweg 4a. Initiatiefnemer is voornemens zijn opstallen
te slopen en hiervoor in de plaats een woning met bedrijfsruimte te realiseren.

Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan zal het
bestemmingsplan herzien moeten worden. De initiatiefnemer heeft buro Waalbrug
gevraagd om de ruimtelijke onderbouwing op te stellen.

De landschappelijke inpassing is onderdeel van deze ruimtelijke onderbouwing. Buro
Waalbrug is gevraagd om deze landschappelijke inpassing op te stellen om zo de inrichting
van het perceel zo goed mogelijk te laten aansluiten op het omliggende landschap. Met
het vigerende beleid en de kwaliteiten van de locatie als uitgangspunt is in deze notitie
een voorstel uitgewerkt. In dit schetsplan zijn de terreininrichting en voorbeeldsoorten
van het aan te planten sortiment opgenomen om het gewenste eindbeeld te realiseren.
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2. LIGGING

2.1. Historie

De locatie is gelegen in de gemeente Doetinchem ten (zuid)westen van de kern Wehl
welke voor het eerst in de akten wordt genoemd rond het jaar 1200. Op de locatie zelf is
voor het eerst bebouwing te zien op kaarten van 1845. Aan de zuidzijde van de locatie
bevindt zich landgoed ‘Het Jagershuis’ dat voor die tijd onderdeel was van een nog groter
bosgebied. Kenmerkend voor het gebied zijn de erven die zich niet direct langs bestaande
wegenstructuren bevinden maar op enige afstand van de weg zijn gelegen en via een
erfontsluitingsweg zijn ontsloten.
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2.2. Landschap

De locatie bevindt zich op de zandige gronden van het Kampenlandschap. Dit landschap
kenmerkt zich door kleinschaligheid en grote verscheidenheid. Het landschap bestaat uit
een aaneenschakeling van afzonderlijke erven. Kampen zijn van oorsprong eenmansessen.
Het zijn door honderden jaren van bemesting opbollende akkers die op de hogere
gronden liggen. Opgaande beplanting (bomenlanen, bosopstanden, houtwallen en erf- of
wegbeplanting) omkaderen de essen. De erven liggen verspreid in het landschap en de
boerderij met schuren vormen een compact cluster van bebouwing. Beplanting sluit de
ruimte om het erf af. De wegen in het kampenlandschap ontstonden vanuit elk erf zoals
aan de percelen langs de Molenweg ook duidelijk is te zien.

Door schaalvergroting, intensivering van landbouw en rationalisering van de waterlopen
en van de wegen werd de kleinschalige afwisseling in het landschap minder.
Beplantingselementen verdwenen en nieuwe bebouwing verscheen op plaatsen waar van
oudsher geen bebouwing was. Zo ook in de directe omgeving van de locatie.

In plaats van de kleinschaligheid is het gebied te duiden als een open ruimte waarin
solitair liggende erven zijn gesitueerd. Door de strakke ruimtelijke begrenzing van het van
de bospercelen van het landgoed aan de zuidzijde en de open ruimte rond de locatie kent
het erf in de huidige situatie sterke ruimtelijke samenhang met de erven aan de
Molenweg. Tezamen liggen zij als losse erven in de open ruimte tussen de provinciale weg,
het landgoed ‘Het Jagershuis’ en de kern Wehl.
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2.3. Directe omgeving

Van oudsher is de locatie gelegen aan en ontsloten vanaf de ringweg en vormde het één
ruimtelijke eenheid langs de zandweg aan de zuidzijde van de locatie. Het erf is echter
opgesplitst en wordt in de huidige situatie ontsloten via een erfontsluitingsweg aan de
noordzijde. Deze sluit aan op de provinciale weg (N813) die de verbinding vormt tussen
Didam en Doetinchem. Hierdoor sluit de locatie ook qua ontsluitingsprincipe aan bij de
naastgelegen erven aan de Molenweg. De gewijzigde oriëntatie is in de bestaande situatie
duidelijk te zien. Het woonhuis dat gelegen is aan de ringweg nr. 4 is hierdoor aan de
achterzijde / luwe zijde van het erf komen te liggen.
Deze zijde heeft vanuit landschappelijk oogpunt wel de grootste kwaliteit. De
laanbeplanting en bospercelen vormen afgewisseld met open velden een erg veelzijdig
landschap dat (aan de randen) nog het meeste refereert aan hoe het kampenlandschap er
uit heeft gezien.

Foto’s genomen vanaf de Ringweg
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3. BELEID

Uit onderstaande beleidsdocumenten is het voor de locatie relevante beleid beknopt
samengevat. Tezamen met voorgaande beschrijving van de ligging van het perceel
vormen zij het uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing.

3.1. Functies zoeken plaatsen, plaatsen zoeken functies

In de nota “functies zoeken plaatsen zoeken functies”, opgesteld door de samenwerkende
gemeenten in de Achterhoek, wordt beschreven op welke wijze functieverandering van
vrijgekomen gebouwen kan worden vormgegeven. De regio wil hiermee de volgende
doelen bereiken:
 behouden van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en waar mogelijk

die kwaliteiten verder ontwikkelen. Dit betekent dat vooral rust, ruimte en groen
behouden en versterkt moeten worden;

 impulsen geven aan nieuwe economische activiteiten, aan de agrarische sector,
de natuur, de recreatie en de woonfunctie van het landelijk gebied;

 bijdragen aan doelstellingen vanuit het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
door met toepassing van maatwerking uitplaatsing van intensieve veehouderijen
uit extensiveringgebieden te stimuleren.
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Een belangrijk aspect bij functieverandering is het bewerkstelligen van
kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Om te kunnen boordelen of er sprake is van
verbetering van de kwaliteit, moet er eerst een duidelijk beeld zijn van de typering van het
gebied waarin de functieverandering zich afspeelt. Het gebiedstype is mede bepalend
voor de aard en omvang van de functieverandering die wordt toegestaan. De planlocatie
valt onder het gebiedstype ‘Multifunctioneel gebied / overig’. Dit is een gebied met
geringe landschappelijke en natuurwaarde en is niet van provinciale betekenis. Er wordt
aangestuurd op zorgvuldige inbedding van lokale en regionale kwaliteiten. De relatie met
functieverandering is gericht op behoud en verbetering van bestaande kwaliteiten
conform de karakteristiek van het landschap op lokaal niveau. In het LOP wordt dit verder
uitgewerkt.
In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied is het beleid uit de
nota geëvalueerd en (op onderdelen) gewijzigd.

3.2. Landschapsontwikkelingsplan ‘Van nieuwe naobers en brood op de plank’

In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) valt de locatie binnen het “Ensemble rond het
deelgebied Didam en Wehl”. Binnen dit deelgebied valt het in de zone “zandgronden rond
Didam en Wehl”. In het algemeen geldt voor dit gebied het versterken en herstellen van
de landschappelijke kwaliteiten van het Kampenlandschap. Concretere richtlijnen uit het
LOP welke relevant zijn voor de locatie zijn:

- Herstel en beheer van landschapselementen langs beken en dekzandruggen
(hegges, hagen en singels), sleutelproject: Hagenproject.

- Behoud van contrast tussen kleine open esgronden, de besloten kampen en de
ruimtelijke ontginningen (stimuleren van het coulisselandschap)

- Behoud en herstel van openbare paden en ommetjes.
- Aandacht voor cultuurhistorisch beheer (hakhoutbosjes)
- Aandacht voor behoud van reliëf in het landschap
- Herstel van oude en aanleg nieuwe erven met onder meer

hoogstamboomgaarden, heggen en bomen.

Hoewel er in het beleid ook richtlijnen worden genoemd voor het ontwikkelen van natte
natuur, is dat door de ligging op de drogere zandgronden minder geschikt op deze locatie.
Wel verdient het aanbeveling om hemelwater op te vangen en dit op locatie te laten
infiltreren.
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3.3. Structuurvisie Doetinchem 2035

In de Structuurvisie wordt in algemene zin gezegd dat de verschillende landschapstypen
versterkt dienen te worden. Onder het motto “Beleef het land” dienen landschappelijke
elementen van het kampenlandschap te worden hersteld en versterkt. Voor de planlocatie
betekend dit:

- Het herstellen van erfbeplanting en zichtlijnen
- Gevarieerd beeld van verschillende landschapstypen met harmonieuze

verhouding tussen verschillende functies in het buitengebied
- Recreatief routenetwerk in het buitengebied verbeteren (verbinding stille wald –

essen / kampenlandschap rond Nieuw Wehl)

3.4. Omgevingsverordening Gelderland

In juli 2014 hebben provinciale staten van de provincie Gelderland de Omgevingsvisie
vastgesteld. In deze omgevingsvisie heeft de provincie de Ecologische Hoofdstructuur
opnieuw gedefinieerd in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In het GNN is uitsluitend
sprake van een natuurbestemming. De 'niet-natuur' in de voormalige Ecologische
Hoofdstructuur (woningen, bedrijven, infrastructuur) heet voortaan de Gelderse Groene
Ontwikkelingszone (GO). In de GO liggen ontwikkelingsmogelijkheden voor organisaties en
particulieren. De ontwikkelingen moeten passen bij het karakter van de GO en heeft een
dubbele doelstelling. Er is ruimte voor verdere economische ontwikkeling in combinatie
met versterking van de samenhang tussen aangrenzende en inliggende natuurgebieden. In
de Gelderse Groene Ontwikkelingszone gaat het vooral om landbouwgrond, maar ook om
terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven.
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De locatie is gelegen buiten de GO en het GNN, maar grenst wel aan het GNN. Hoewel dit
dus geen beleidsmatige eisen aan de landschappelijke inpassing stelt, is hier rekening mee
gehouden en zal zo veel als mogelijk worden aangesloten bij de richtlijnen voortkomend
uit dit beleid.

Relevant beleid voor de locatie:
- Cultuurhistorische waarden van de landgoederen, oude ontginningen en

kavelpatronen, hakhout, houtwallen, singels, en boerderijen
- Ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schrale

graslanden
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Landgoed het Jagershuis
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4. UITGANGSPUNTEN

De concrete uitgangspunten uit het beleid en de inventarisatie die worden gebruikt voor
de landschappelijke inpassing zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. De
uitgangspunten zijn bepaald op basis van haalbaarheid en effectiviteit gelet op de aard en
omvang van de ontwikkeling en de karakteristiek van het gebied.

- Aansluiten bij de karakteristieke solitaire ligging van erven in het
kampenlandschap.

- Aansluiten bij ruimtelijk principe van erven aan de Molenweg.
- Primaire presentatie en oriëntatie naar noordzijde
- Ontsluiting via erfontsluitingsweg aan noordzijde
- Versterken karakteristiek landgoed het Jagershuis door begeleiding ringweg met

laanbeplanting.
- Aanbrengen van erfbeplanting met gebiedseigen soorten.

Uitgangspunten en waarden locatie
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5. LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Voorgaande uitgangspunten zijn vertaald in onderstaand inrichtingsvoorstel. Hierin wordt
zo veel mogelijk aangesloten bij en gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten op de
locatie, alsmede de in het beleid weergegeven kernkwaliteiten.

Om aan te sluiten bij de solitaire ligging van de erven in het kampenlandschap zal het
‘nieuwe erf’ omzoomd worden met een groene rand. Door de erfgrenzen van het perceel
te beplanten verzelfstandigd het erf zich en wordt aangesloten bij de maat en schaal van
de erven aan de Molenweg.
Ook wordt de veranderde oriëntatie t.o.v. de Ringweg verder vorm gegeven in de
landschappelijke inpassing. Door de oostelijke perceelgrens in te planten met een royale
houtwal van struik- en boomvormers scheidt het erf zich af van het voormalige
hoofdgebouw dat zich naar de Ringweg presenteert. Op de overige perceelgrenzen wordt
met een meer transparante erfbeplanting wel een groen kader gevormd maar blijft het
zicht op het omliggende landschap behouden.

Centraal gelegen op het erf bevindt zich het nieuwe hoofdgebouw. Dit gebouw richt zich
op de ontsluitingsweg aan de noordzijde van het perceel. Die weg komt uit op een
centraal erf waaraan het hoofd en bijgebouw liggen. Het centrale erf zorgt voor de
samenhang tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Dat verwijst naar de historische
opzet  van (boeren)erven in het buitengebied. In die opzet  stonden boerderij en stallen
aan één centrale ruimte. In de nieuwe situatie biedt het centrale erf ook voldoende ruimte
aan de 9 benodigde parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers.

In de nieuwe situatie staat het bijgebouw, kijkend vanaf de ontsluitingsweg voor het
hoofdgebouw. De algemene bestemmingsplansystematiek staat dat niet toe. Maar in het
kampenlandschap is het niet ongebruikelijk dat de woning zich richtte op de akker en de
stallen aan de wegzijde stonden. Dan stonden de bijgebouwen,  kijkend vanaf de weg,
voor het hoofdgebouw. Dat het bijgebouw hier voor het hoofdgebouw staat is dus goed te
onderbouwen. In de situatie is nog een ander uitleg mogelijk. Kijkend vanaf de Ringweg,
waaraan het perceel het adres ontleend, staat het bijgebouw in de nieuwe situatie wel
achter het hoofdgebouw.

Meest noordelijk op het perceel wordt een geriefhoutbosje en een boomgaard
gerealiseerd. De gaard bestaat uit hoogstamfruitbomen en / of notenbomen en
bessenstruiken. Het scherm van bomen langs de noordelijke perceelgrens biedt een
doorkijk naar de open voorruimte. De transparante schermen aan de zuid- en westzijde
bestaan bij voorkeur uit een haag met een rij bomen. Uitgangspunt is dat er een ‘venster’
wordt gevormd waardoor contact met het landschap behouden blijft, maar wel duidelijk
de perceelgrens wordt gemarkeerd. Eventueel kunnen deze zijden worden gecombineerd
met een greppel waarin hemelwater kan worden opgevangen en infiltreren in de bodem.
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Inrichtingsschets landschappelijke inpassing
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6. BEPLANTING

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt en ecologische en landschappelijke waarde bestaat de
beplanting voor de landschappelijke inpassing uit gebiedseigen soorten. Dat wil zeggen
dat er zo veel mogelijk planten worden toegepast die van nature op de locatie kunnen
voorkomen (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). In dit voorstel wordt daarbij zo veel
mogelijk aangesloten bij de bestaande soorten ter plaatse. Hieronder zijn voor de diverse
landschappelijke elementen een aantal voorbeeldsoorten genoemd.
Aandachtspunt bij de aanplant van soorten is dat er wordt gekozen voor niet
geïmporteerde zaden en planten. Het gaat hierbij dan weliswaar over dezelfde soorten,
maar het importmateriaal heeft andere erfelijke eigenschappen waardoor deze door
uiteenlopende redenen kunnen kampen met vitaliteitsproblemen.
Bij voorkeur bevind zich met name rond het huis en / of aan de voorzijde van het erf een
siertuin.

Voorbeeldsoorten voor de hagen op het erf zijn:
- Haagbeuk (Carpinus betulus)
- Beuk (Fagus sylvatica)
- Voorkeurssoort: Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

Voorbeeldsoorten voor de boomvormers op het erf zijn:
- Zwarte els (Alnus glutinosa)
- Ruwe berk (Betula pendula)
- Zachte berk (Betula pubescens)
- Haagbeuk (Carpinus betulus)
- Beuk (Fagus sylvatica)
- Gewone es (Fraxinus excelsior)
- Ratelpopulier (Populus tremula)
- Wintereik (Quercus petraea)
- Voorkeurssoort: Zomereik (Quercus robur)
- Winterlinde (Tilia cordata)

Voor aanvulling van de laanbeplanting aan de Ringweg is het gewenst om aan te sluiten bij
de soort ter plaatse. Aanvullend op deze soorten kan er als bakenboom of solitaire boom
ook worden gekozen voor uitheemse beplanting zoals bijvoorbeeld een rode beuk (Fagus
sylvatica ‘Atropunicea’). Daarnaast zijn er hoogstamfruitbomen naar voorkeur in te vullen.
Zo zijn, kersen-, appel-, peren-, maar ook een enkele walnotenboom passend.

Voorbeeldsoorten in de struiklaag / onderbeplanting zijn:
- Hazelaar (corylus avellana)
- Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
- Hulst (Ilex aquifolium)
- Wilde appel (Malus sylvestris)
- Vogelkers (Prunus padus)
- Vuilboom (Rhamnus frangula)
- Geoorde wilg (Salix aurita)
- Boswilg (Salix caprea)
- Grauwe wilg (Salix cinerea)
- Lijsterbes (Sorbus aucuparia)



Bijlage 2:
Landschapselementen en
beplantingsplan
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Beschrijving van de landschapselementen & beplantingsplan

Uitgangspunt van de inrichting en beplanting is dat het landschappelijk goed ingepast is. Het versterken
van de biodiversiteit van het gebied is bij de keuze van de elementen en de soortensamenstelling een
belangrijke overweging geweest. Dit komt onder andere tot uiting in de aanleg van soortenrijke
elementen en  het gebruik van inheemse, streekeigen soorten bomen en struiken. Voor zover beschikbaar
zal het plantmateriaal van autochtone herkomst zijn.  Inheemse bomen zijn van het formaat 10-12 met
kale wortel, het overige plantgoed is tweejarig, met kale wortel en van de soort afhankelijke maten
variërend van 60-120 cm. Al het plantgoed van autochtone herkomst zal NAK-gecertificeerd.

1. Vogel- hakhoutbosje

Een  bosje in de noordelijke punt van het perceel vooral bedoeld als vogel- en bijenbosje.Dit bosje zal
worden gevormd door struiken die een door vogels en bijen een belangrijke voedselbron vormen. Het
bosje is 180 m2 groot, de onderlinge plantafstand is  ruwweg 1,0 * 1,0 meter aangeplant , er zullen 150
struiken  in wildverband, gemengd  worden geplant. Tevens zal er ter bestrijding van ‘onkruiden’ er een
gras/kruidenmengsel gezaaid  worden.  Zo’n mengsel is bovendien goed voor de insecten (bijen). Dit zal
niet alleen in het hakhoutbosje plaatsvinden maar in  alle de te beplanten stroken (heggen, singels).

2. Gemengde vlechtheg met knotbomen

Langs de westzijde van het perceel  komt een vlechtheg te staan. Deze robuuste,  1,2 meter hoge heg
bewaart het halfopen karakter van het kampenlandschap. In de heg komen op onregelmatige afstand,
verspreid traditionele knoteiken te staan.  De geplande vlechtheg is soortenrijk met eenstijlige meidoorn
als hoofdsoort om het kerend vermogen van de heg te garanderen. De overige soorten zijn zoveel mogelijk
struikvormers die goed reageren op snoei. De heg wordt 1,5 meter uit de perceelgrens in een dubbele rij,
in zigzagverband  aangelegd. De afstand tussen de rijen bedraagt 40 cm, de onderlinge afstand binnen de
rijen 50 cm, d.w.z. 4 planten/strekkende meter heg. Er zal gemengd geplant worden. In totaal betreft het
540 stuks bosplantsoen.  Er komen in totaal 6 eiken, onregelmatig verdeeld,  in de heg te staan.



3. Hoogstamboomgaard

In het noordelijk deel van het perceel is een hoogstamboomgaard gepland, groot 456 m2. Hier komen
circa 8 appel- en perenbomen van traditionele Achterhoekse rassen te staan. Maat 8-10 of 10-12
afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste bomen. De boomgaard wordt aan de westzijde
begrensd door de eerder genoemde vlechtheg.  De bomen komen te staan in een kruidenrijk grasland wat
goed aansluit bij zowel de  vlechtheg als bij het vogel-/bijenbosje.

4. Houtwal / bossingel zuid met knotbomen

a. Bossingel

Aan de zuidzijde van het perceel is een bos- of houtsingel met knotbomen voorzien. De bossingel is 108
meter lang en 4 meter breed en wordt aangelegd met inheemse bomen en struiken. De boomvormers
worden geconcentreerd in het hart van de singel, de struikvormers aan de buitenzijden. Het verloop van
boom-struik en kruidenrand aan de noordzijde van de bossingel zorgt voor een geweldige biotoop voor
vele diersoorten. Aan de zuidzijde van het Ringweg grenzend aan het natuurgebiedhet Wehlse bos ligt
eveneens een bossingel. Het bosplantsoen zal in wildverband, gemengd worden geplant met een
onderlinge plantafstand van ruwweg 1,0 * 1,0 meter. In totaal betreft het 432 stuks bosplantsoen.

b. Bomenrij

Parallel aan de bomenrij aan de zuidzijde van de Ringweg komt een rij eiken te staan. Deze eiken staan
op gelijke hoogte als de jonge eiken aan de zuidzijde van de ringweg. Het betreft zomereiken,
selectieherkomst, maat 10-12. In totaal 15 stuks. De bomen zullen als knotboom beheerd worden. De
bomen zullen elk van 2 palen en boomband worden voorzien

5. Houtwal / bossingel oost

Aan de oostzijde van het perceel  is in een 6 meter brede bossingel voorzien. Deze is wat
soortensamenstelling en aanleg identiek aan de bossingel aan de zuidzijde van het perceel. De lengte van
deze bossingel is 114 meter. In totaal zal hier 684 stuks bosplantsoen worden geplant.

6. Vlechtheg met knotbomen

Aan de noordzijde van het perceel als vervolg op de brede bossingel komt een vlechtheg van 55 meter
met daarin 3 knoteiken. In soorten aanleg en soortensamenstelling verschilt deze heg niet van de onder
2 beschreven vlechtheg. In totaal zullen hier 220 stuks bosplantsoen worden geplant.



7. Heg

Rond de speelplaats en groententuin komt een lage heg, een knip-/scheerheg van 107 meter lengte.
Omdat door frequent snoeien er weinig/geen bloei  plaats  vindt en doornstruiken op deze plaats niet
wenselijk zijn is gekozen voor een passend alternatief, de Spaanse aak (veldesdoorn). De heg zal worden
geplant  in een dubbele rij, 40 cm tussen de rijen, 50 cm afstand in de rij, 4 planten/strekkende meter
heg. In totaal betreft het 428 stuks bosplantsoen.

8. Solitaire bomen

Op het terrein staat thans 1 solitaire zomereik. Deze zal worden gehandhaafd. Daarnaast zullen verspreid
over het terrein nog enkele bomen worden geplant, te weten 3 zomereiken, 2 zomerlindes, 2 walnoten.
In blokvorm bij de speelplaats komen enkel leilindes (zomerlinde)  te staan. De bomen zullen bij aanplant
een minimale maat van 10-12 hebben en voorzien worden van 2 boompalen en boomband. Begrazing van
het perceel door schapen, paarden of rundvee is niet voorzien. Mocht begrazing plaatsvinden dan zullen
de bomen d.m.v. boomkorven tegen vraatschade worden beschermd.

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8

180 m2 135 m. 456 m2 432 m2 108 m. 684 220 m. 107 m. nvt
Soort
Acer campestre 0 25 0 0 11 428
Alnus glutinosa 7 0 17 27 0
Betula pubescens 14 0 35 55 0
Carpinus betulus 0 25 0 0 11
Cornus sanguinea 7 25 17 27 11
Corylus avellana 14 0 35 55 0
Crataegus laevigata 0 25 0 0 10
Crataegus monogyna 7 300 17 27 115
Euonymus europaeus 7 25 17 27 11
Juglans regia 0 0 0 0 0 2
Tilia platyphyllos 0 2
Malus sylvestris 3 0 9 14 0
Mespilus germanica 3 0 9 14 0
Prunus avium 7 0 17 27 0
Prunus padus 7 0 17 27 0
Prunus spinosa 7 20 17 27 10
Quercus robur 28 20 69 15 109 10 3
Rhamnus catharticus 0 25 0 0 10
Rhamnus frangula 17 0 43 68 0
Ribes nigrum 7 15 17 27 7
Rosa spp 7 10 17 27 4
Sambucus nigra 7 0 17 27 0
Sorbus aucuparia 17 0 43 68 0
Viburnum opulus 7 25 17 27 10
Vruchtbomen 0 0 6 0 0 0
Totaal 173 540 6 432 15 684 220 428 7

aantal planten

elementnr

lengte/oppervlak

Tabel: Aantal stuks bomen en struiken per element naar soort weergegeven.



Onderhoud en beheer van de landschapselementen

De landschapselementen zoals beschreven in het inrichtingsplan zullen zoveel mogelijk op traditionele
wijze beheerd worden (vlechten van heggen, hakhoutbeheer, knotbomen). Waar mogelijk zal dit
gefaseerd gebeuren zodat er geen grote schoksgewijze veranderingen plaatsvinden en flora en fauna
profiteren van de diversiteit in de ontwikkeling van de aanwezige bomen en struiken. Er zullen ter
bestrijding van pioniersoorten (‘onkruiden’) geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast worden.

1. Hakhoutbosje

Het ingezaaide  gras/kruidenmengsel voorkomt ontwikkeling van veel pioniersoorten. Indien nodig zullen
deze door maaien en/of knippen beteugeld worden. In jaar 1 zullen struiken ingeboet worden indien
meet dan 25% van de struiken dood is gegaan. Vervolgbeheer bestaat uit eens  in de 4-6 jaar bij de grond
afzetten van de struiken. Het snoeihout wordt afgevoerd of op rillen verwerkt maar zal niet in de vorm
van snippers in het bosje terugkeren.

2. Vlechtheg met knotbomen

De heg dient voordat deze gevlochten kan worden 6-8 jaar uit te groeien. Indien nodig zullen de zijkanten
van de heg gesnoeid worden. Indien de heg de gewenste hoogte heeft zal deze worden gevlochten. Hierna
zal de heg jaarlijks worden geknipt waarbij de heg telkens enkele centimeters breder en hoger zal worden
gesnoeid waardoor de heg een dichte structuur krijgt en op bescheiden schaal zal kunnen bloeien en
vrucht zetten. De zomereiken zullen na 2 jaar voor een eerste keer worden geknot, om vervolgens om de
4-6 jaar geknot te worden. Al het snoeiafval zal afgevoerd worden.

3. Hoogstamboomgaard

De hoogstambomen zullen jaarlijks gesnoeid worden, de eerste jaren vooral om een goede takstructuur
te ontwikkelen. Indien begrazing zal worden toegepast, zullen de bomen voorzien worden van robuuste
korven. Bij maaien zal er op gelet worden dat de voet van de bomen niet beschadigd raakt.

4. Bossingel zuid met knotbomen

a. Bossingel

Het ingezaaide  gras/kruidenmengsel voorkomt ontwikkeling van veel pioniersoorten. Indien nodig zullen
deze door maaien en/of  knippen beteugeld worden. In jaar 1 zullen struiken ingeboet worden indien
meet dan 25% van de struiken dood is gegaan. De bossingel zal als hakhout worden beheerd waarbij het
geheel eens in de 4-6 jaar bij de grond zal worden afgezet. Het afzetten van beide bossingels zal gefaseerd
gebeuren zodat er geen grote, schoksgewijze veranderingen in de leefomgeving van de dieren zal



plaatsvinden. Het snoeihout wordt afgevoerd of op rillen verwerkt maar zal niet in de vorm van snippers
in de bossingel terugkeren.

b. Bomenrij

De  eiken zullen na 2 jaar voor een eerste keer worden geknot. Vervolgens worden de bomen om de 4-6
jaar geknot. Takkenhout zal worden afgevoerd of elders op het terrein in een takkenril worden verwerkt.
Boomband zal tijdig verwijderd worden.

5. Bossingel oost

Het onderhoud en beheer van de bossingel aan de oostzijde is identiek aan dat van de aangrenzende
bossingel aan de zuidzijde van het perceel. Het afzetten van de bomen en struiken zal gefaseerd gebeuren
en snoeihout zal worden afgevoerd.

6. Vlechtheg met knotbomen

Het beheer van deze heg verschilt niet van de eerder beschreven vlechtheg.

7. Heg

Deze heg wordt na enkele jaren voor de eerst geknipt. Vervolgens wordt de heg jaarlijks 2-3 keer geknipt
waarbij in de begin jaren de hoogte en breedte geleidelijk worden opgevoerd zodat de heg een dichte
structuur ontwikkelt. Snoeiafval zal worden afgevoerd.

8. Solitaire bomen

De bomen zullen afdoende beschermd worden tegen beschadigingen van de stam en de stamvoet. In de
beginjaren zal enige  snoei van deze opgaande nodig zijn. Waar mogelijk zal het beeld van een laag
vertakte, breed uitgroeiende boom nagestreefd worden. Boomband zal tijdig verwijderd worden om
ingroeien te voorkomen. De leilindes zullen jaarlijks in de gewenste vorm gesnoeid worden.





Bijlage 3:
Growing Minds: aanpak en
activiteiten
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Growing Minds Support Services 

Growing Minds Support Services is een organisatie die kinderen met ASS (autismespectrum 

stoornis), Asperger, PDD-Nos en andere ontwikkelingsstoornissen en hun ouders en 

begeleiders coacht, ondersteunt en begeleidt.   

De mensen achter Growing Minds Support Services: 

Marjoleine Leliveld en Drs. Esther Sjouke vormen samen Growing Minds Support Services. 

De samenwerking is gestart in 2009. Zij zijn beide Independant Growing Minds Practitioners. 

Zij mogen officieel en als enige, het gedachtegoed en de dienstverlening van Growing Minds 

USA van Steven en Kaitryn Wertz, in Nederland ondersteunen en uitdragen. Door Growing 

Minds Support Services is het voor gezinnen in Nederland toegankelijker geworden een 

Growing Minds Programma te beginnen en te continueren door persoonlijke ondersteuning 

dicht bij huis.  

Visie: 

In onze visie heeft ieder kind, ieder mens, het recht om te leren. Wij gaan ervan uit dat ieder 
kind, ieder mens, zich kan en wil ontwikkelen en daartoe gestimuleerd wil worden binnen 
zijn/haar mogelijkheden.  
 
Voor mensen met autisme, maar ook hun directe omgeving betekent dit veelal een 
significante verbetering van de kwaliteit van leven. 
 
Doelgroep: 
 
We richten ons op kinderen en (jong)volwassenen met autisme evt. in combinatie met een 
verstandelijke beperking en kinderen en (jong)volwassenen die op een of andere manier een 
achterstand in de ontwikkeling hebben. Zoals kinderen en (jong)volwassenen met een 
motorische beperking , bijvoorbeeld dyspraxie. Maar ook kinderen, en (jong)volwassenen, 
die alleen een verstandelijke beperking hebben. * Verder in de tekst wordt  kind(eren) met 
autisme gebruikt, daarbij bedoelen we de gehele doelgroep zoals hier omschreven. 
 
Ons doel: 
 
Ouders, gezinsleden en alle betrokkenen rondom deze gezinnen zoals begeleiders, 
therapeuten, betrokkenen in onderwijs en opvang te ondersteunen en te begeleiden bij het 
benutten van de beschikbare  ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen met autisme.  
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We bieden hierbij een totaal aanpak, waarbij: 
 
- wij de ouders van deze kinderen bewust willen maken dat zij zelf leiding kunnen blijven 

geven aan de ontwikkeling van hun kind, ook als dat kind al volwassen is.  
 
- wordt uitgegaan van zowel cognitieve, gedragsmatige als fysieke elementen, toegespitst  

op de specfieke behoeften van het kind of jong volwassene.  En welke uiteraard past 
binnen de context van zijn / haar gezins- of familie situatie. 

 
- veel aandacht wordt besteed aan  het (vaak onderschatte) onderdeel van verwerking en 

acceptatie door ouders van hun kind met autisme en of andere beperking. 
 
- een ontwikkelingsgerichte, op maat afgestemde,  omgeving wordt vormgegeven waar 

kinderen met autisme terecht kunnen (ook als zij  buiten een vorm van onderwijs vallen), 
en kunnen werken en verblijven.  

 
 
Onze kijk  hierbij op Autisme: 
 
Autisme, ook wel Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) genoemd, zijn aandoeningen van de 
ontwikkeling van de hersenen gekenmerkt door moeilijkheden in de sociale interactie en 
communicatie en repetitief gedrag. 
 
Actueel onderzoek suggereert dat er meerdere oorzaken voor autisme zijn. Het is zeer 
waarschijnlijk dat er verschillende soorten autisme zijn, waarbij voor elke soort een andere 
benadering noodzakelijk is. 
 
Omdat er significante verschillen zijn tussen kinderen met ASS verschillen de 
behandelingsbehoeften ook enorm. Wij pleiten voor een grondige beoordeling van elk kind  
om zijn of haar individuele sterke punten en problemen vast te stellen.  Dit om vervolgens  
een plan te maken, toegespitst op de unieke behoeften van het kind. 
 
Veel kinderen met ASS hebben bovendien extra neurologische problemen, zoals motorische 
problemen, dyspraxie of moeilijkheden met hun executieve functies. Deze problemen 
worden vaak niet onderkend. De intelligentie van deze kinderen wordt daardoor meestal 
onderschat. Dit belemmert de ontwikkeling van hun sociale en communicatieve 
vaardigheden totdat deze neurologische problemen worden onderkend en aangepakt. Het 
Growing Minds team heeft uitgebreide ervaring in de beoordeling en gerichte programma 
methoden betreffende deze kwesties. 
 
Door oefenen ontwikkelt en verandert het zenuwstelsel. Alle kinderen, ook die waarvan de 
problemen het ernstigst zijn, kunnen zich blijven ontwikkelen zolang ze geholpen worden bij 
het oefenen. 
 
Ieder kind met autisme kan groeien, zich ontwikkelen en genieten van een betere kwaliteit 
van leven. 
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Individuele aanpak: 
 
De ontwikkeling van het kind met autisme gaat vaak niet vanzelf. Zij leren vaardigheden niet 
of niet makkelijk aan.  
 
Kinderen met autisme, in welke vorm en in welke combinatie met andere ontwikkelings-
stoornissen ook, hebben allemaal hun individuele en unieke problemen en uitdagingen.  Het 
kind zelf wordt in een bepaalde mate belemmerd door zijn autisme, zijn cognitieve 
vermogen of onvermogen, zijn communicatieve en sociale vaardigheden, zijn motoriek, zijn 
onder of overgevoeligheden van de zintuigen.  
 
De omgeving waar het kind met autisme woont en overdag verblijft, thuis, op school, werk, 
etc. en de personen in zijn of haar directe omgeving, ouders, broers, zussen, begeleiders, 
leerkrachten e.d zijn een belangrijke component in de groei, het welbevinden en goed 
kunnen functioneren.  
 
Het kind met autisme zelf in wisselwerking met zijn/ haar persoonlijke omgeving  vormen 
het geheel van factoren die allemaal van invloed zijn en aandeel hebben op de mate van 
ontwikkeling van dit kind. 
 
Verstoringen in de groei en ontwikkeling van het kind met autisme behoeven daarom een 
speciaal op dit kind gemaakt uniek programma.   
 
Bij Growing Minds Support Services  kijken we naar het kind met autisme maar ook  heel 
specifiek naar de mensen die direct betrokken zijn bij het kind met autisme.  Dat betekent 
dat voor elk individu alleen een maatwerk aanpak zal werken. We maken een geheel 
omvattend  programma gericht op de ontwikkeling van het kind zelf en zijn/haar omgeving.  
 
Growing Minds Programma  -  individueel op maat, in dagdelen - 
 
De start: middels observatie en het één op één werken met het kind met autisme krijgen wij 
een goed beeld van dit kind. Afhankelijke van de situatie en de hulpvraag kan dit bij het kind 
thuis of in onze aparte speel-leer-observatie ruimte. Daarbij gebruiken wij verschillende 
meetinstrumenten, zoals ABLLS, VB-Mapp, HELP, Kleine Stapjes en andere.  
 
Hierbij stellen we de uitgangssituatie vast, zoals die op dat moment is. Hieruit volgen de 
leerdoelen, waar bij het kind en zijn omgeving aan te werken. Doelen worden vertaald in 
kleine stappen “targets”, deze zijn heel concreet en meetbaar omschreven.  
Na het vaststellen van de leerdoelen bekijken we welke manier van werken het beste 
gebruikt kan worden om dit leerdoel te bereiken. Wij zoeken daarbij naar de meest 
effectieve manier. De persoonlijke interesses, motivaties van het kind zijn daarbij altijd ons 
uitgangspunt.  
 
Wij werken vanuit een relatiegerichte basis. Het opbouwen van een relatie met het kind 
waarmee wij werken zien wij als een basisvoorwaarde voor het verdere leren. We besteden 
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hier dan ook veel aandacht aan. De eerste leerdoelen zullen dan ook vooral relatiegericht 
zijn. Als de basis stevig genoeg is, kunnen we werken aan andere doelen. 
 
De leerdoelen, maar ook de omgeving en het oefenmateriaal wordt aangepast aan het kind. 
Het liefst werken wij met materiaal dat gewoon in de winkel te koop is of op scholen 
gebruikt wordt. Indien nodig passen we het oefenmateriaal aan. 
Belangrijk blijft altijd dat we de meest effectieve manier kiezen voor dit unieke kind, waarbij 
plezier in werken en leren voor ons heel belangrijk is.  
 
Vervolg: als de leerdoelen helder in kaart zijn gebracht, begint de gerichte begeleiding. We 
maken hier gebruik van Applied Behavior Analysis en technieken en inzichten uit andere 
methoden afgestemd op het kind. Het kind wordt individueel begeleid in de ontwikkeling 
van zijn/haar opgestelde doelen. Ook de directe mensen om het kind; ouders, broers, 
zussen, andere familie, begeleiders thuis en op school nemen we in de begeleiding mee. We 
bouwen regelmatige meetmomenten in om vast te stellen hoe de ontwikkeling verloopt en 
of er resultaat wordt behaald. Indien de resultaten dat vragen, passen we de begeleiding 
aan. Het meten van de voortgang is een belangrijk onderdeel van het programma. Met name 
bij kinderen waar de ontwikkeling heel langzaam gaat geven meetgegevens een goed beeld 
van vooruitgang. 
 
Doelen: Doelen komen uit allerlei deelgebieden als: communicatie, spraak, taal, cognitieve 
vaardigheden, motoriek, sensorische integratie, zelfredzaamheid, gedragsregulatie, 
zelfstandigheid.  
 
Waar kun je hierbij zoal aan denken: 
 

- Bij het achterblijven van diverse schoolse en voorschoolse vaardigheden , doelen op 
het cognitieve vlak. 

- Bij het niet schoolklaar zijn op leerplichtige leeftijd, toewerken naar een vorm van 
overgang naar school. 

- Bij het moeite hebben van overgangen naar een andere situatie, het toewerken naar 
flexibiliteit. 

- Bij geen of zeer gering eenzijdig contact, opbouw van oogcontact en relatie. 
- Bij geen of zeer geringe taal, het leren communiceren, mogelijk met behulp van PECS 

(Picture Exchange Communcation System) Marjoleine Leliveld is officieel Certified 
Pecs Implementer. 

- Bij een zeer eenzijdig eetpatroon, het uitbreiden van het eetrepertoire. 
- Bij het niet zelf kunnen aankleden, oefenen en toewerken naar zelfstandig 

aankleden. 
- Bij geen of een gering repertoire aan vrije tijds activiteiten, ontdekken van interesses 

en uitbreiden van vrije tijds activiteiten. 
- Bij het niet zindelijk zijn, toewerken naar zindelijkheid. 
- Bij geen passende werk/leeromgeving, het toewerken naar passend werk en leren. 
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- Bij allerlei uitingen van ongewenst gedrag, het verminderen / uitdoven van dit gedrag 
en leren van alternatief gedrag. Ongewenst gedrag komt eigenlijk bij alle kinderen 
met autisme in meer of  mindere mate voor. Soms zeer ernstig wat in het ergste 
geval kan leiden tot uithuisplaatsing. Het kan het functioneren van  het kind 
belemmeren, vaak is het ook zeer belastend voor het gezin waar het kind woont.  
Wij kijken zeer zorgvuldig naar (ongewenst) gedrag en welke functie dat gedrag heeft 
voor het kind. Dat betekent dat het gedrag over een bepaalde periode in kaart wordt 
gebracht met van te voren afgesproken parameters. Na analyse en het vaststellen 
welke functie dit gedrag heeft, komen we met een interventieplan. Het doel, 
verminderen/uitdoven van ongewenst gedrag en het daarvoor in de plaats 
toewerken naar gewenst gedrag.  

 
Dit is een greep uit de mogelijke doelen die langskomen en is volledig afhankelijk van het 
kind, de situatie en de hulpvraag. 
 
Wij sluiten in onze aanpak altijd aan bij de samenwerking die er vaak al zijn met 
therapeuten, school etc. 
 
Growing Minds  Programma – individueel op maat, 4 dagen intensief - 
 
Enthousiaste ouders, die in één keer een stevige basis onder hun programma wensen, 
kunnen er voor kiezen een 4-daagse intensieve training (ook wel Comprehensive Growing 
Minds Program genoemd) te volgen bij Growing Minds USA. Dit is een krachtig 
trainingsprogramma voor kinderen met autisme en hun ouders.  
 
Dit programma wordt nu nog primair aangeboden vanuit het kantoor van Growing Minds 
USA in Colorado. Op vraag kan deze 4-daagse ook thuis bij de ouders en het kind zelf 
plaatsvinden. Tijdens een vierdaags programma, beoordeelt Steven Wertz BCBA bijgestaan 
door een Growing Minds Practitioner de communicatie en sociale vaardigheden van het kind 
om vervolgens op basis van de sterke punten en de interesses hier de vervolgstappen voor 
het kind uit te zetten. Ouders en de bijbehorende support mensen worden tegelijkertijd 
getraind in hands-on methoden, vaardigheden en programma strategieën die vervolgens 
thuis weer toegepast kunnen worden. 
 
Het programma omvat ook zes maanden follow-up advies en ondersteuning via de telefoon 
en internet. Dit maakt het Steven en de betrokken Growing Minds Practitioner mogelijk om 
het programma zo mogelijk aan te passen en gelijke tred te houden met de vooruitgang van 
het kind. Daarnaast is ook de ondersteuning van ouders en begeleiders gezekerd. 
 
 
Methoden en technieken waar we gebruik van maken: 
 
Zoals vermeld is elk programma, elke aanpak of interventie verschillend. Wij maken dan ook 
gebruik van verschillende methoden en technieken waarbij afhankelijk van de situatie en 
ontwikkelingsfase de ene methode en of techniek meer of minder is vertegenwoordigd. 
Echter in alle gevallen gaat het om: 
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ABA: Applied Behavior Analysis 
Applied Behavior Analysis (toegepaste gedragsanalyse)is een wetenschap. De toepassing van  
ABA wordt in een zeer breed veld gebruikt. Growing Minds Support Services maakt gebruik 
van Applied Behavior Analysis. Dit is een evidenced based aanpak die, vooral in VS, 
uitgebreid gebruikt wordt om veranderingen in het gedrag te bewerkstellingen. Met gedrag 
wordt bedoeld alles wat je doet, alle vaardigheden die iemand laat zien. ABA is uitermate 
succesvol gebleken in de begeleiding van kinderen met autisme. 
 
Attitude Methoden 
Onze houding, gedachten en gevoelens zijn van groot belang bij de opvoeding en opleiding 
van een kind met autisme. Deze gevoelens en houding zijn rechtstreeks van invloed  op de 
mate waarin  het kind geniet van relaties en heeft vaak een grotere impact op onze 
effectiviteit dan technieken of strategieën. Attitude training helpt ouders en begeleiders om 
meer comfortabel, geïnspireerd en optimistisch zijn. Door te leren om de kracht van houding 
te gebruiken, kunnen we effectiever zijn bij het motiveren van het kind en kan 
gedragsverandering vergemakkelijkt worden. Daarnaast helpt attitude training ouders en 
andere begeleiders hun vertrouwen en motivatie te verhogen, terwijl het  ook stress en 
burn-out vermindert.  
 
Play-based methoden 
Het Growing Minds Team heeft een uitgebreide opleiding en ervaring in de zogenaamde play 
based methoden. Ze zijn experts in het gebruik van “play based” om zichzelf erg leuk en 
interessant voor het kind te maken. We trainen ouders en begeleiders om deze methoden te 
gebruiken voor het verhogen van oogcontact, frequentie verhoging van verbaal gedrag en 
het kind te inspireren meer aanhankelijk te zijn en ook het gezelschap van anderen te 
verkiezen. 
 
Evidence Based Methoden 
 
Growing Minds maakt zoveel mogelijk gebruik van evidence based methoden.  
 
The National Professional Development Center voor Autisme Spectrum Stoornissen in de VS 
heeft methoden geidentificeerd waarvan bewezen is dat deze  effectief zijn in het helpen 
van kinderen en jongeren met autisme. (http://www.nationalautismcenter.org/) Deze 
worden aangeduid als "evidence-based practices". Van de vierentwintig methoden die zij 
onderschrijven, maken wij  gebruik van negentien methoden in ons werk. Welke we inzetten 
hangt af van de behoeften van het individuele kind. Deze methoden zijn hieronder genoemd.  

- Antecedent-Based Interventions (ABI) 
- Computer-Aided Instruction 
- Differential Reinforcement 
- Discrete Trial Training 
- Extinction 
- Functional Behavior Assessment 
- Functional Communication Training 
- Naturalistic Intervention 
- Parent-Implemented Intervention 
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- Picture Exchange Communication System (PECS) 
- Prompting 
- Reinforcement 
- Response Interruption/Redirection 
- Social Narratives 
- Speech Generating Devices/VOCA 
- Task Analysis 
- Time Delay 
- Video Modeling 
- Visual Supports 

Naast deze al bewezen effectieve methoden wordt naar andere methoden die wij inzetten 
de laatste jaren ook onderzoek gedaan. Zowel de playbased als attitude methoden worden 
ondersteund voor wetenschappelijk onderzoek.  

 
Wat bieden wij nu vooral  bij mensen thuis aan: 
 

- Assessments en observatie van individuele kinderen met autisme. 
- Eén op één begeleiding . Het begeleiden van kinderen, (jong) volwassenen in hun 

ontwikkeling en zelfredzaamheid in de breedste zin van het woord 
- Coaching en begeleiding van ouders bij opzetten en uitvoering van hun eigen “thuis 

programma”. Inclusief hulp bij het vinden en trainen van begeleiders. Alsmede het 
maken van aangepast ontwikkelings- / oefenmateriaal.  En het geven van feedback al 
dan niet live of via video. 

- Specifieke interventie programma’s gericht op: zindelijkheidstraining, eetproblemen, 
ongewenst gedrag (driftbuien, agressiviteit etc.), overgang naar een school, PECS 
(Picture Exchange Communication System), etc. 

- Organiseren van cursussen, trainingen, workshops, lezingen. Deze zijn gericht op 
deskundigheidsbevordering op de te leveren begeleiding, ondersteuning en zorg. 

- Begeleiding en support van Steven Wertz bij het vierdaagse Nederlandse in huis 
programma. 
 

 
 
Wat bieden wij later, additioneel op onze locatie in Wehl, aan:  
 

- Vierdaagse Comprehensive Growing Minds programa onder leiding van Steven 
Wertz. Dit programma kan nu alleen of bij het kind thuis (wat niet optimaal is) of in 
de VS gevolgd worden. 

- Speciale assessments en observaties van individuele kinderen. Al dan niet gevolgd 
door meerdaagse specifieke interventie programma’s. Zie ook eerder maar dan nu op 
de Growing Minds locatie. 

- (kleine) Groepsgewijze training in methoden en technieken voor ouders, begeleiders 
of andere belanghebbenden of geïnteresseerden. 

- Eén op één begeleiding en training van 1 maximaal tot 3 kinderen – (jong) 
volwassenen door begeleiders.  
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Wat betekent dit qua verwachte verkeersbewegingen  voor de nieuwe locatie in Wehl:  
 
Speel/leer-observatie ruimte: gedurende 3 tot 4 dagen per week, 
- één op één begeleiding van een kind gedurende een dagdeel of hele dag. 
- coaching van de ouders/begeleiders van dit kind, gedurende een dagdeel of hele dag. 
- 2 maximaal 4 bewegingen per dag. (1 – 2 keer komen / 1-2 keer gaan) 
 
Algemene ruimte: gedurende 2 dagen per week,  
- begeleiding van een tot twee kinderen in een leer/werk situatie, duur een dagdeel of hele 
dag 
- 4 – 8 bewegingen op een dag.  
 
Algemene ruimte: 2 tot 3 keer per jaar, 
- 1, 2 of 3 daagse training van ouders en begeleiders, groepsgrootte 6-8 personen 
12-16 bewegingen gedurende trainingsdagen. 
 
Opmerking wanneer in bovenstaande de speel – observatie ruimte in gebruik is wordt de 
algemene ruimte niet gebruikt voor de leer – werk situatie. Het is de ene of de andere 
activiteit. 
 
Combinatie, speel/leer-observatie ruimte en algemene ruimte: 3 tot 4 keer per jaar, 
- Growing Minds Comprehensive Program onder leiding van Steven Wertz. Duur 4 dagen,dit  
zal 3-4 keer per jaar zijn. 
4 – 6 bewegingen gedurende de dag. 
 
 
 
BIJLAGE / LINKS 
 
Growing Mind Support services:  http://www.growingmindssupport.nl 
Growing Minds Practitioners. http://www.autism-programs.com/about-growing-
minds/growing-minds-practitioners.htm  
Growing Minds USA: www.autism-programs.com 
 



Bijlage 4:
Voorlopig ontwerp “Huize
Leliveld”, Ringweg 4a



Get..: Raaklein architectuur
 Kiefteweg 14
 7151 HT EIBERGEN
 T: 0545-478795
 E: info@raaklein.nl
 I: www.raaklein.nl

I.o.v.: Familie Leliveld
 Doesburgseweg 6
 7032 AN Wehl 

VOORLOPIG ONTWERP    "HUIZE LELIVELD" RINGWEG WEHL

datum gew: 07-07-2014
datum:       31-03-2010



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-01

kelder

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

410 3.550 100 2.290 100 1.110
100

1.110 100 2.290 100 4.860 410

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

10
.0

00

28.800

100 1.720 100 2.190 100 600
100

830
100

600 100 3.230 410

410 900 410 6.809 410 1.050 410

41
0

5.
15

0
41

0

41
0

4.
05

0
10

0
1.

00
0

41
0

41
0

4.
05

0
10

0
1.

00
0

41
0

1.
35

0
41

0

410 3.550 100 2.290 100 1.010
100

1.000 100 1.800 100

41
0

2.
75

0
10

0
1.

20
0

10
0

1.
00

0
41

0

41
0

1.
11

0
10

0
1.

00
010

0
44

0
10

0 1.
20

0
10

0
1.

00
0

41
0

41
0

98
4

10
0

2.
96

6
10

0
1.

00
0

41
0

-1.1

-1.2 -1.3 -1.4

-1.5

-1.6 -1.7

-1.8

A
A

B
B

C
C

D
D

Renvooi (Ruimten)

-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-1.7
-1.8

gang
slaapkamer
slaapkamer
badkamer
toilet
badkamer
slaapkamer
werkkamer

kelder

verkeersruimte
verblijfsruimte
verblijfsruimte
badruimte
toiletruimte
badruimte
verblijfsruimte
verblijfsruimte



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-02

beganegrond

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

410 4.500 100 6.450 410 2.380 410 15.710 410

37
0

3.
85

0
10

0
1.

80
0

10
0

2.
85

0
41

0

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

10
.0

00

410 4.500 100 5.900 100 550 50 2.900 150 14.250 410

410 2.816 100 8.184 100

410 6.790 410 6.900 410

28.800

37
0

4.
85

0
10

0
3.

75
0

41
0

10
0

2.
75

0
10

0
3.

90
0

41
0

10
0

1.
65

0
10

0
1.

00
0

10
0

41
0

3.
85

0
10

0

41
0

1.
85

0
10

0
3.

25
0

10
0

4.
60

0
41

0

10
0

3.
35

0
6.

40
0

41
0

410 4.500 100 2.500 100 3.900 100

100 1.815 100 985 150

A
A

B
B

C
C

D
D

2100+

1500+

0.1

0.2

0.30.4

0.50.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.12 0.13

0.14

kast/
gard.

haardpartij

0.11

Renvooi (Ruimten)

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

entree/hal
meterkast
werkkamer/diversen
gastenkamer
pantry
badkamer
gastenkamer
berging
vide werkkamer
toilet
bordes
keuken/eetkamer
woonkamer
werkkamer/diversen

begane grond

verkeersruimte
meterruimte
verkeersruimte
verblijfsruimte
verkeersruimte
badruimte
verblijfsruimte
verkeersruimte
verblijfsruimte
toiletruimte
verkeersruimte
verblijfsruimte
verblijfsruimte
verkeersruimte



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-03

1e verdieping

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

A
A B

C
C

D
D

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

10
.0

00

28.800

10
0

3.
10

0
10

0

10
0

4.
40

0
10

0

10
0

1.
63

0
10

0
2.

67
0

10
0

10
0

4.
60

0
41

0

410 7.100 100 3.950 50 2.900 150 6.030

100 6.900 150 7.040

41
0

2100+

2100+

2100+

2600+

2600+

2600+

1.1

1.2

1.4
1.3

1500+

1.1
1.2
1.3
1.4

berging
overloop
berging
berging

1e verdieping

functieruimte
verkeersruimte
functieruimte
functieruimte

Renvooi (Ruimten)



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-04

doorsnedes

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

±0

+2.700

+6.249

+2.566

2.
60

0

10.000

±0

+2.700

+6.249

2.
60

0
2.

45
0+1.166

+2.566

10.000

-1.400

±0

+1.500

+2.700

+6.249

2.
60

0
2.

45
0

2.
65

0

+1.166

+2.864

10.000

-1.400

±0

+1.500

+6.249

2.
65

0

+1.166

+2.566

10.000

Doorsnede A-A Doorsnede B-B

Doorsnede C-C Doorsnede D-D



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-05

gevels

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

10.000

Voorgevel

Rechtergevel



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-05

gevels

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

3.6003.6003.6003.6003.6003.6003.6003.600

10.000

Achtergevel

Linkergevel



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-06

beelden

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

n.v.t.



Schaal: 1:100
Datum: 31-03-2010

VO-07

situatie

Huize Leliveld, Ringweg Wehl

Gewijzigd: 07-07-2014

Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 6 oktober 2009

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer
Kadastrale grens

Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente

Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WEHL
M
551

0 m10 m

50 m

4a
4

551

550

552

436

34
.2

94

33.723

14.251

47
.40

0

N

situatie
schaal   1:1000
kadastrale gemeente Wehl
sectie:   M
perceel:   550, 551 en ?

1:1000



Bijlage 5:
Verkennend
bodemonderzoek



 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

RINGWEG 4A 

TE WEHL 

GEMEENTE DOETINCHEM 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verkennend bodemonderzoek  
Ringweg 4a te Wehl 
in de gemeente Doetinchem 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Opdrachtgever Buro Waalbrug 

 Hoofdstraat 61 

 7011 AC  Gaanderen 

  

Project DOE.BWB.NEN 

Rapportnummer 15045504 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 27 mei 2015 

  

Vestiging Doetinchem 

Opsteller Drs. ing. S. Schut 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole Ing. J. Winkelhorst 

Paraaf 

 



 

 

15045504 DOE.BWB.NEN 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2 VOORONDERZOEK ................................................................................................................... 1 

2.1 Geraadpleegde bronnen ................................................................................................... 1 
2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek ................................................................. 2 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2 
2.4 Calamiteiten ...................................................................................................................... 2 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie ........................................ 2 
2.6 Belendende percelen/terreindelen.................................................................................... 3 
2.7 Terreininspectie ................................................................................................................ 3 
2.8 Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten ......................................................... 3 
2.10 Bodemopbouw .................................................................................................................. 4 
2.11 Geohydrologie .................................................................................................................. 4 

3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) ................................................. 4 

4 VELDWERK ................................................................................................................................ 4 

4.1 Algemeen .......................................................................................................................... 4 
4.2 Grondonderzoek ............................................................................................................... 5 

4.2.1 Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen .................................................................................. 5 

4.3 Grondwateronderzoek ...................................................................................................... 5 
4.3.1 Uitvoering veldwerk ............................................................................................ 5 
4.3.2 Bemonstering ..................................................................................................... 6 

5 LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................................ 6 

5.1 Uitvoering analyses .......................................................................................................... 6 
5.2 Toetsingskader ................................................................................................................. 7 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters ...................................................................... 8 

6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES .......................................................................... 9 

 
    

BIJLAGEN: 
 
1.  - Topografische ligging van de locatie 
2a.  - Locatieschets 
2b. - Foto's onderzoekslocatie 
3.  - Boorprofielen 
4a.  - Analysecertificaten 
4b.  - Getoetste analyseresultaten 
5.  - Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
6. - Geraadpleegde bronnen 
7.  - Regionale achtergrondgehalten  
8. - Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
 
 



 

 

 

 

15045504 DOE.BWB.NEN  Pagina 1 van 9 

1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Buro Waalbrug opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek aan de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de 
onderzoekslocatie, alsmede de bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) 
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 
2007. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Doetinchem aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer R.A. de Hoog), informatie verkregen van de opdrachtgever (con-
tactpersoon de heer D. Jansen), informatie verkregen van eerder door Econsultancy op de locatie 
uitgevoerd bodemonderzoek (juli 2008: 08055555 DOE.LEL.ASB) en informatie verkregen uit de op 1 
mei 2015 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
  



 

 

 

 

15045504 DOE.BWB.NEN  Pagina 2 van 9 

2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  
 
De onderzoekslocatie (± 8.600 m²) ligt aan de Ringweg 4a, circa 1.6 kilometer ten westen van de kern 
van Wehl in de gemeente Doetinchem (zie bijlage 1). 
 
De percelen, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, zijn kadastraal bekend gemeente Wehl, 
sectie M, nummers 550, 551 en 928 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 E, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten 
van de onderzoekslocatie X = 209.960, Y = 441.480.  Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel 
Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 12,5 m +NAP.  
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 40, 
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik 
(weide). Uit kaartmateriaal van het begin van de vorige eeuw blijkt dat de eerste bebouwing (boerderij 
ten oosten van de onderzoekslocatie) destijds is gerealiseerd.  
 
In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn in verschillende stadia varkensschuren op de onderzoeksloca-
tie gebouwd. Met uitzondering van de laatste uitbreiding (noordelijk deel van de huidige varkensschu-
ren; bouwjaar 1996) zijn de daken van alle op de locatie aanwezige varkensschuren asbesthoudend. 
Ten noorden van de varkensstallen is na 1996 een halfverhardingslaag, bestaande uit puin, aange-
bracht. De herkomst en de kwaliteit van het puin is niet bekend. Het westelijk deel is in gebruik als 
weiland. 
 
In de huidige situatie is het oostelijk deel van de onderzoekslocatie bebouwd met varkensstallen en is 
het buitenterrein verhard met beton(platen). Voor het overige is de locatie grotendeels in gebruik als 
paardenwei en akkeland. 
 
Tijdens een milieucontrole van de gemeente Doetinchem in 1998 is op het agrarisch perceel asbest 
op het maaiveld aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van bouwwerkzaamheden aan het dak. De 
locatie waar dit is aangetroffen is niet bekend. Tijdens andere milieucontroles zijn geen bijzonderhe-
den met betrekking tot asbest geconstateerd. De locatie is niet opgenomen in het gemeentelijk histo-
risch bodembestand en is niet opgenomen in het bestand van geïnventariseerde en gesaneerde (on-
dergrondse) brandstoftanks (actie tankslag gemeente Wehl 1990-1993). 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Doetinchem blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-
daan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op een deel van de locatie is in 1996 door Verhoeve Milieu Oost bv een verkennend bodemonder-
zoek uitgevoerd (project 76175). De huidige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit van de onder-
zoekslocatie van het verkennend bodemonderzoek. Destijds is geen halfverhardingslaag waargeno-
men en is zintuiglijk in het opgeboorde materiaal geen verontreiniging aangetroffen. In de bovengrond 
en het grondwater zijn destijds hooguit enkele lichte verontreinigingen aangetoond. De parameter 
asbest maakte destijds geen deel uit van het onderzoek. 
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In juli 2008 is door Econsultancy een indicatief en nader onderzoek asbest in puin uitgevoerd 
(08055555 DOE.LEL.ASB) ten noorden van de varkensstallen (halfverharding). Destijds zijn op het 
maaiveld asbesthoudende materialen (chrysotiel/hechtgebonden) aangetroffen. In de bodem en de 
verhardingslagen (puin/brokken asfalt) zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Analytisch is in het puinmonster géén hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest aangetoond. Het 
advies was destijds om, indien het gebruik van de onderzoekslocatie wijzigt of er graafwerkzaam-
heden plaatsvinden, het maaiveld voorafgaand aan de wijziging/ingreep asbestvrij te maken. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevinden zich een kavelpad en een akker; 
 aan de oostzijde bevindt zich het perceel Ringweg 4 en weiland; 
 aan de zuidzijde bevindt zich de Ringweg; 
 aan de westzijde bevindt zich weiland. 
 
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en ter plaatse een woning (met 
zorgfunctie) te realiseren. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De gemeente Doetinchem heeft, in samenwerking met 7 andere gemeenten in de Regio Achterhoek 
de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor grond vastgesteld 
(CSO, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Overig". De 
gemeente Doetinchem hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofge-
halten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen 
een zone. Als deze waarde onder de landelijke achtergrondwaarde (AW) is gelegen, geldt de AW als 
de gebiedseigen bodemkwaliteit. 
 
Met betrekking tot de bovengrond in deze zone bevinden 80-percentielswaarden voor alle parameters 
zich beneden de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentielwaar-
de van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde (zie bijlage 7). Regionaal komen ver-
hoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
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2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 1966 (schaal 
1:50.000), uit een vlakvaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is op-
gebouwd uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch ge-
zien tot de Formatie van Boxtel. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie ligt in het Pleistocene Bekken. Het Pleistocene Bekken wordt aan de oostzijde 
begrensd door het Oost-Nederlandse Plateau en aan de westzijde door het stroomdal van de IJssel. 
Ten zuiden ligt het stroomdal van de Rijn. 
 
Het watervoerend pakket heeft een dikte van ± 20 m en wordt gevormd door de matig grove tot zeer 
grove en grindrijke Formaties van Kreftenheye en Drente. Op deze fluvioglaciale en fluviatiele forma-
ties liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie 
van Boxtel, met een dikte van enkele meters. Het watervoerend pakket wordt aan de onderzijde be-
grensd door de lemige en zandig kleiige afzettingen van de Formatie van Drente. 
 
De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 11,5 m +NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 1 m -mv zou bevinden. Zowel het freatisch grondwater als het water van het 
eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning 
van TNO, kaartblad 40 Oost, 1995 (schaal 1:50.000), in noordelijke richting. Er liggen geen pompsta-
tions in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstro-
ming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwater-
beschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onder-
zocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
 
4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de 
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen 
is beschreven in paragraaf 4.3. 
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Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-
len opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 13 mei 2015 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.G.C. 
Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veld-
werker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en wa-
terbodemonderzoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 20 boringen geplaatst; 14 boringen tot 0,5  
m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 3,1 m -mv. Deze twee diepe boringen 
zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen be-
palen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn 
er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontrei-
nigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is 
bovendien zwak tot matig humeus en lokaal zwak leemhoudend. De ondergrond is plaatselijk zwak 
gleyhoudend. 
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Ter plaatse van het erf en ter plaatse van het weiland is een peilbuis geplaatst. De filterstelling is be-
paald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 13 mei 2015 is 
ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen 
de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag 
zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. 
De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het 
grondwater bemonsterd.  
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4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 20 mei 2015 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze me-
dewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het proto-
col 2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven 
afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de 
bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of lucht-
bellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in 
het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde 
waarde van de troebelheid. 
 
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand  
20 mei 2015 

(m -mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 erf 2,1-3,1 1,58 16 

02 weiland 2,0-3,0 1,52 8 

 
Tijdens de grondwaterbemonstering zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 5 grondmengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 5 grondmengmonsters en de 2 grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
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Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 02 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) + 18 (0-50) + 19 (0-30) standaardpakket  bovengrond westelijk deel weiland 
(zintuiglijk schoon) 

MM2 05 (0-50) + 10 (0-50) + 12 (0-50) + 16 (0-50) + 20 (0-50) standaardpakket bovengrond oostelijk deel weiland 
(zintuiglijk schoon) 

MM3 01 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-15) + 04 (15-50) + 09 (0-30) + 11 (0-20) standaardpakket bovengrond bebouwde terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

MM4 02 (120-160) + 14 (50-100) + 19 (30-80) + 19 (160-200) standaardpakket ondergrond westelijk terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

MM5 01 (60-100) + 03 (50-90) + 03 (140-190) + 11 (120-160) standaardpakket ondergrond oostelijk terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk. 
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In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 02 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) + 18 (0-50) + 
19 (0-30) 

koper - - 

MM2 05 (0-50) + 10 (0-50) + 12 (0-50) + 16 (0-50) + 
20 (0-50) 

- - - 

MM3 01 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-15) + 04 (15-50) + 
09 (0-30) + 11 (0-20) 

- - - 

MM4 02 (120-160) + 14 (50-100) + 19 (30-80) +  
19 (160-200) 

- - - 

MM5 01 (60-100) + 03 (50-90) + 03 (140-190) +  
11 (120-160) 

- - - 

 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

01 erf - - - 

02 weiland barium - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten.  
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan 
de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestem-
mingsplanwijziging. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is 
bovendien zwak tot matig humeus en lokaal zwak leemhoudend. De ondergrond is plaatselijk zwak 
gleyhoudend. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
De bovengrond is lokaal analytisch licht verontreinigd met koper. Voor het overige zijn in zowel de 
boven- als in de ondergrond analytisch geen verontreinigingen aangetoond. 
 
In het grondwater is lokaal een lichte verontreiniging met barium aangetoond. De lichte metaalveront-
reiniging is naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan het verhoogd voorkomen van metalen in het 
grondwater. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 27 mei 2015 
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boring tot 0,5 m -mv
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boring tot 1,5 m -mv
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Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv
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Kernboring 80 mm
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boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)
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boring tot 2,0 m -mv
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boring tot 5,0 m -mv
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Boring tot 2,5 m -mv +
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Boring tot 3,0 m -mv +
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Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)
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Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

braak0

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

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs, Zuigerboor

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

310

Boring: 02

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
gleyhoudend, oranjegrijs, 
Edelmanboor

160

Leem, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

260

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak gleyhoudend, licht 
beigegrijs, Zuigerboor

300

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

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

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
gleyhoudend, zwak leemhoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, beigegeel, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

190

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

1

2

erf0

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

15

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

50

Boring: 05

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak leemhoudend, 
bruingeel, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, licht geelbruin, 
Edelmanboor

50
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Boring: 07

0

50

1

weiland0

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

50

Boring: 08

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor

50

Boring: 09

0

50

1

2

3

erf0

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

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor80

Boring: 10

0

50

1

weiland0

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

50

Boring: 11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

erf0

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

20

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

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

90

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

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
leemhoudend, matig gleyhoudend, 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Boring: 12

0

50

1

weiland0

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

50

Boring: 13

0

50

1

weiland0

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

50

Boring: 14

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

200
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Boring: 15

0

50

1

akker0

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

50

Boring: 16

0

50

1

weiland0

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

50

Boring: 17

0

50

1

akker0

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

50

Boring: 18

0

50

1

akker0

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

50

Boring: 19

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

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

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
beigegrijs, Zuigerboor

200

Boring: 20

0

50

1

akker0

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

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. S. Schut
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 21-05-2015

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-05-2015

DOE.BWB.NEN

15045504
2015052728/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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15045504

Analysecertificaat

21-05-2015/16:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-05-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015052728/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.0% (m/m) 87.2 83.8 85.6 83.0Droge stof

S 2.7% (m/m) ds 3.5 3.8 0.7 1.3Organische stof

Q 97.0% (m/m) ds 96.5 95.9 98.9 98.4Gloeirest

S 5.5% (m/m) ds <2.0 4.8 5.9 3.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 21 34 30 23Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds <3.0 3.5 5.4 3.7Kobalt (Co)

S 25mg/kg ds 17 15 7.5 6.5Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.8mg/kg ds 7.9 10 15 12Nikkel (Ni)

S 14mg/kg ds 13 15 <10 <10Lood (Pb)

S 50mg/kg ds 59 62 23 31Zink (Zn)

Minerale olie

3.7mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.4mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.7mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 29 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.7 22 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 11 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 68 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30)

MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50)

MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20)

MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200)

MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-160) 8571250

8571249

8571248

8571247

8571246

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



DOE.BWB.NEN

1 2 3 4 5

Rondeel 2/2

15045504

Analysecertificaat

21-05-2015/16:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-05-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015052728/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0057 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.056mg/kg ds 0.060 0.25 <0.050 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.081 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.074 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.077 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.37mg/kg ds 0.38 1.1 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30)

MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50)

MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20)

MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200)

MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-160) 8571250

8571249

8571248

8571247

8571246

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

13-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015052728/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0- 8571246 17  0  50 05325308931

 8571246 18  0  50 05325308921

 8571246 19  0  30 05325308961

 8571246 02  0  50 05325309841

 8571246 14  0  50 05325313151

MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0- 8571247 05  0  50 05325309951

 8571247 10  0  50 05325313211

 8571247 12  0  50 05325313201

 8571247 16  0  50 05325308951

 8571247 20  0  50 05325308721

MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0 8571248 01  0  50 05325309831

 8571248 03  0  50 05325309881

 8571248 04  0  15 05325309921

 8571248 09  0  30 05325313231

 8571248 11  0  20 05325313221

 8571248 04  15  50 05325309022

MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-20 8571249 14  50  100 05325313132

 8571249 19  30  80 05325308712

 8571249 02  120  160 05325309873

 8571249 19  160  200 05322418035

MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-16 8571250 01  60  100 05325309802

 8571250 03  50  90 05325309892

 8571250 03  140  190 05325309904

 8571250 11  120  160 05325308985

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015052728/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015052728/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8571248  
Certificate no.: 2015052728
Sample description.:       MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0

 V  
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T.a.v. S. Schut
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 26-05-2015

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-05-2015

DOE.BWB.NEN

15045504
2015055395/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



DOE.BWB.NEN

1 2

Rondeel 1/2

15045504

Analysecertificaat

26-05-2015/11:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-05-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015055395/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 48µg/L 120Barium (Ba)

S 0.27µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 3.4µg/L 8.7Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 5.4Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 37µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

01-1-1

02-1-1 8578777

8578776

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-May-2015

20-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



DOE.BWB.NEN

1 2

Rondeel 2/2

15045504

Analysecertificaat

26-05-2015/11:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-05-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015055395/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

01-1-1

02-1-1 8578777

8578776

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-May-2015

20-May-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015055395/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-1 8578776 01  210  310 08003667653

 8578776 01  210  310 06801335591

 8578776 01  210  310 06801335582

02-1-1 8578777 02  200  300 06801335411

 8578777 02  200  300 06801335402

 8578777 02  200  300 08003664993
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Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015055395/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88

Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,700

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,5 5,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 37,74 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2219 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 9,407 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 25 45,18 * 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,8 15,35 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 14 20,45 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 50 99,22 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,7

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5,7

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,056 0,0560

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0,3710 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 02 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30) 8571246

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,2

Organische stof % (m/m) ds 3,5 3,5

Gloeirest % (m/m) ds 96,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 21 81,38 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2254 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 33,44 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,9 23,04 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 13 19,91 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 59 134,9 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,7

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 70 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0020

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0140 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,06 0,0600

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0,375 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 05 (0-50) 10 (0-50) 12 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 8571247

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83,8

Organische stof % (m/m) ds 3,8 3,800

Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4,8 4,800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 34 97,59 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2141 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,5 9,420 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 15 26,79 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,0677 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 23,65 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 15 21,76 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 62 123,8 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 29

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 22

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 11

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 68 178,9 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0018

PCB 153 mg/kg ds 0,0012 0,0031

PCB 180 mg/kg ds 0,001 0,0026

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0057 0,0150 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,1 0,1000

Anthraceen mg/kg ds 0,068 0,0680

Fluorantheen mg/kg ds 0,25 0,25

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,14 0,1400

Chryseen mg/kg ds 0,17 0,1700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,081 0,0810

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14 0,1400

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,074 0,0740

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,077 0,0770

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,1 1,135 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 01 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-15) 04 (15-50) 09 (0-30) 11 (0-20) 8571248

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,6

Organische stof % (m/m) ds 0,7 0,7000

Gloeirest % (m/m) ds 98,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,9 5,900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 30 78,15 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2274 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 5,4 13,31 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 7,5 13,68 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 33,02 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,28 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 23 45,54 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM4 02 (120-160) 14 (50-100) 19 (30-80) 19 (160-200) 8571249

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Datum monstername 13-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015052728

Startdatum 13-05-2015

Rapportagedatum 21-05-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,300

Gloeirest % (m/m) ds 98,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,8 3,800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23 72,76 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2345 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 10,87 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6,5 12,66 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0488 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 12 30,43 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,66 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 31 67,39 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

5 MM5 01 (60-100) 03 (50-90) 03 (140-190) 11 (120-160) 8571250

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Ordernummer

Datum monstername 20-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015055395

Startdatum 21-05-2015

Rapportagedatum 26-05-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 48 48 - 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L 0,27 0,27 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 3,4 3,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 37 37 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 01-1-1 8578776 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer 15045504

Projectnaam DOE.BWB.NEN

Ordernummer

Datum monstername 20-05-2015

Monsternemer Rondeel

Certificaatnummer 2015055395

Startdatum 21-05-2015

Rapportagedatum 26-05-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 120 120 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 8,7 8,7 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 5,4 5,4 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

2 02-1-1 8578777 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 
pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 
0,000055 
0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 
- 
- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 
- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI.  

Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  
-endosulfan  
-HCH  
-HCH  
-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII.  

Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 
ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 
 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 
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org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1830-1990   

Luchtfoto ja 2011   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 29-04-2015  datum van raadplegen 

Grondwaterkaart Nederland ja 29-04-2015  datum van raadplegen 

Bodemloket.nl ja 29-04-2015  datum van raadplegen 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Huidig gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Toekomstig gebruik locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 22-04-2015 Dhr. D. Jansen  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja - - Voorgaand onderzoek 
08055555 DOE.LEL.ASB 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog  

Archief ondergrondse tanks ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog  

Archief bodemonderzoeken ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 29-04-2015 Dhr. R.A. de Hoog  

Informatie uit terreininspectie  Datum 
uitgevoerd 

 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 01-05-2015   

Huidig gebruik locatie ja 01-05-2015   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 01-05-2015   

Verhardingen ja 01-05-2015   



Bijlage 7  Achtergrondwaarden regio Achterhoek  
 
Tabel I. Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig" (bovengrond)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II. Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig" (ondergrond)  

 
 
De regio Achterhoek hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehalten 
voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen een 
zone. 
 

 



Bijlage 7 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) 
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1. INLEIDING 

1.1. Situatie 

De initiatiefnemer heeft het voornemen een woning (met zorgfunctie) te realiseren 

op het perceel aan de Ringweg 4a te Wehl (gemeente Doetinchem). Hiertoe worden 

de bestaande agrarische opstallen op dat perceel gesloopt. Nabij het plangebied ligt 

de veehouderij aan de Ringweg 4 te Wehl. Nagegaan moet worden of de geur vanuit 

deze veehouderij van invloed is op het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het 

plangebied. Verder moet worden nagegaan of de te realiseren woning een 

belemmering vormt voor de veehouderij.   

 

Op de afbeelding 1 is het plangebied aangegeven. De ondergrond betreft het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 van de gemeente Doetinchem. 

 

 
Afbeelding 1. Situatie Ringweg 4a te Wehl 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en 

afstandscontouren en naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling 

beschreven.  

Te realiseren woning 

Ringweg 4a 

Te slopen opstallen 

Veehouderij 

Ringweg 4 
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1.2. Vraagstelling 

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen: 

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd? 

2. Worden omliggende bedrijven (in dit geval de nabij gelegen veehouderijen) 

(onevenredig) in hun belangen geschaad? 

 

In dit kader beperken wij ons tot het aspect geur. De meest recente 

milieuhygiënische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij.  

 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de 

uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De 

beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen 

in hoofdstuk 5 de conclusies. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Wet geurhinder en veehouderij 

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, 

afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven 

getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De 

Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen 

gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de 

afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend 

en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit verspreidingsmodel 

geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. 

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. 

 

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn 

nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten 

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de 

bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen 

onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de 

beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in 

hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels 

geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor 

veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.  

2.3. Ruimtelijke ordeningsplannen en geurhinder van veehouderijen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een 

(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat 

bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de 

milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’ 

van de milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daardoor getoetst of ter 

plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan zou kunnen worden 

aan de eisen die de milieuregelgeving stelt.  

 

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv 

worden uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten 

de wettelijk geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen. 

Bij de toets moet worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de 

verleende vergunning of ingediende melding. Uit jurisprudentie1 blijkt dat voor de 

geurcontouren of aan te houden afstanden in principe moet worden uitgegaan van de 

randen van het bouwvlak. De rand van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de 

                                           
1 zie ‘Bouwen in stankcirkels’ op www.infomil.nl 
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veehouderij in principe het recht heeft om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In 

sommige gevallen kan niet het volledige bouwvlak worden benut, vanwege de ligging 

ten opzichte van reeds bestaande geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen 

gaan wij uit van het reëel te benutten bouwvlak. 

 

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie, kan van deze 

werkwijze (in de betreffende richting) worden afgeweken. Van een overbelaste 

situatie is sprake als in de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of 

afstand. In dat geval kan een veehouderij in de betreffende richting niet meer anders 

gebruiken dan in de vergunde situatie het geval is (wat betreft stallen en 

emissiepunten). Voor het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan 

worden uitgegaan van de ligging van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee 

wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet 

onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze werkwijze staat ook 

beschreven in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij. 

 

Een nieuwbouwplan moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren van de 

omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel 

geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het 

nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen 

de geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is 

geen sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen 

deze contouren geen nieuwe bestemming mag worden gevestigd, die het realiseren 

van geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat gewaarborgd. 

 

De geurhinder in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per veehouderij 

ook bepaald door de achtergrondbelasting, de geurbelasting ten gevolge van alle 

veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of de geurbelasting 

en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.  
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3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN 

3.1. Uitgangspunten veehouderijen 

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de 

bestaande geurgevoelige objecten. Hierbij worden zowel de huidige geursituatie als 

de worst-case geursituatie bekeken. De geurbelasting wordt bepaald op grond van 

geurberekeningen. Voor de huidige situatie hanteren wij de vergunde of gemelde 

bedrijfssituaties. De worst-case situatie houdt in dat alle bestaande bebouwing wordt 

afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo 

veel mogelijk richting het nieuwbouwplan komen te liggen. 

3.2. Geuremissie en geurimmissie 

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese 

geureenheden) per tijdseenheid: ouE/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van 

metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan 

weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.   

 

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke 

meter lucht: ouE/m
3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie 

bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke 

gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden. 

3.3. Verschillende beoordelingen 

3.3.1. Voorgrondbelasting 

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven 

op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele 

veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van 

dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een 

omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en 

geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige 

objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied 

en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 

1 opgenomen.  

 

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij 

Ligging geurgevoelig object
2
* Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

Concentratiegebied 3 ouE/m
3 14 ouE/m

3 

Geen concentratiegebied 2 ouE/m
3 8 ouE/m

3 

* de gemeente Doetinchem ligt in een concentratiegebied. 

 

                                           
2 gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet 
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De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen 

middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Doetinchem heeft geen 

geurverordening vastgesteld. Daarom gelden de standaardnormen uit bovenstaande 

tabel. 

 

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de 

geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010 

voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden 

berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het handig om 

geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit kan met het verspreidingsmodel 

V-Stacks Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide 

verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters, 

inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden 

gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning. 

3.3.2. Afstanden 

Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van 

veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor 

in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk 

jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig 

object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren 

dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt 

van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.  

 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen 

middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Doetinchem heeft geen 

geurverordening vastgesteld. Daarom gelden de bovenstaande standaardnormen. 

 

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk 

van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een 

geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De 

bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt 

als geurgevoelig object. 

3.3.3. Achtergrondbelasting 

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele 

veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een 

geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting 

van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’ 

genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de 

‘stankrichtlijnen’. Het verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting 

wordt toegelicht in afbeelding 2.  
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Afbeelding 2. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting (fictieve situatie) 

 

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid 

dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden 

is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele 

geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van 

geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of 

deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.  

3.4. Geurbelasting versus geurhinder 

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden 

bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de 

geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen 

bepalen wij met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B 

(voorgrondbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten 

geurhinderpercentages. Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of 

achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.  

 

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor 

de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 

‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De 

geursituatie beschrijven wij in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht 

categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de 

‘GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de 

Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de 

geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.  

 

 

Voorgrondbelasting 

Achtergrondbelasting 

6 ouE/m3 

4 ouE/m3 

3 ouE/m3 

11 ouE/m3 
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Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting 

Milieukwaliteit Geurgehinderden Voorgrondbelasting* Achtergrondbelasting* 

Zeer goed 0 – 5 % 0 – 1,5 ouE/m
3 0 - 3 ouE/m

3 

Goed 5 – 10 % 1,5 – 3,7 ouE/m
3 3 - 8 ouE/m

3 

Redelijk goed 10 – 15 % 3,7 - 6,5 ouE/m
3 8 – 13 ouE/m

3 

Matig 15 – 20 % 6,5 – 10 ouE/m
3 13 – 20 ouE/m

3 

Tamelijk slecht 20 – 25 % 10 – 14 ouE/m
3 20 – 28 ouE/m

3 

Slecht 25 – 30 % 14 – 19 ouE/m
3 28 – 38 ouE/m

3 

Zeer slecht 30 – 35 % 19 – 25 ouE/m
3 38 – 50 ouE/m

3 

Extreem slecht 35 – 40 % 25 – 32 ouE/m
3 50 – 65 ouE/m

3 

* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere 

waarden. De gemeente Doetinchem ligt in een concentratiegebied. 

 

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De 

beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er 

in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, 

zoals ‘redelijk goed’ en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de 

grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat 

alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar 

aansluiten. 

3.5. Geurgevoelig object 

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en 

blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 

wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare 

wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object 

zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve 

planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te 

wonen. Of een ander gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een 

bedrijfsgebouw een geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van 

de criteria die in de definitie verder zijn opgenomen. 

 

Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf. 

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een 

positieve planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk 

verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich 

mensen ophouden. 

 

Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden 

gebruikt voor menselijk verblijf. 

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk 

gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het 

voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn. 
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Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt. 

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 

gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de 

jurisprudentie moeten blijken. 

 

Gelet op de definitie gaan wij er van uit dat bedrijfsgebouwen, waarin zich gedurende 

langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken) 

aangemerkt kunnen worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in 

jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 

200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en 

ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012). 

 

De te realiseren woning aan de Ringweg 4a te Wehl vormt een geurgevoelig object. 

3.6. Bebouwde kom 

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 

van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald 

door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de 

aard van de omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar 

gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde 

kom wordt beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend 

een woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-

eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding 

behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde 

kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke 

bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.  

 

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden 

bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in 

deze afweging en rol: 

- dichtheid bebouwing; 

- aard en structuur van de omgeving en bebouwing; 

- planologische karakter. 

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit 

van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, 

waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die 

geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij 

niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip 

bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet 

(één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet. 

 

De te realiseren woning aan de Ringweg 4a te Wehl maakt geen onderdeel uit van 

een bebouwde kom in termen van de Wgv. 
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4. GEURBEREKENINGEN 

 

In de omgeving van het perceel aan de Ringweg 4a liggen enkele veehouderijen. De 

veehouderijen zijn weergegeven op afbeelding 3. Op deze afbeelding zijn ook (in het 

rood) de totale geuremissies per bedrijf weergegeven. 

 

 
Afbeelding 3. Veehouderijen in de omgeving  

 

Gelet op de geuremissies en de ligging van de veehouderijen ten opzichte van het 

plangebied zijn de veehouderijen aan Ringweg 4 en Molenweg 17 maatgevend voor 

de (individuele) geurbeoordeling. Daarom zijn de geur- en afstandscontouren van 

deze veehouderijen nader onderzocht. 

4.1. Ringweg 4 

Voor de veehouderij aan de Ringweg 4 is op 13 maart 2014 een melding op grond 

van het Activiteitenbesluit geaccepteerd voor het houden van: 

- 1 geit      Rav-code C1; 

- 20 gespeende biggen   Rav-code D1.1.100.2; 

Plangebied 
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- 3 guste- en dragende zeugen  Rav-code D1.3.100; 

- 44 scharrelvleesvarkens   Rav-code D3.3.2; 

- 1 paard     Rav-code K1; 

- 3 pony’s     Rav-code K3. 

4.1.1. Voorgrondbelasting 

Voor geiten, biggen, zeugen en vleesvarkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren 

vastgesteld. Daarom is voor de vergunde situatie een geurberekening uitgevoerd. 

De parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in  

tabel 3.  

 

Tabel 3. Parameters geurberekening vergunde situatie Ringweg 4 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Stal 2 210 031 441 432 1,5 1,5 0,50 0,40 18,8 

Stal 3 210 038 441 415 1,5 1,5 0,50 0,40 616,0 

Stal 4 210 033 441 404 1,5 1,5 0,50 0,40 56,1 

Stal 6 210 008 441 473 1,5 1,5 0,50 0,40 552,0 

 

De geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1. De geurnorm voor het 

te realiseren geurgevoelig object bedraagt 14 ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Het te 

realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a ligt buiten de geurcontour van 14 

ouE/m
3 van deze veehouderij. Ten aanzien van de voorgrondbelasting is sprake van 

een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Het te realiseren geurgevoelig object vormt 

geen belemmering voor de huidige bedrijfsvoering van de veehouderij. 

 

Op de kaart is ook te zien dat de veehouderij niet overbelast is op bestaande 

geurgevoelige objecten in de omgeving. Daarom is ook een worst-case berekening 

uitgevoerd. Bij een worst-case berekening moet worden uitgegaan van een 

emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied (zie 

paragraaf 2.3). Er is in dit geval geen sprake van een agrarisch bouwvlak. Daarom 

wordt uitgegaan van een emissiepunt op de perceelsgrens, zo dicht mogelijk bij het 

plangebied. De parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn 

weergegeven in  

tabel 4.  

 

Tabel 4. Parameters geurberekening worst-case situatie Ringweg 4 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Perceelsgrens 210 002 441 481 1,5 1,5 0,5 0,40 1.242,9 

 

De worst-case geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2. De 

geurnorm voor het te realiseren geurgevoelig object bedraagt 14 ouE/m
3 (zie 

paragraaf 3.3.1). Het te realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a ligt buiten de 

geurcontour van 14 ouE/m
3 van deze veehouderij.  
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Ook ten aanzien van de worst-case voorgrondbelasting is sprake van een acceptabel 

woon- en verblijfsklimaat. Het te realiseren geurgevoelig object vormt geen 

belemmering voor de veehouderij. 

4.1.2. Afstanden 

Voor paarden en pony’s zijn in de Rgv geuremissiefactoren geen vastgesteld. Daarom 

zijn voor de vergunde situatie ook de afstandscontouren bepaald. De afstandsnorm 

voor het te realiseren geurgevoelig object bedraagt 50 meter.  

 

Op de kaart in bijlage 3 is de afstandscontour van 50 meter rondom de betreffende 

dierenverblijven weergegeven. Het te realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a 

ligt buiten de afstandscontour van 50 meter van deze veehouderij. Ten aanzien van 

de aan te houden afstanden is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. 

Het te realiseren geurgevoelig object vormt geen belemmering voor de huidige 

bedrijfsvoering van de veehouderij. 

 

Op de kaart is ook te zien dat de veehouderij niet overbelast is op bestaande 

geurgevoelige objecten in de omgeving. Daarom zijn de afstandscontouren ook in 

een worst-case situatie bepaald. Bij een worst-case bepaling moet worden uitgegaan 

van een emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het 

plangebied (zie paragraaf 2.3). Er is in dit geval geen sprake van een agrarisch 

bouwvlak. Daarom wordt uitgegaan van een emissiepunt op de perceelsgrens, zo 

dicht mogelijk bij het plangebied.  

 

De worst-case afstandscontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 4. Het te 

realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a ligt voor een gedeelte binnen de 

worst-case afstandscontour van de veehouderij. Dit betekent dat door het te 

realiseren geurgevoelig object een gedeelte van het perceel van de veehouderij aan 

Ringweg 4 (in een mogelijke toekomstige situatie) niet kan worden benut voor stallen 

met dieren waarvoor in de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld (in dit 

geval paarden en pony’s). Het gedeelte van het perceel dat door het te realiseren 

geurgevoelig object niet kan worden benut is weergegeven op de kaart in bijlage 5.  

 

Uit het bedrijfsplan van de veehouderij aan Ringweg 4 d.d. mei/juni 2012 blijkt een 

toekomstige wens om varkensverblijven te realiseren aan de perceelsgrens met 

Ringweg 4a, zie afbeelding 4. 
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Afbeelding 4. Gewenste situatie bedrijfsplan Ringweg 4 d.d. mei/juni 2012  

 

Voor varkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. In paragraaf 4.4.1 is 

toegelicht dat een mogelijke worst-case situatie ten aanzien van dieren met 

geuremissiefactoren (zoals varkens) geen knelpunt vormt. Het te realiseren 

geurgevoelig object vormt daarom ook geen belemmering voor het bedrijfsplan van 

de veehouderij aan Ringweg 4.  

 

Uit het bedrijfsplan blijkt niet dat binnen het gebied, zoals aangeduid op de kaart in 

bijlage 5, dieren zonder geuremissiefactoren (zoals paarden en pony’s) gaan worden 

gehouden. Daarom is ook ten aanzien van de aan te houden afstanden in de situatie 

volgens het bedrijfsplan sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Het te 

realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a vormt geen belemmering voor het 

bedrijfsplan. 

 

Daarnaast heeft de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen in haar adviezen 

d.d. 16 augustus 2012 en 21 mei 2013 aangegeven dat een (eventueel) op te richten 

agrarisch bouwvlak op het perceel aan de Ringweg 4 niet aan de noordzijde van de 

bestaande bebouwing moet plaatsvinden, maar aan de oostzijde, rondom de 

bestaande opstallen. In dat geval zijn dierenverblijven binnen het gebied, zoals 

aangeduid op de kaart in bijlage 5 uitgesloten en is eveneens geen sprake van een 

belemmering door het te realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a. 

 

Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met de gevel-gevel afstand van 25 

meter (zie paragraaf 3.3.2). De gevel-gevel afstand vormt geen knelpunt, het te 

realiseren geurgevoelig object ligt op een afstand van 34 meter van de perceelsgrens 

met Ringweg 4. 
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4.2. Molenweg 17 

De veehouderij aan de Molenweg 17 heeft een vergunning d.d. 15 mei 1992 voor het 

houden van: 

- 90 gespeende biggen   Rav-code D1.100.1; 

- 8 kraamzeugen    Rav-code D1.2.100; 

- 90 vleesvarkens    Rav-code D3.100.1; 

- 60 vleesvarkens    Rav-code D3.100.2. 

4.2.1. Voorgrondbelasting 

Voor biggen, zeugen en vleesvarkens zijn in de Rgv geuremissiefactoren vastgesteld. 

Daarom is een geurberekening uitgevoerd. Er is direct uitgegaan van een worst-case 

berekening. Bij een worst-case berekening moet worden uitgegaan van een 

emissiepunt op de rand van het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied (zie 

paragraaf 2.3). De parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn 

weergegeven in tabel 5.  

 

Tabel 5. Parameters geurberekening worst-case situatie Molenweg 17 

Emissiepunt 

X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

Rand bouwvlak 210 055 441 594 1,5 1,5 0,5 0,40 4.375,0 

 

De worst-case geurcontouren zijn weergegeven op de kaart in bijlage 6. De 

geurnorm voor het te realiseren geurgevoelig object bedraagt 14 ouE/m
3 (zie 

paragraaf 3.3.1). Het te realiseren geurgevoelig object aan Ringweg 4a ligt buiten de 

geurcontour van 14 ouE/m
3 van deze veehouderij.  

 

Ten aanzien van de worst-case voorgrondbelasting is sprake van een acceptabel 

woon- en verblijfsklimaat. Het te realiseren geurgevoelig object vormt geen 

belemmering voor de veehouderij. 

4.2.2. Afstanden 

Op de veehouderij aan de Molenweg 17 worden geen dieren gehouden waarvoor in 

de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Een beoordeling van de afstanden 

is niet aan de orde. 

 

Wel moet rekening worden gehouden met de gevel-gevel afstand van 25 meter (zie 

paragraaf 3.3.2). De gevel-gevel afstand vormt geen knelpunt, het te realiseren 

geurgevoelig object ligt op een afstand van 135 meter van het agrarisch bouwvlak 

aan de Molenstraat 17. 

 

 



 

 

Ringweg 4a te Wehl, rapport geur  Pagina 17 van 18 

4.3. Achtergrondbelasting 

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle 

veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren 

waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is 

vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. 

 

Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen 

een straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. Op basis van 

veehouderijgegevens uit de provinciale database Web-BVB3 zijn de relevante 

veehouderijen geselecteerd en is de totale geuremissie per veehouderij bepaald.  

 

De achtergrondbelasting hebben wij berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks 

Gebied. De achtergrondbelasting is weergegeven op de kaart in de bijlage 7. De 

achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en 

verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4). 

 

De geurnorm ter plaatse van het te realiseren geurgevoelig object bedraagt 14 

ouE/m
3 (zie paragraaf 3.3.1). Dit is de norm als het gaat om de individuele 

geurbelasting van een veehouderij. In tabel 2 paragraaf 3.4 is te zien dat bij een 

individuele geurbelasting (voorgrondbelasting) van 14 ouE/m
3 een woon- en 

verblijfsklimaat op de grens tussen de klassen ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ hoort. Dit 

woon- en verblijfsklimaat wordt acceptabel geacht voor het te realiseren 

geurgevoelig object. 

 

Uit de berekening van de achtergrondbelasting volgt een ‘goed’ woon- en 

verblijfsklimaat ter plaatse van het te realiseren geurgevoelig object. Het woon- en 

verblijfsklimaat is daarom beter dan het woon- en verblijfsklimaat dat op grond van 

de Wgv acceptabel wordt geacht. De achtergrondbelasting vormt geen knelpunt. 

 

 

 

                                           
3 http://gelderland.vaa.com/webbvb/ 
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5. CONCLUSIE 

 

In deze conclusie geven wij een antwoord op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in 

paragraaf 1.2.  

 

De ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats buiten de vergunde en worst-case geur- 

en afstandscontouren van de veehouderijen in de omgeving. Wat betreft 

voorgrondbelasting en afstanden is sprake van een acceptabel woon- en 

verblijfsklimaat. Ook op basis van de achtergrondbelasting is sprake van een 

acceptabel woon- en verblijfsklimaat. 

 

Omdat het te realiseren geurgevoelig object buiten de worst-case geur- en 

afstandscontouren van omliggende veehouderijen liggen, is geen sprake van een 

belemmering voor de veehouderijen. 

 

Een gedeelte van het perceel aan de Ringweg 4 kan door de ruimtelijke ontwikkeling 

niet worden benut voor het realiseren van stallen met dieren waarvoor afstanden 

gelden (zoals melkrundvee en paarden). Echter is binnen dit gedeelte geen sprake 

van een agrarisch bouwvlak, zodat ook niet gesproken kan worden van een 

belemmering. Een agrarisch bouwvlak binnen dit gedeelte wordt tevens afgeraden 

door de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen in haar adviezen d.d. 16 

augustus 2012 en 21 mei 2013.  

 

De geurhinder van veehouderijen vormt geen knelpunt voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen. 
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Bijlage 1 - Voorgrondbelasting Ringweg 4, vergund
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Bijlage 2 - Voorgrondbelasting Ringweg 4, worst-case
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Bijlage 3 - Afstanden Ringweg 4, vergund
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Bijlage 4 - Afstanden Ringweg 4, worst-case
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Bijlage 5 - Niet te benutten gedeelte perceel Ringweg 4
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Bijlage 6 - Voorgrondbelasting Molenweg 17, worst-case
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Bijlage 7 - Achtergrondbelasting
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Buro Waalbrug opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora 
en fauna aan de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem. 
 
De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een be-
stemmingsplanwijziging. 
 
De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status 
hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op gebieden die volgens de Natuurbe-
schermingswet 1998 zijn beschermd, of deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend, is er niet eerder ecologisch onderzoek op de onderzoeks-
locatie uitgevoerd. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 8.600 m²) ligt aan de Ringweg 4a, circa 1.6 kilometer ten westen van de kern 
van Wehl, in de gemeente Doetinchem (zie figuur 1). 
 
In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 E, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten 
van de onderzoekslocatie X = 209.960, Y = 441.480.  
 

 
Figuur 1.  Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie is bebouwd met twee varkensschuren. De schuren zijn opgebouwd uit steen en 
voorzien van golfplaten daken. De schuren zijn in de huidige situatie nog in gebruik. De bebouwing 
bevindt zich op het oostelijk deel van de onderzoekslocatie. Het westelijk deel van de onderzoekslo-
catie is onbebouwd en in gebruik als ponyweide en deels als akkerland. Rond de schuren is een ruige 
begroeiing aanwezig met grote brandnetel, fluitenkruid, scherpe boterbloem, braam etc. Verder be-
vindt zich op de onderzoekslocatie enige begroeiing met vlier, wilg, acacia en een solitaire eik. In het 
middendeel van de onderzoekslocatie bevindt zich een greppel.  
 
Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Ringweg. Daarachter is het Wehlse bos/ Stille 
wald gelegen. Ten oosten grenst de onderzoekslocatie aan het bebouwde erf behorende tot de Ring-
weg 4. Ten noorden is een toerit tot de erven aan de Ringweg gelegen. De overige zijden grenzen 
aan omliggende agrarische percelen. In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de di-
recte omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, 
middels foto’s die zijn genomen tijdens het veldbezoek. 
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Figuur 3. Vooraanzicht bebouwing 
onderzoekslocatie.  

 

 
Figuur 4. Westelijk deel onderzoekslo-
catie, ponyweide.  

 
Figuur 5. Binnenzijde bebouwing.  

 
Figuur 6. Achterzijde bebouwing en 
solitaire eik.  

 
Figuur 7. Greppel middendeel onder-
zoekslocatie.  

 
Figuur 8. Begroeiing langs schuren.  

 
  

Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 
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2.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 
 
Natura 2000 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Rijntakken (deelge-
bied uiterwaarden van de IJssel), bevindt zich op circa 6,5 kilometer afstand ten noordenwesten van 
de onderzoekslocatie. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt 
echter wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen 
gebied bevindt zich aan de overzijde van de Ringweg, ten zuiden van de onderzoekslocatie. Dit be-
treft het Wehlse bos/ Stille wald.  
 
In figuur 9 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk weergegeven.  
 
Beschermde Natuurmonumenten 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als 
beschermd natuurmonument. 
 

 
 
  

Figuur 9. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van de Natuurnetwerk Nederland (donkergroen Gelders Natuurnetwerk, 
lichtgroen Groene Ontwikkelingszone.  
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2.3 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en ter plaatse een woning (met 
zorgfunctie) te realiseren.  
 
 
3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 27 mei 2015. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-
wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland geraad-
pleegd.  
 
Het gebruik van openbare bronnen als waarneming.nl is voor zakelijke gebruikers niet toegestaan. 
Werknemers van een adviesbureau, ambtenaren, terreinbeheerders, ZZP-ers, stagiairs en onderzoe-
kers vallen onder de definitie van zakelijk gebruikers. 
 
Verspreidingsgegevens van soorten zijn veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) 
of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken 
een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoekslocatie, betekent dit niet dat de kriti-
sche soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoekslocatie. Verder 
zijn sommige verspreidingsgegevens niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente versprei-
dingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom 
geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, 
maar enkel een indicatie over het voorkomen. 
 
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-
dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 TOEPASSING VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Flora- en faunawet bij de meest voorkomende soorten en soortgroe-
pen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een 
beschrijving van de vigerende wetgeving. 
 
4.2 Flora- en faunawet 
 

De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in 
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Om dit doel te bereiken, bevat de wet een aantal 
verbodsbepalingen (zie tabel I). Hierbij wordt het zogenaamde “nee, tenzij…” principe gehanteerd. Dit 
wil zeggen dat activiteiten met een (potentieel) schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn (“nee”). Van dit verbod kan echter onder voorwaarden (“tenzij”) afgeweken worden door 
ontheffingen of vrijstellingen.  
 
Tabel I.         Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn be-
schermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën. Iedere categorie 
heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Hierbij vallen vogels onder een aparte 
categorie. 
 
Tabel II.        Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 
 

Tabel 1     algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt, bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en 
bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.  
 
Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing in het kader van artikel 75 aangevraagd te worden.  
 
Voorbeelden zijn: ree, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone pad, wijngaardslak, brede wespenorchis, grote kaardenbol 

Tabel 2     overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te wor-
den. Echter indien er volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt, geldt er bij ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen en hoeft er geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (‘lichte 
toets’). 
 
Voorbeelden zijn: eekhoorn, steenmarter, kleine modderkruiper, gele helmbloem, steenbreekvaren, tongvaren, maretak 



 

 

 

 

15045506 DOE.BWB.ECO1  Pagina 7 van 17 

Tabel 3     strikt beschermde soorten 

Voor de soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen bij alle activiteiten (waaronder ruim-
telijke ontwikkeling en inrichting) een ontheffing aangevraagd te worden. In een zeer beperkt aantal gevallen kan er op basis van een door 
het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode een vrijstelling verleend worden voor de ontheffingsverplichting bij een zeer beperkt 
aantal activiteiten.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan een drietal criteria (uitgebreide toets). Bij de uitgebreide toets dient aan alle afzonderlijke criteria 
te worden voldaan. De criteria zijn als volgt: de activiteiten of werkzaamheden doen geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort, er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief) voor de geplande activiteiten of werkzaamheden, die minder schade 
oplevert voor de betreffende soort en er moet sprake zijn van een bij de wet genoemd belang. 
 
Voorbeelden zijn: das, waterspitsmuis, alle vleermuissoorten, rugstreeppad, boomkikker, kamsalamander 

 
Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaat-
sen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingscategorieën. Vervolgens wordt 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 
geacht. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste beschermingscategorie. Voor 
de overige soortgroepen is de beschermingsstatus afhankelijk van de soort.  

 
Broedvogels 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk strikt beschermd en qua bescherming-
regime te vergelijken met Tabel 3 van de Flora- en faunawet. Broedvogels vallen onder een aparte 
beschermingsgroep en zijn ingedeeld in een vijftal beschermingscategorieën (Aangepaste beoorde-
ling ontheffing ruimtelijke ingrepen, Dienst Regelingen, 2009). Zie tabel III voor een indeling van de 
bescherming van broedvogels. 
 
Tabel III.        Beschermingscategorieën aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen. 

 
 
 

Broedvogels 

Voor vogels geldt dat er altijd een ontheffing aangevraagd dient te worden. Indien activiteiten plaatsvinden waarbij verbodsbepalingen worden 
overtreden ten aanzien van (broed)vogels dient er een uitgebreide toets, zoals beschreven bij Tabel 3 Flora- en faunawet toegepast te worden. 
Bij broedvogels kan een overtreding in de meeste gevallen gemakkelijk voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. 

Beschermingscategorie 1 nesten jaarrond beschermd, 
ook buiten broedseizoen 

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld:steenuil). 

Beschermingscategorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

Beschermingscategorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

Beschermingscategorie 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 
ransuil). 

Beschermingscategorie 5 Nesten jaarrond beschermd 
als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen. 

Overige broedvogels 
(“algemeen” voorkomen-

de broedvogels) 

Nesten die niet het hele jaar 
door zijn beschermd; enkel 

binnen broedseizoen. 

Vogels die elk broedseizoen een nieuw nest maken of in staat zijn een nieuw nest 
te maken. De vogelnesten voor eenmalig gebruik. 
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Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de foerageer-
gebieden bescherming genieten. 
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommi-
ge soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden 
verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al 
te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een 
vleermuiskolonie bevindt, heeft dat negatieve gevolgen voor de vleermuisstand op lokaal niveau. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven. 
 
Algemene Zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande-
len nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen achter-
wege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen. Zo kan er bijvoor-
beeld rekening worden gehouden met amfibieën en kleine zoogdieren worden wanneer materialen en 
houtstapels, waaronder de dieren verblijven, worden verwijderd.  
 
Tabel IV.       Algemene Zorgplicht 
 

Algemene Zorgplicht (artikel 2) 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor alle 
in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in te spannen om de nadelige ge-
volgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen 
overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 
De algemene zorgplicht is in de meeste gevallen voornamelijk van toepassing op beschermde soor-
ten die staan vermeld in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit betreffen algemeen voorkomende 
soorten, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt. Indien er aanleiding is maatregelen 
te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor de betreffende soortgroep worden aangegeven. 
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4.3 Gebiedsbescherming 
 

De quickscan flora en fauna toetst voornamelijk aan de Flora- en faunawet. Indien een plangebied in 
of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort of onder de Natuurbeschermingswet valt, dient 
te worden bepaald of er een effect valt te verwachten. Bij een toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet spelen vaak andere facetten mee, zoals de aanwezige doelsoorten en kernwaarden van het be-
treffende beschermde gebied. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebieden) 
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft tot doel bijzondere natuurgebieden in Nederland te bescher-
men en in stand te houden. De wet omvat onder andere de richtlijnen van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming. Doordat de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 
beide zijn opgenomen in de Natura 2000-wetgeving, zijn de termen “Habitatrichtlijngebied” en “Vogel-
richtlijngebied” komen te vervallen. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde na-
tuurgebieden op het grondgebied van de Europese Unie. Handelingen die een negatieve invloed 
hebben op gebieden die binnen dit netwerk vallen, worden slechts onder strikte voorwaarden toege-
staan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningsstelsel wordt een 
zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en afgegeven worden door 
het Ministerie van Economische Zaken (via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of door de 
Provincie.  
 
Natuurbeschermingswet 1998 (Beschermde Natuurmonumenten) 
Beschermde Natuurmonumenten zijn gelegen buiten de Natura 2000-gebieden. Met de inwerkingtre-
ding van de Natuurbeschermingswet 1998 is het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Na-
tuurmonumente opgeheven en gewijzigd in Beschermde Natuurmonumenten en zijn (delen van) Be-
schermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000- gebieden komen te vervallen. Het 
beschermingsregime voor Beschermde Natuurmonumenten betreft het verbod om zonder vergunning 
handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor de te beschermen waarden van een na-
tuurmonument, zoals natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis ervan. Ontwikkelingen 
zijn wel mogelijk als door het Ministerie of de Provincie een vergunning is verleend.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuurge-
bieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.  
 
Het Natuurnetwerk Nederland is onderdeel van een Europees ecologisch netwerk en bestaat uit 
kerngebieden (in Nederland de Natura-2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en de Wet-
lands) en verweven gebieden (gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur) die onderling 
verbonden worden door ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones zijn stroken en 
stukjes natuur die de verspreid liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Op deze manier kun-
nen dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Met name kleine 
populaties die met uitsterven worden bedreigd, blijven hierdoor levensvatbaar. Negatieve invloed op 
de werking van een verbinding of aantasting van een verbinding dient vermeden en gecompenseerd 
te worden zodat het netwerk niet verslechtert. 
 
Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het Natuurnetwerk Nederland. Tot die 
tijd was de Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk. De planologische begrenzing van het Natuurnet-
werk Nederland loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
5.1 Inleiding 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een verstorend effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten 
en welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.2 Vogels 
 
Broedvogels (beschermingscategorie 1 t/m 4) 
Tijdens het veldbezoek zijn met name in de struiken en bomen buiten de onderzoekslocatie huismus-
sen waargenomen. Ter plaatse van het aangrenzende woonhuis aan de Ringweg 4 zijn nest incide-
rende huismussen gehoord op de dakdelen. De bebouwing op de onderzoeklocatie is grotendeels 
ongeschikt voor de huismus om te nestelen. De ruimtes onder de golfplaten zijn voorzien van schroot, 
met pur schuim gedicht en deels geheel afgedicht met cement (figuur 10). Op enkele plekken is ruim-
te onder de golfplaten aanwezig. Hier zijn geen sporen van nestresten of huismussen aangetroffen. 
Gelet op het ontbreken van huismussen die nestindicerend gedrag vertonen tijdens het broedseizoen 
van de soort en het ontbreken van sporen van nestresten in de te slopen bebouwing is het redelijker-
wijs uitgesloten dat deze soort gebruik maakt van de onderzoekslocatie. Verder zijn op de onder-
zoekslocatie geen elementen aanwezig die een essentiële functie kunnen hebben voor de huismus-
sen die in de omgeving  .  
 

 
Figuur 10. Voorbeeld afgedichte ruimte onder golfpla-
ten dak op onderzoekslocatie.   

 
 

    

De bebouwing is voor uilensoorten, zoals kerkuil en steenuil die in de omgeving voorkomen niet aan 
de binnenzijde bereikbaar. De bebouwing is voorzien van enkele toegankelijke ruimtes in de vorm van 
nokken waar steenuil kan verblijven. Met behulp van een boomcamera zijn de geschikte nokruimtes 
nader geïnspecteerd. Er zijn geen sporen aangetroffen zoals mest, braakballen en veren die erop 
duiden dat steenuil van de bebouwing gebruik maakt. Het is verder uitgesloten dat door de kleinscha-
ligheid van de ingreep en het geschikt habitat in de omgeving voor steenuil er door de ingreep een 
negatief effect kan optreden ten aanzien van het leefgebied van de soort.   
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Nesten van roofvogelsoorten als sperwer, ransuil en buizerd zijn niet aangetroffen en op basis van 
het  type beplanting op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
 
Broedvogels (beschermingscategorie 5) 
De broedvogels die onder de beschermingscategorie 5 vallen zijn voornamelijk holenbroeders. De 
bomen op de onderzoekslocatie zijn gecontroleerd op aanwezigheid van holtes. Deze zijn niet aange-
troffen. Te verwachten gebouwbewonende broedvogelsoorten die op agrarische erven zijn te ver-
wachten als boerenzwaluw of zwarte roodstaart zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. De var-
kensstallen zijn geheel afgesloten en bieden geen toegang voor boerenzwaluwen. Eveneens zijn 
geen indicaties aangetroffen dat nestlocaties zwarte roodstaart aanwezig zijn. Mede wegens het ont-
breken van een geschikte bebouwing en (loof)bomen met holtes zijn er op de onderzoekslocatie geen 
soorten uit beschermingscategorie 5 te verwachten. 
 
Overige broedvogels 
Door de aanwezigheid van opgaand groen zijn er op 
de onderzoekslocatie geschikte nestlocaties aanwezig 
voor algemene vogels als merel, heggenmus, winter-
koning, roodborst en houtduif. Tijdens het veldbezoek 
zijn enkele nestresten van winterkoning en een lijster-
achtige aangetroffen ter plaatse van de bebouwing 
(figuur 11). Gelet op de ligging van de onderzoeksloca-
tie nabij bebouwing zijn weidevogels ter plaatse van de 
onderzoekslocatie niet te verwachten.  
 
 
 
Slaapplaatsen 
Sommige vogelsoorten zoals houtduif, kauw en huismus, maar ook ransuilen, maken vooral buiten 
het broedseizoen gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Meestal wordt hierbij beschutting 
gezocht in de vorm van dichte begroeiing, hoge bomen, of de veiligheid van open water. Er zijn geen 
indicaties dat op de onderzoekslocatie een gemeenschappelijke slaapplaats aanwezig is. 
 
5.3 Vleermuizen 
 
Volgens het cursusdictaat "Vleermuizen en Planologie" (Limpens et al. 2010) is de onderzoekslocatie 
gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, fran-
jestaart, Bechstein's vleermuis, meervleermuis, Brandt's vleermuis, baardvleermuis, bosvleermuis en 
watervleermuis. 
 
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 
De bebouwing op de onderzoekslocatie is niet geschikt 
als verblijfplaats voor vleermuizen. De bebouwing is 
voorzien van een spouwmuur. Er zijn open stootvoe-
gen aanwezig die vleermuizen toegang kunnen verle-
nen als verblijfplaats in de spouw, echter bevinden 
deze zich onderaan de bebouwing en zijn deels voor-
zien van ruigtes (figuur 12) waardoor op basis van de 
(lage) aanvliegroute die vleermuizen moeten afleggen 
vleermuizen niet worden verwacht. Verder is er enige 
ruimte aangetroffen langs de dakranden.  

Figuur 12. Spouwgaten onderzijde bebouwing.   

Figuur 11. Nestresten winterkoning en lijsterachtige.  
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Deze ruimtes blijken na nadere inspectie met behulp van een ladder echter niet toegankelijk voor 
vleermuizen. Op de onderzoekslocatie zijn geen bomen aangetroffen met holtes. Overtreding van de 
Flora- en faunawet ten aanzien van het verstoren van een vaste rust- en verblijfplaats van vleermui-
zen is niet aan de orde. 
 
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foeragerende vleermuizen 
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger om te foerageren. De plannen 
zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. In de directe omgeving is meer  
foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Waaronder de randen van het Wehlse bos/ Stille wald. 
ten zuiden van de onderzoekslocatie.  
 
Vliegroutes 
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-
lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 
verstoord. 
 
5.4 Overige zoogdieren 
 
Licht beschermde soorten 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als egel, bosmuis en rosse woelmuis. Deze soorten kunnen ver-
blijfplaatsen hebben en beschutting vinden in de ruige begroeiing.   
 
Streng beschermde soorten 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de omgeving 
veelvuldig voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en der-
gelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. 
De varkensstallen zijn nog in gebruik en zijn geheel afgesloten waardoor er voor de soort geen toe-
gangsmogelijkheden zijn om van de bebouwing gebruik te maken als verblijfplaats.   
 
De onderzoekslocatie is gelegen nabij bos waar eekhoorn voorkomt. In de solitaire eik op de onder-
zoekslocatie zijn geen nesten afkomstig van eekhoorn aangetroffen. De overige begroeiing is te jong 
om nesten van de soort te dragen, zodat de aanwezigheid van een vaste- rust of verblijfplaats van de 
soort kan worden uitgesloten. 
 
Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.5 Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Reptielen 
Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie 
waarnemingen bekend van de hazelworm. De waarnemingen zijn bekend uit het Wehlse bos/ Stille 
wald.  
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Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 
de onderzoekslocatie is geen habitat aanwezig voor reptielen waaronder de streng beschermde ha-
zelworm.  
 
Amfibieën 
Volgens algemene verspreidingsgegevens (RAVON) zijn in het deel van Nederland waar de onder-
zoekslocatie ligt, de volgende soorten te verwachten: kleine watersalamander, gewone pad, kamsa-
lamander, rugstreeppad, meerkikker, poelkikker, bastaardkikker en bruine kikker.  
 
De greppel in het middendeel van de onderzoekslocatie is nagenoeg droog gevallen. Het weinige 
water heeft een zeer eutroof en levenloos karakter. De greppel vormt geen potentieel voortplantings-
water voor amfibieën. In de ruige begroeiing op de onderzoekslocatie kunnen wel algemene amfibie-
en zoals bruine kikker en gewone pad incidenteel voorkomen.  
 
Vissen 
Vanwege het ontbreken van permanent oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soort-
groep buiten beschouwing worden gelaten. 
 
5.6 Ongewervelden 
 
Libellen 
Er zijn slechts enkele libellensoorten de binnen de Flora- en faunawet een strenge bescherming ge-
nieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veelal 
alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te ver-
wachten. 
 
Dagvlinders 
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectar-
planten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een 
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
 
Overige ongewervelden 
Overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte 
schijfhoorn, zijn niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Er is geen geschikt habitat voor dergelij-
ke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in 
de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
 
5.7 Vaatplanten 
 
Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing, verharding en agrarische grond is het niet te ver-
wachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. Tijdens het veld-
bezoek zijn geen beschermde planten aangetroffen of omstandigheden dat beschermde planten op 
de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. De aangetroffen begroeiing bestaat uit ruderale soorten. 
De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstof-
fen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats 
voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soor-
ten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten, waarvoor geen vrijstelling bij 
ruimtelijke ontwikkeling geldt, op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 
 
6.1 Inleiding 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit de Flora- en faunawet optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen voor 
door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Flora- en faunawet en overige na-
tuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt be-
schreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Flora- en faunawet op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en 
wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  
 
6.2 Flora- en faunawet 
 
6.2.1 Broedvogels 
 
Algemene soorten 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 
het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd en de sloopwerkzaamheden buiten het broedsei-
zoen worden uitgevoerd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. 
Artikel 11 van de Flora- en faunawet (Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadi-
gen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren) is van toepassing. De nesten mogen 
echter wel worden aangetast wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Flora- en fau-
nawet wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedsei-
zoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid 
van een broedgeval op het moment van ingrijpen. 
 
6.2.2 Grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 
verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 9 en 11 van de Flora- en faunawet in. Voor de te 
verwachten soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling van de Flora- en fauna-
wet, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de alge-
mene zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al 
het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Spe-
ciale maatregelen zijn niet noodzakelijk.  
 
6.2.3 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de ove-
rige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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6.3 Gebiedsbescherming 
 
Gelet op de kleinschalige aard van de ingreep, waarbij er sprake is van realisatie van vervangende 
nieuwbouw in de vorm van een woonfunctie, is het uitgesloten dat er enige vorm van aantasting zal 
plaatsvinden op de nabijgelegen EHS. Externe werking op overige beschermde natuurgebieden, zo-
als het Natura 2000-gebied de Rijntakken is, gelet op afstand tot de onderzoekslocatie en de aard 
van de ingreep eveneens niet aan de orde. De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de invloeds-
feer van een beschermd natuurmonument. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de 
Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem. 
 
De quickscan flora en fauna  is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een be-
stemmingsplanwijziging. 
 
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten 
aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben en 
die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel V. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mo-
gelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 
soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen 
noodzakelijk zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorko-
men.  
 
Tabel V. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 
beschermd 

ja nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene soorten, speciale maatregelen 
niet noodzakelijk 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene soorten, speciale maatregelen 
niet noodzakelijk 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 6,5 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland overzijde   
Ringweg 

nee nee nee - 
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Vrijblijvende aanbevelingen 
De huismus is op de onderzoekslocatie niet als broedvogel aangetroffen. De directe omgeving is ech-
ter potentieel geschikt als leefgebied. De soorten staat onder druk door steeds verder afnemende 
broedgelegenheid. Met een geringe inspanning, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten of 
"vogelvides" op de te realiseren nieuwbouw, kan een positieve impuls gegeven worden voor het her-
stel van een lokale populatie. 
 
De steenuil is op de onderzoekslocatie niet als broedvogel aangetroffen. De onderzoekslocatie en de 
directe omgeving vormt echter geschikt leefgebied voor deze soort. Met een geringe inspanning, bij-
voorbeeld door het plaatsen van een steenuilnestkast, kan de onderzoekslocatie deel gaan uitmaken 
van het broedbiotoop van deze soort. Gelet op het steeds verder verdwijnen van broedgelegenheid 
voor deze soort zal deze relatief eenvoudige maatregel een positief effect op de soort in de omgeving 
kunnen hebben. 
 
 
 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 29 mei 2015 
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Verklarende woordenlijst 
 
Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-
woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 
individuen wordt voorkomen.  

 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-
neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-
ren te leggen en jongen groot te brengen.   

 
Gunstige staat van instandhouding 
 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.   

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied.  Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld  
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-
re soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen.  Onder bepaalde voorwaarden 
mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in 
een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 
Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel 
een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te 
maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied dreigen te worden aangetast. 
 
   Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en fauna-
wet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen,  verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 

opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 

worden verschaft.  
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug in mei 2015 een archeologisch bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. 
Het plangebied is gelegen aan de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem ligt het noordelijke deel van 
het plangebied binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting, waarbij eventueel aan-
wezige archeologische resten zijn afgedekt met een eerddek en daardoor mogelijk goed geconser-
veerd zijn. Voor het zuidoostelijke deel geldt een middelhoge verwachtingen voor het zuidwestelijke 
deel een lage verwachting.  
 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtings-
waarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden 
aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), voortvloei-
end uit het Verdrag van Malta (1992), is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 
voeren (zie bijlage 5). 
 
Doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plange-
bied op te stellen. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand 
van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden. 
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-
derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door 
middel van boringen. Het veldonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de geologische en 
bodemkundige opbouw binnen het plangebied. Tevens zullen, indien mogelijk, kansrijke en kansarme 
zones worden geïdentificeerd. 
 
Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing 
noodzakelijk is. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Uit de landschappelijke ligging, op de overgang van een gebied van dekzandruggen en -welvingen 
naar een dekzandvlakte of -laagte, kunnen archeologische resten worden verwacht daterend vanaf 
het Laat-Paleolithicum. De kans op aanwezigheid van archeologische resten wordt, op basis van de 
bekende archeologische waarden in de omgeving, hoog geacht voor de IJzertijd en de periode Late 
Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Voor de IJzertijd geldt dat het plangebied is gelegen in of aan de rand 
van een intensief gebruikt gebied. Specifiek dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid 
van raatakkers, maar ook resten van andere complexen kunnen hier worden verwacht.  
 
Voor de overige periodes wordt de kan op aanwezigheid van archeologische waarden, op basis van 
het ontbreken van bekende waarden uit deze periodes in de omgeving van het plangebied, middel-
hoog geacht.  
 
Deze archeologische resten worden verwacht onder het antropogene eerddek en in de top van de 
oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag is opgenomen onder in het antropogene eerddek; hier 
wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het antropogene 
eerddek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en 
houtskool. Archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden daarnaast 
in (de top van) het antropogene eerddek verwacht. Archeologische sporen worden verwacht tot onge-
veer 25 cm in de top van de C-horizont.  
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 
De natuurlijke afzettingen betreffen fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel, met in 
het noordelijke deel van het plangebied plaatselijk een dek van dekzand (Formatie van Boxtel, Laag-
pakket van Wierden). Deze dekzanden zijn afgezet aan het eind van het Weichselien (Laat-Glaciaal, 
Jong Dekzand). De fluvioperiglaciale afzettingen daterend eveneens uit het Weichselien.  

 
In het centrale deel van het plangebied zijn veen- en leemlagen, op een diepte van circa 1,5 m -mv. 
Hier is vermoedelijk sprake geweest van een watervoerend beekdal. Op basis van het uitgevoerde 
onderzoek is niet duidelijk of deze dateert uit het Laat-Glaciaal of dat deze in het Holoceen actief is 
geweest.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn aan het maaiveld en in de boringen verschillende indicatoren aange-
troffen. Het merendeel hiervan dateert uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Op basis van 
de indicatoren wordt verwacht dat in deze periode sprake is geweest van intensief gebruik van het 
plangebied. Eén van de aangetroffen indicatoren dateert mogelijk uit de IJzertijd. Deze is aangetrof-
fen in de zuidwestelijke hoek van het plangebied, waar het paleoreliëf op loopt. Indien dit aardewerk-
fragment daadwerkelijk uit de IJzertijd dateert, is dit een aanwijzing dat de ten zuiden gelegen vind-
plaats door loopt binnen het plangebied.  
 
Conclusie 
Het plangebied is gelegen in een laagte tussen twee ruggen, waar in het verleden vermoedelijk spra-
ke is geweest van een watervoerend beekdal. Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende indicato-
ren aangetroffen uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Ook is een aardewerkfragment 
aangetroffen, dat mogelijk uit de IJzertijd dateert. De kans op aanwezigheid van vindplaatsen uit de 
IJzertijd en de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd wordt derhalve hoog geacht. Het gaat daarbij 
niet alleen om nederzettingsresten en resten van het raatakkercomplex. In het plangebied kunnen 
resten worden verwacht die in de periferie van dergelijke vindplaatsen voor komen. Ook zou het kun-
nen dat resten aanwezig zijn die verband houden met de tijdens het booronderzoek mogelijk aange-
troffen beek.  
 
Advies 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-
gebied nader te onderzoeken door middel van een proefsleuvenonderzoek (IVO karterende en waar-
derende fase (IVO-P)). Dit onderzoek dient inzicht te verschaffen in de aan- of afwezigheid van ar-
cheologische waarden en de eventuele aard en kwaliteit daarvan. Daarnaast dient het onderzoek om 
beter inzicht te verschaffen in de landschappelijke situatie en de geologische ontwikkeling van het 
plangebied.  
 
Bovenstaand advies is beoordeeld door (de adviseur van) het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 
heeft ingestemd met het opgestelde advies. 
 
Voor het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) vereist, waarin beschreven staat 
op welke wijze het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit PvE dient voorafgaand aan uitvoering 
van het proefsleuvenonderzoek goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag (gemeente Doetin-
chem). 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het 
plangebied gelegen aan de Ringweg 4a te Wehl in de gemeente Doetinchem (zie figuur 1 en figuur 
2). In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt, waarna de nieuwbouw van een 
woning (met zorgfunctie) zal worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te 
bepalen wat de archeologische verwachtingswaarde is binnen het plangebied en of deze door de 
voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Ar-
cheologische Monumentenzorg (2007), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, is men ver-
plicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 5). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van 
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn 
(hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Doetinchem, 
waarna een besluit zal worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat vervolg-
stappen uitgevoerd dienen te worden. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plange-
bied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of ver-
wachte archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1
 

 
Fase 1a. Bureauonderzoek 
 
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 onderzoeksloca-
tie) 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 aan-
wezige antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingsla-
gen e.d.) in het omringende gebied? 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende ge-
bied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuif-
zandlaag, 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? 

  

                                                      
1
 Willemse & Kocken, 2013. 
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6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief uitkom-
sten 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 zoals aangegeven in het normblad (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 sedimen-
tatie, erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het onder-
zoeksgebied  

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, 
ophoging, betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaal-
depositie 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? 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 
stratigrafisch)? 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het onder-
zoeksgebied aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 
zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opge-
spoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumen-
teerd toe met verwijzing naar de verschillende KNA-leidraden. 

 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase direct gecombineerd met de karte-
rende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting aan te vullen en te toetsen. Het is gericht op het verkrijgen van inzicht in de geologische 
en bodemkundige opbouw binnen het plangebied en het inventariseren van eventueel aanwezige ar-
cheologische vondsten en/of sporen om een eerste indruk te vormen van de kwaliteit (gaafheid en 
conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 
 
Fase 1b. Inventariserend veldonderzoek, verkenning 
 
14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de rele-

vante natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) 
hoe dik is de holocene deklaag? 

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? 

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, stuifzand-
laag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 



 

 

 

 

15045505 DOE.BWB.ARC  Pagina 3 van 19 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, samen-
stelling), b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekt bodemprofiel (natuurlijke en an-
tropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

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)? 

 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in mei 2015 door drs. G.W.J. Spanjaard (fysisch geograaf). Het 
inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 13 mei 2015. Het rapport is gecontroleerd door drs. 
A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/ kwaliteitscontroleur). 
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te 
Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

2
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland; 
 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Doetinchem. 
 
  

                                                      
2
 Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer 
rondom het plangebied. 
 
Het plangebied (circa 8.600 m²) ligt aan de Ringweg 4a, circa 1.6 kilometer ten westen van de kern 
van Wehl in de gemeente Doetinchem (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 13 m +NAP. Het gebied is 
kadastraal bekend als gemeente Wehl, sectie M, nummers 550, 551 en 928 (ged.). Volgens de topo-
grafische kaart van Nederland, kaartblad 40 E (schaal 1:25.000), zijn de centrale coördinaten van de 
onderzoekslocatie X: 209.960 , Y: 441.480 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
De onderzoekslocatie betreft een deel van een erf en een deel van een akkerland (zie figuur 3). Het 
erfdeel is bebouwd met een tweetal stallen. Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als 
volgt: 
 
 aan de noordzijde bevindt zich een ontsluitingsweg, met aan de overzijde een akkerperceel; 
 aan de oostzijde bevindt zich het erf aan de Ringweg 4; 
 aan de zuidzijde bevindt zich de Ringweg, met aan de overzijde akker- en bospercelen; 
 aan de westzijde bevindt zich een akkerperceel. 
 
Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch 
bodemonderzoek uitgevoerd door Econsultancy (rapportnummer: 15045504, DOE.BWB.NEN). Hier-
onder volgen, beknopt, de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.  
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Op basis van het 
vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen 
aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.  
 
Uit de resultaten van de analyses blijkt dat de bovengrond lokaal analytisch licht verontreinigd is met 
koper. Voor het overige zijn in zowel de boven- als in de ondergrond analytisch geen verontreinigin-
gen aangetoond. In het grondwater is lokaal een lichte verontreiniging met barium aangetoond. De 
lichte metaalverontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan het verhoogd voorkomen 
van metalen in het grondwater. 
 
3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde. 
 



 

 

 

 

15045505 DOE.BWB.ARC  Pagina 5 van 19 

In het plangebied de sloop van de bestaande bebouwing gepland, waarna nieuwbouw van een woon-
huis met zorgfunctie zal worden gerealiseerd (zie bijlage 6). Ook zullen een stallingsruimte/berging en 
een kas worden gebouwd en zal het overige deel van het plangebied worden heringericht als tuin. De 
te slopen bebouwing heeft een oppervlakte van ruim 1.500 m

2
. Het nieuw te realiseren woonwerkge-

bouw heeft een oppervlakte van circa 350 m
2
. Ten behoeve van deze nieuwbouw zullen graafwerk-

zaamheden plaats vinden tot een diepte van maximaal circa 1,5 m -mv. De kas en stallingsruim-
te/berging hebben een beperktere oppervlakte. Informatie betreffende de fundering hiervan is voor-
alsnog niet bekend. De ingrepen vinden (grotendeels) plaats buiten de begrenzing van de huidige 
bebouwing. 
 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 
In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal

3
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omgeving 

Hottingerkaart 1771-1794   Gelegen op de overgang van 
uitgestrekt akkercomplex ten 
noorden naar uitgestrekt 
heidegebied ten zuiden. 

 

Kadastrale minuut 1822 Gemeente 
Wehl, 
Sectie G, 
Blad 01 en 
Sectie H, 
Blad 03 

1:2.500 Zuidwestelijke deel bos 
(elzenbos en hakhout) overi-
ge delen akker.  

Ringweg ten zuiden, met ten zuiden daarvan 
uitgestrekt dennenbos. Enkele bebouwde 
erven ten noordwesten en noordoosten, 
waaronder Grote Horst. 

Militaire topografische 
kaart (nettekening) 

1830-1850 40_2rd 1:50.000 Zuidwestelijke deel bos, 
noordoostelijke hoek akker.  

Ringweg ten zuiden, met ten zuiden daarvan 
uitgestrekt dennenbos met erf houtvester. 
Enkele bebouwde erven ten noordwesten (De 
Haal en De Kruidhof) en noordoosten (waar-
onder Grote Horst en Galgengoed). 

Militaire topografische 
kaart (veldminuut) 

1850-1900 492 1:50.000 Akker. Ringweg ten zuiden, met ten zuiden daarvan 
uitgestrekt dennenbos. Erf grenzend aan 
zuidoostelijke zijde (huidige erf aan de Ring-
weg 4). Enkele bebouwde erven ten oosten. 
Erf De 3 Zwaantjes ten noordwesten. 

Militaire topografische 
kaart (veldminuut) 

1901-1925 492 1:50.000 Akker. Grotendeels ongewijzigd. Enkele akkerperce-
len in bosgebied ten zuiden van Ringweg. 

Militaire topografische 
kaart (veldminuut) 

1925-1949 492 1:50.000 Akker. Grotendeels ongewijzigd. Ontsluitingsweg 
langs oostzijde. Toename akkerpercelen in 
bosgebied ten zuiden van Ringweg.  

 

                                                      
3
 www.watwaswaar.nl. 
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5. Wat is het historisch landgebruik van het plangebied en het omringende gebied geweest, 
uitgaande van de Hottingerkaart, de het Kadastraal Minuutplan, de Topografische Militaire 
kaart 1850 en het Bonneblad? 
Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal was het plangebied aan het eind van 
de 18

e
 eeuw gelegen op de overgang van een uitgestrekt akkercomplex ten noorden en een 

uitgestrekt heidegebied ten zuiden. Aan het begin van de 19
e
 eeuw was ter plaatse van het 

heidegebied dennenbos aangeplant (zie figuur 4). Het plangebied lag op de overgang van het 
bosgebied naar het akkergebied, aan de noordzijde van de voorloper van de huidige Ring-
weg. Zuidwestelijke deel van het plangebied was in gebruik als bos (hakhout en elzenbos), 
het noordoostelijke deel als akkerland. Op enige afstand ten noordwesten en noordoosten la-
gen verschillende bebouwde erven.  
 
Aan het eind van de 19

e
 eeuw was het gehele plangebed in gebruik genomen als akker. Het 

plangebied bleef onbebouwd en in agrarisch gebruik totdat in de tweede helft van de 20
e
 

eeuw de huidige agrarische bebouwing werd gerealiseerd.  
 
Gebouwde rijks- en gemeentemonumenten 
Op een afstand van circa 0,5 km ten oosten van het plangebied zijn op een erf twee gebouwen gere-
gistreerd als gemeentelijke monumenten. Dit betreft een bijschuur (circa 1700) en een boerderij 
(1927).  
 
Op het erf van de houtvester, gelegen op een afstand van circa 0,5 km ten zuiden van het plange-
bied, zijn de houtvesterswoning (circa 1875) en een veeschuur (1943) als gemeentelijke monumenten 
geregistreerd.  
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente Doetinchem is het gemeentelijk archief geraadpleegd. Tabel II geeft een opsomming 
van de verleende bouwvergunningen voor de onderzoekslocatie. In figuur 5 zijn de verstoringsdiep-
ten, zoals deze naar voren zijn gekomen uit het raadplegen van het bouwdossier, weergegeven. 
 
Tabel II.  Verleende bouwvergunningen 

Jaartal  Omschrijving  

1956 Bouw van een kippenhok, ter plaatse van het zuidoostelijke deel van de bestaande bebouwing. Fundering op stroken en poeren 
t0t 50 en 75 cm -peil (vloer- en maaiveldniveau). Gesloopt voor bouw huidige bebouwing. 

1980 Bouw van 2 mestvarkensstallen. Volledig onderkelderd. Basis keldervloer op 150 cm -peil (bovenkant vloer). 

1989 Uitbreiding noordzijde westelijk gelegen varkensschuur. Volledig onderkelderd. Basis keldervloer op 150 cm -peil (bovenkant 
vloer). 

1997 Bouw van twee varkensschuren. Aanbouw aan noord en zuidzijde bestaande schuren. Tevens is vergunning verleend voor de 
bouw van een schuur ten westen van de bestaande bebouwing, ter plaatse van de huidige ponyweide. Deze schuur is tegen-
woordig niet meer aanwezig en ook is hier geen sloopmelding van bekend bij de gemeente Doetinchem. Vermoedelijk is deze 
niet gebouwd. 
 
De aanbouw aan de noordzijde is volledig voorzien van mestkelders. Basis vloer mestkelders ligt op circa 2 m -mv. Van de 
aanbouw aan de zuidzijde zijn geen gegevens betreffende ondergrondse bouwdelen bekend. 

 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-
schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de 
geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
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De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel III. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
4
 Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

Geomorfologie
5
 Noordelijke deel: dekzandruggen en -koppen met plaggendek 

Zuidoostelijke deel: dekzandwelvingen 
Zuidwestelijke deel: dekzandvlakte of -laagte  

Bodemkunde
6
 Vorstvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

 
1. Wat is de aard, diepteligging en ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen in het 

omringende gebied en in de ondiepe ondergrond? Hoe dik is (indien van toepassing) de Ho-
locene deklaag? 
Binnen het plangebied worden dekzanden van de Formatie van Boxtel, Laagpakket van 
Wierden verwacht. Deze afzettingen bestaan uit siltarm tot zwak siltig, goed afgerond en 
goed gesorteerd fijn zand. Het dekzand dateert uit het Laat-Weichselien en heeft gedurende 
het gehele Holoceen de top van de natuurlijke afzettingen gevormd. Een natuurlijke Holocene 
deklaag is niet aanwezig.  
 
Geomorfologisch gezien is ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied sprake van 
dekzandruggen en -koppen, terwijl in de zuidwestelijke hoek een dekzandlaagte is gekarteerd 
(zie figuur 4).

7
 De zuidoostelijke hoek is gekarteerd als dekzandwelvingen. 

 
2. Wat is de aard, diepteligging, genese en gaafheid van de natuurlijke bodemhorizonten in het 

omringende gebied? 
Het plangebied is, op basis van de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000), gelegen in 
een gebied met vorstvaaggronden. Vorstvaaggronden hebben een schrale bovengrond, met 
daaronder tot 60-80 cm diepte een Bw-horizont. Ook kan sprake zijn van enige inspoeling van 
sesquioxyden in deze horizont (Bws-horizont). Deze bodems zijn ontstaan in de relatief siltrij-
ke en mineralogisch rijke delen van het dekzand. Van humusinspoeling is hier nauwelijks 
sprake.  
 
Op korte afstand ten noorden van het plangebied zijn hoge bruine enkeerdgronden gekar-
teerd en op basis van de gemeentelijke beleidskaarten wordt ook binnen het noordelijke deel 
van het plangebied een antropogeen eerddek verwacht. 
 
Ten zuiden van het plangebied komen vlakvaaggronden in lemig fijn zand voor. Dit bodemty-
pe wordt in deze regio met name aangetroffen in relatief laag gelegen, grillige erosiedalen. 

 
3. Wat is de aard, diepteligging, genese en gaafheid van eventueel aanwezige antropogene 

bodemhorizonten in het omringende gebied? 
In het noordelijke deel van het plangebied wordt een antropogeen eerddek verwacht. Deze 
zal vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van plaggenbemesting in de Nieuwe tijd en mogelijk 
al vanaf de Late Middeleeuwen. De dikte van het eerddek binnen het plangebied is onbe-
kend. 
 

                                                      
4
 De Mulder et al., 2003. 

5
 Van Oosterhout, 2009. 

6
 Stichting voor Bodemkartering, 1975. 

7
 Van Oosterhout, 2009. 
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In de overige delen van het plangebied zal naar verwachting sprake zijn van een circa 30 cm 
dikke (sub)recente bouwvoor, die ontstaan is als gevolg van agrarisch landgebruik. Verder 
worden geen antropogene horizonten verwacht.  
 

4. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel in het omringende gebied voorkomende af-
dekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan? 
Ter plaatse van en rondom het plangebied is geen sprake van afdekkende, natuurlijke lagen. 
Ten noorden van het plangebied is wel sprake van een dik antropogeen eerddek. 
 

7. Met welke natuurlijke formatieprocessen heb je te maken in het plangebied? 
De natuurlijke afzettingen bestaan uit eolische zanden (dekzand), die zijn ontstaan onder in-
vloed van de wind. In het Holoceen is in de top van het dekzand, onder invloed van pedoge-
netische processen een vlakvaaggrond tot ontwikkeling gekomen.  

 
Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  
 
Tabel IV geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
Tabel IV.  Grondwatertrappenindeling

8
 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plan-
gebied bevindt zich in een gebied dat wordt gekenmerkt met een grondwatertrap VII.  

 
3.7 Archeologische waarden 
 
Ten behoeve van het bureauonderzoek is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem 
(ARCHIS) geraadpleegd.  ARCHIS wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) geraadpleegd. In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet 
zijn deze door bevoegden te raadplegen. 
 

                                                      
8
 Locher & De Bakker, 1990. 
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De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 9. Tevens 
zijn in de figuur de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en 
onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1 km weergegeven. 
 
Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland  
In aanvulling op de IKAW hebben veel provincies een eigen verwachtingskaart vervaardigd, waarin 
veel lokale gebiedskennis is opgenomen. De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provin-
cie Gelderland geeft inzicht in de archeologische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-
geografische waarden van de regio.  
 
Het raadplegen van de CHW van de provincie Gelderland heeft voor het plangebied geen aanvullen-
de gegevens opgeleverd. 
 
Archeologische beleidskaart Gemeente Doetinchem 
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem ligt het noordelijke deel van 
het plangebied binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting, waarbij eventueel aan-
wezige archeologische resten zijn afgedekt met een eerddek en daardoor mogelijk goed geconser-
veerd zijn (zie figuur 10). Voor het zuidoostelijke deel geldt een middelhoge verwachtingen voor het 
zuidwestelijke deel een lage verwachting.  
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-
ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-
heid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld 
in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer 
hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.  
 
Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied lig één AMK-terrein 
(zie Tabel V en figuur 9). 
 
Tabel V. Overzicht AMK-terreinen 

AMK 
nr. 

Situering t.o.v. 
plangebied 

Datering Waarde en omschrijving 

4725 850 meter ten 
noorden 

Late Middeleeu-
wen 

Toponiem: Wehl, Kleindorp; Kerkhofweg 
Complex: nederzetting 
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde 
Terrein met sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen. Bij veldkartering in 1985 zijn 
diverse scherven Laat-Middeleeuws aardewerk gevonden.  

 
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen in totaal vijf archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauon-
derzoeken, booronderzoeken en een veldkartering (zie Tabel VI en figuur 9). 
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Tabel VI. Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeks- 
meldingsnr. 

Situering t.o.v. 
plangebied 

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

48981 en 
49137 

800 meter ten 
noorden 

Type onderzoek: bureau- en booronderzoek 
Toponiem: Wehl,  
Uitvoerder: Econsultancy BV 
Datum: 10-2011 
Onderzoeksnummer: 50611 en 50612 
Resultaat:  
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden is geadvi-
seerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren. 

56737 800 meter ten 
noorden 

Type onderzoek: booronderzoek en veldkartering 
Toponiem: Wehl, Heyendaalseweg 
Uitvoerder: Hamaland Advies vof 
Datum: 22-04-2013 
Onderzoeksnummer: 47660 
Resultaat:  
Tijdens de boringen is aangetoond dat de bodem subrecent geroerd is tot in de top van het dekzand. Een 
voorbehoud moet wellicht gemaakt worden voor het verharde deel en het deel buiten het bouwvlak, waar 
volgens de opdrachtgever sprake is van een vergelijkbare bodemkundige situatie. Dit terrein is echter ver-
hard met stelconplaten waardoor geen handboringen gezet konden worden. Geadviseerd is om geen ver-
volgonderzoek uit te voeren. 

14781 900 meter ten 
noordoosten 

Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Wehl, Kleindorpseweg 3 
Uitvoerder: Oranjewoud BV 
Datum: 22-11-2005 
Onderzoeksnummer: 37094 
Resultaat:  
Op basis van de boringen is geconcludeerd dat de bodem in het gebied is verstoord vóór de vorming van het 
esdek. Het esdek is in één keer opgebracht. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat zich in het gebied 
archeologische vindplaatsen bevinden. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd archeologisch 
vervolgonderzoek niet nodig geacht.  

18116 900 meter ten 
oosten 

Type onderzoek: booronderzoek en veldkartering 
Toponiem: Wehl, Leemkuilseweg 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 07-07-2006 
Onderzoeksnummer: 15271 
Resultaat:  
Tijdens het veldonderzoek zijn in drie boringen (restanten van) een intact plaggendek aangetroffen. In de 
overige boringen was de bovengrond tot gemiddeld 60 cm -mv verstoord. In vier boringen is een podzolbo-
dem waargenomen. In twee boringen  zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Deze indicatoren bevon-
den zich in de verstoorde bovengrond en vormen derhalve geen aanleiding om een vindplaats in het plange-
bied te verwachten. Naar verwachting zal er als gevolg van de geplande werkzaamheden dan ook geen 
verstoring van archeologische resten optreden. Derhalve zijn geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
gedaan.  

 
Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan tien waarnemingen gere-
gistreerd (zie Tabel VII en figuur 9). 
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Tabel VII. Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Waarnemingsnr. 
Situering t.o.v. 
plangebied 

Aard van de melding 

16809, 16810 350 meter ten westen Aangetroffen tijdens veldkarteringen. 
 
Vroege IJzertijd en Vroege - Midden IJzertijd: 
handgevormd aardewerk 

7791, 16814, 
21362 

550 meter ten zuid-
oosten 

Mesolithicum, Neolithicum - Vroege Bronstijd, IJzertijd en Midden IJzertijd: 
afslagen, spinsteentjes, messen, handgevormd aardewerk, roosters 

7792 600 meter ten zuid-
oosten 

Laat Neolithicum en IJzertijd : 
klokbekers, handgevormd aardewerk 

22357 650 meter ten zuid-
oosten 

Paleolithicum - IJzertijd en IJzertijd: 
afslagen, afval, schrabbers, handgevormd aardewerk 

7495 750 meter ten oosten Tijdens egalisatiewerkzaamheden zijn resten van een omgracht terrein aangetroffen, genaamd 
Groot Bieverden. 
 
Complextype: kasteel 
 
Late-Middeleeuwen : 
gespen, grijsbakkend gedraaid aardewerk, proto-steengoed kannen, steengoed kannen, bouw-
materiaal 

7499 850 meter ten noor-
den 

Aangetroffen tijdens een veldkartering. 
 
Late-Middeleeuwen : 
grijsbakkend gedraaid aardewerk, kogelpotten, geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk, proto-
steengoed, steengoed 

21363 950 meter ten zuid-
oosten 

Bronstijd : 
wikkeldraad-aardewerk 

 
Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied en het onder-
zoeksgebied zijn staan vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 9). 
 
NUMIS 
NUMIS, oftewel het NUMismatisch InformatieSysteem, is een database waarin beschrijvingen zijn te 
vinden van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen. In 
NUMIS zijn alle bij het Geldmuseum bekende schatvondsten beschreven. Van de losse vondsten is 
met name materiaal van vóór het jaar 1600 na Christus opgenomen.

9
 

 
Aangezien de accuratesse van de gegevens in NUMIS niet toereikend is voor dit onderzoek, is 
NUMIS niet geraadpleegd. 
 
6. Welke gegevens met betrekking tot de archeologische complexen zijn reeds binnen het on-

derzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke eenheden rondom het plangebied bekend? 
Rondom het plangebied zijn vondsten bekend uit verschillende perioden. Ten noorden en 
oosten zijn vondsten gedaan uit de Late Middeleeuwen. Dit komt overeen met de ligging van 
de historische erven op het historisch kaartmateriaal (zie paragraaf 3.5 en figuur 4). Deze er-
ven liggen met name ten noorden en oosten van het plangebied. 
 

  

                                                      
9
www.geldmuseum.nl/museum/content/zoeken-numis. 
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Ten westen, zuiden en oosten zijn vondsten bekend uit het de periode Mesolithicum - IJzer-
tijd, waarbij vondsten uit de IJzertijd het sterkst vertegenwoordigd zijn. Op een afstand van 
circa 600 m ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een cluster van waarnemingen. 
Deze waarnemingen liggen aan de oostelijke rand van een relatief hoog gelegen gebied. In 
dit hoger gelegen gebied zijn in het AHN antropogene structuren te herkennen. Eén daarvan 
betreft een ronde heuvel (“Galgenbult”) met een diameter van circa 30 m, omgeven door een 
greppel. Op het informatiebord bij deze heuvel is aangegeven dat hier in de 15

e
 en 16

e
 eeuw 

n. Chr. mogelijk sprake is geweest van executies. Dit is afgeleid uit de nabijheid van het histo-
rische erf “Galgengoed” (zie ook figuur 4).  
 
Verder zijn walletjes in rechthoekige vormen te herkennen, met daartussen lager gelegen 
vlakken. De afstand tussen de wallen bedraagt circa 30 tot 50 m. De hoogte van de wallen 
varieert van enkele decimeters tot een meter ten opzichte van de tussenliggende vlakken, 
maar bedraagt over het algemeen circa 0,5 m. Dit patroon doet sterk denken aan raatakkers. 
Uit navraag bij de heer A. Koster, lokale amateurarcheoloog, blijkt dat inderdaad sprake is 
van raatakkers. Op basis van het AHN zijn uitlopers van deze raatakkers te herkennen in 
aangrenzende middelhoog tot laag gelegen gebieden. In figuur 11 is de zone weergegeven 
waarbinnen nog duidelijk resten van de raatakkers te herkennen zijn. Deze zone betreft voor-
namelijk bospercelen. Vermoedelijk is het raatakkercomplex oorspronkelijk groter geweest, 
maar zijn de hoogteverschillen grotendeels geëgaliseerd ten behoeve van landbouw en bos-
bouw.  

 
8. Met welke culturele formatieprocessen heb je te maken in het plangebied? 

Bovenstaande raatakkers zijn niet te herkennen binnen het plangebied. Dit betekent echter 
niet dat deze niet aanwezig zijn geweest. Mogelijk zijn deze verloren gegaan als gevolg van 
latere egalisaties, ophogingen en andere ingrepen ten behoeve van landbewerking.  
 
Als gevolg van landbewerking dient in ieder geval rekening gehouden te worden met een cir-
ca 30 cm dikke (sub)recente bouwvoor. Ook kunnen, met name rondom de bebouwing, op-
hogings- en stabilisatielagen worden verwacht. In het noordelijke deel van het plangebied 
wordt een antropogene eerddek verwacht, ontstaan als gevolg van plaggenbemesting. 
 

9. Welke natuurlijke en culturele formatieprocessen kunnen een rol hebben gespeeld bij de tot-
standkoming van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en 
spoorniveaus en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten? 
Ter plaatse van het antropogene eerddek zullen vondsten ouder dan dit dek zijn opgenomen 
in de basis van het eerddek. Bij vondsten uit de periode van ontstaan van het eerddek en 
jonger dient rekeningen gehouden te worden met de mogelijkheid dat deze afkomstig zijn van 
elders en hier terecht zijn gekomen als gevolg van bemesting. 

 
10. Wat is de aard van mogelijk aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

Op basis van de landschappelijke ligging kunnen resten worden verwacht daterend vanaf het 
Laat-Paleolithicum. Op basis van de in de omgeving bekende archeologische waarden wor-
den met name resten verwacht uit de IJzertijd en de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe 
tijd. Uit de IJzertijd dient specifiek rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 
raatakkers. 
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11. Hoe manifesteren deze zich tijdens het prospectieonderzoek? 
Raatakkers zouden herkenbaar zijn aan de aanwezigheid van een akkerlaag met fijn verdeel-
de archeologische indicatoren als houtskool, (verbrand) botmateriaal, verbrande leem en aar-
dewerk. Indien binnen het plangebied sprake is geweest van raatakkers, dan wordt verwacht 
dat deze akkerlaag door latere landbewerking zal zijn opgenomen in de bouwvoor en antro-
pogeen eerddek. Vondstmateriaal zal daarbij mogelijk vermengd zijn geraakt met jonger 
vondstmateriaal.  
 
Resten van nederzettingsterreinen manifesteren zich over het algemeen door de aanwezig-
heid van antropogene lagen en een grote vondstdichtheid. De vondsten/cultuurlaag zullen zijn 
opgenomen in de bouwvoor of het antropogeen eerddek. Sporen bevinden zich in de top van 
de natuurlijke afzettingen (B- en C-horizont. 
 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen kunnen binnen het plangebied, conform het principedi-
agram, aangetoond worden? 
Conform het principediagram worden binnen het merendeel van het plangebied oppervlakte-
vindplaatsen verwacht, waarbij de vondstlaag is opgenomen in de bouwvoor en de sporen di-
rect onder de bouwvoor worden verwacht (types 5A en 5B). In het noordelijke deel van het 
plangebied worden vindplaatsen verwacht waarvan de vondstlaag gedeeltelijk is opgenomen 
in de bouwvoor (type 4). 
 
 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen systema-
tisch opgespoord worden? 
Door middel van een verkennend booronderzoek dient inzicht verkregen te worden in de bo-
demopbouw. Eventueel aanwezige vondstspreidingen kunnen worden opgespoord door mid-
del van karterend booronderzoek en/of een veldkartering. 
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3.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VIII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen   Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum middelhoog  Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Mesolithicum middelhoog Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Neolithicum middelhoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-
kool en gebruiksvoorwerpen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Bronstijd middelhoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen  en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaal-
resten, houtskool, botresten en ge-
bruiksvoorwerpen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

IJzertijd hoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
metaalresten, glasresten, houtskool, 
botresten en gebruiksvoorwerpen. 
Raatakkers. 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Romeinse tijd middelhoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen, 
metaalresten, glasresten, houtskool, 
botresten en gebruiksvoorwerpen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Vroege Middeleeuwen middelhoog  Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Noordelijke deel: onder het antropogene 
eerddek en in de top van de dekzandafzet-
tingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

Late Middeleeuwen - 
Nieuwe tijd 

Hoog  Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Noordelijke deel: in en onder het antropoge-
ne eerddek en in de top van de dekzandaf-
zettingen 
Overige delen: aan en direct onder maaiveld 

 
Uit de landschappelijke ligging, op de overgang van een gebied van dekzandruggen en -welvingen 
naar een dekzandvlakte of -laagte, kunnen archeologische resten worden verwacht daterend vanaf 
het Laat-Paleolithicum. De kans op aanwezigheid van archeologische resten wordt, op basis van de 
bekende archeologische waarden in de omgeving, hoog geacht voor de IJzertijd en de periode Late 
Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Voor de IJzertijd geldt dat het plangebied is gelegen in of aan de rand 
van een intensief gebruikt gebied. Specifiek dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid 
van raatakkers, maar ook resten van andere complexen kunnen hier worden verwacht.  
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Voor de overige periodes wordt de kan op aanwezigheid van archeologische waarden, op basis van 
het ontbreken van bekende waarden uit deze periodes in de omgeving van het plangebied, middel-
hoog geacht.  
 
Deze archeologische resten worden verwacht onder het antropogene eerddek en in de top van de 
oorspronkelijke C-horizont. De vondstenlaag is opgenomen onder in het antropogene eerddek; hier 
wordt ook wel van ‘cultuurlaag’ gesproken: een doorwerkte oude bodem tussen het antropogene 
eerddek en de ongeroerde ondergrond met kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, vuursteen en 
houtskool. Archeologische resten uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd worden daarnaast 
in (de top van) het antropogene eerddek verwacht. Archeologische sporen worden verwacht tot onge-
veer 25 cm in de top van de C-horizont.  
 
Bodemverstoring 
Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventue-
le aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-
plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-
waard zijn gebleven.  
 
Het plangebied is in het verleden in agrarisch gebruik geweest. Hierdoor zal een circa 30 cm dikke 
(sub)recente bouwvoor zijn ontstaan. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is het bodemprofiel 
naar verwachting dermate verstoord, dat hier geen archeologische waarden meer worden verwacht.  
 
 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Tevens is voor het westelijke deel van 
het plangebied, dat tijdens uitvoering van het onderzoek in gebruik was als akker, een maaiveldkarte-
ring uitgevoerd. Voor de overige delen van het plangebied was uitvoering van een maaiveldkartering 
niet mogelijk, als gevolg van het landgebruik (bebouwd, verhard, weide). 
 
In totaal zijn met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) acht boringen tot een maximale diepte 
van 3,3 m -mv gezet (zie figuur 12). De boringen zijn verspreid binnen het plangebied gezet, rekening 
houdend met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing en verhardingen. De boringen zijn litho-
logisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

10
 De exacte 

locatie van de boringen (x-, y- en z-waarden) is vastgelegd met behulp van dGPS.  

 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 
van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 
cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door 
middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrand leem en bot. 
 
  

                                                      
10

 Bosch, 2005.  
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4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 7 
weergegeven. De bodemopbouw binnen het plangebied varieert, zowel betreffende de natuurlijke 
afzettingen als de aangetroffen antropogene lagen/verstoringen. Over het algemeen kan gesteld wor-
den dat de natuurlijke afzettingen in het noordelijke deel van het plangebied bestaan uit een laag 
dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden; maximaal circa 1 m dik) op fluvioperiglaciale 
afzettingen van de Formatie van Boxtel. In het zuidelijke deel van het plangebied ontbreekt het dek-
zand. De top van de afzettingen bestaat hier uit fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van 
Boxtel.  
 
In één boring (boring 4) is, op een diepte van circa 1,5 m -mv, een circa 35 cm dikke veenlaag aange-
troffen. Deze is afgedekt met matig fijn, matig siltig zand, waarvan de textuur enigszins af wijkt van 
het in het noordelijke deel van het plangebied aangetroffen dekzand. Mogelijk betreft dit een antropo-
geen opgebrachte laag of stuifzand. Op het niveau van het veen is in de boringen 3 en 6 een leem-
laag aangetroffen. Op basis van het veen en de leemlaag wordt verwacht dat hier sprake is geweest 
van een watervoerend beekdal.  
 
Hoewel het veen mogelijk dateert uit het Laat-Glaciaal, kan niet worden uitgesloten dat het een Ho-
locene ouderdom heeft. De afzettingen die op de leemlaag liggen, zouden in dat geval beekafzettin-
gen zijn en geen fluvioperiglaciale afzettingen. De daadwerkelijke ouderdom van het veen en de 
leemlaag kan op basis van het uitgevoerde onderzoek echter niet worden bepaald.  
 
In de top van de natuurlijke afzettingen is, op gley-verschijnselen na, nauwelijks sprake van bodem-
vorming. De verwachte Bw-horizont is alleen aangetroffen ter plaatse van boring 1, waar sprake is 
van een dekzandrug. In boring 7 was sprake van lichte aanzet tot ontwikkeling van deze horizont. Het 
natuurlijke bodemprofiel zal ter plaatse van de overige boringen hebben bestaan uit beekeerdgron-
den. 
 
De antropogene bodemverstoringen zijn beperkt is het westelijke deel van het plangebied, dat in ge-
bruik is als akker. Hier is sprake van een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor, met daaronder tot circa 50 - 
55 cm -mv een (sub)recent verstoorde laag. Ter plaatse van de boringen 6 en 8 (ponyweide) en bo-
ringen 2 en 4 (erf) is de antropogene toplaag aanzienlijk dikker. Hier is sprake van ophoging, mogelijk 
met grond die vrij is gekomen bij de bouw van de naastgelegen stallen. Het maaiveld heeft hier oor-
spronkelijk aanzienlijk lager gelegen. Ter plaatse van boring 5 is het aangetroffen antropogene pakket 
weer relatief dun. Hier loopt het paleoreliëf weer op.  
 
Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn in twee van de acht boringen archeologische indicatoren aangetroffen 
(zie Tabel IX). Tijdens de maaiveldkartering zijn op tien locaties indicatoren aangetroffen (zie figuur 
12 en tabel IX). De aangetroffen archeologische indicatoren zijn gedetermineerd en gedateerd door 
de heer P.J.L. Wemerman  
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Tabel IX. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren 

Boring nr. Diepte (cm -mv) Datering Indicator 

5 40 1300-1850 n. Chr. 1x baksteen, handgevormd 

6 0-10 1250-1525 n. Chr. 1x grijsbakkend aardewerk 

Mv 1 - 1150-1250 n. Chr. 1x kogelpot aardewerk met bezemstreek / 1x proto-steengoed 

Mv 2 - 1300-1850 n. Chr. 2 x baksteen, handgevormd 

Mv 3 - 1250-1525 n. Chr. 1x grijsbakkend aardewerk 

Mv 4 - 1250-1525 n. Chr. 1x grijsbakkend aardewerk 

Mv 5 - 1250-1600 n. Chr. 2 x grijsbakkend aardewerk / 2 x roodbakkend aardewerk  

Mv 6 - 1250-1600 n. Chr. 3 x grijsbakkend aardewerk / 1 x roodbakkend aardewerk  

Mv 7 - 1500-1700 n. Chr. 1 x steengoed 

Mv 8 - 1250-1280 n. Chr. 1 x bijna-steengoed 

Mv 9 - 1280-1500 n. Chr. 1 x steengoed 

Mv 10 - 800 - 12 v. Chr. of 
900-1200 n. Chr. 

1 x handgevormd aardewerk (mogelijk kogelpot, mogelijk IJzertijd) 

 
Het merendeel van de aangetroffen indicatoren dateert uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe 
tijd. Op basis van de indicatoren wordt verwacht dat in deze periode sprake is geweest van intensief 
gebruik van het plangebied. Eén van de aangetroffen indicatoren dateert mogelijk uit de IJzertijd 
(maaiveldvondst 10). Deze is aangetroffen in de zuidwestelijke hoek van het plangebied, waar het 
paleoreliëf op loopt. Indien dit aardewerkfragment daadwerkelijk uit de IJzertijd dateert, is dit een 
aanwijzing dat de ten zuiden gelegen vindplaats door loopt binnen het plangebied.  
 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 
Conform het Normblad archeologisch vooronderzoek voor de gemeenten binnen de regio Achterhoek 
(versie 1.2, september 2013)

11
 worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord, voor zover het 

veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd.  
 
Fase inventariserend veldonderzoek, verkenning 
 
14. Wat is de aard, diepteligging en ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen in de on-

diepe ondergrond binnen het plangebied? Hoe dik is, indien aanwezig, de Holocene deklaag? 
De natuurlijke afzettingen betreffen fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel, 
met in het noordelijke deel van het plangebied plaatselijk een dek van dekzand (Formatie van 
Boxtel, Laagpakket van Wierden). Deze dekzanden zijn afgezet aan het eind van het Weich-
selien (Laat-Glaciaal, Jong Dekzand). De fluvioperiglaciale afzettingen daterend eveneens uit 
het Weichselien.  
 
In het centrale deel van het plangebied zijn veen- en leemlagen, op een diepte van circa 1,5 
m -mv. Hier is vermoedelijk sprake geweest van een watervoerend beekdal. Op basis van het 
uitgevoerde onderzoek is niet duidelijk of deze dateert uit het Laat-Glaciaal of dat deze in het 
Holoceen actief is geweest.  

 

                                                      
11

 Willemse & Kocken, 2013  
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15. Wat is de aard, diepteligging, genese en gaafheid van natuurlijke en eventueel antropogene 
bodemhorizonten binnen het plangebied? 
In het westelijke deel van het plangebied is sprake van een bouwvoor, met een dikte van cir-
ca 50 - 55 cm. Mogelijk betreft dit deels een plaggendek, dat door latere landbewerking ge-
roerd is. In het oostelijke deel van het plangebied, ter plaatse van het erf, is sprake van aan-
zienlijke antropogene ophogingen en verstoringen. 

 
16. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het plangebied voorkomende 

afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan? 
In het centrale deel van het plangebied is sprake van een veenlaag en leemlagen, op een 
diepte van circa 1,5 m -mv. deze zijn afgedekt met lagen siltig zand. De ouderdom van de 
veenlaag en de siltlagen is niet bekend. Vermoedelijk dateren deze uit het Laat-Glaciaal, 
maar een Holocene ouderdom kan niet worden uitgesloten. Derhalve is de ouderdom van de 
afdekkende lagen hier ook niet met zekerheid bekend. 

 
17. Indien afdekkende lagen aanwezig zijn, wat is de aard, gaafheid en dikte van het onderlig-

gende afgedekte bodemprofiel en/of afzettingen? 
Het veenpakket heeft een dikte van circa 20 cm, met daaronder een 15 cm dikke, venige 
zandlaag. De leemlagen hebben een dikte van 20 - 30 cm. 
 

18. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom voorkomen in het bodemprofiel 
en tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van recente bodemverstoring? 
De verstoringsdiepte varieert van circa 40 tot 100 cm -mv. In het westelijke deel van het plan-
gebied is de recente toplaag relatief dun, ter plaatse van het erf is deze dikker, als gevolg van 
ophoging. 

 
 
5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied 
zouden kunnen bevinden. In het bijzonder de ligging aan de rand van een raatakkercomplex en ver-
schillende vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen in de omgeving van het plangebied verhoogden de 
kans daarop. Daarom zijn aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een ver-
kennend booronderzoek en een oppervlaktekartering voor het westelijke deel van het plangebied 
uitgevoerd.  
 
Het plangebied is gelegen in een laagte tussen twee ruggen, waar in het verleden vermoedelijk spra-
ke is geweest van een watervoerend beekdal. Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende indicato-
ren aangetroffen uit de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Ook is een aardewerkfragment 
aangetroffen, dat mogelijk uit de IJzertijd dateert. De kans op aanwezigheid van vindplaatsen uit de 
IJzertijd en de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd wordt derhalve hoog geacht. Het gaat daarbij 
niet alleen om nederzettingsresten en resten van het raatakkercomplex. In het plangebied kunnen 
resten worden verwacht die in de periferie van dergelijke vindplaatsen voor komen. Ook zou het kun-
nen dat resten aanwezig zijn die verband houden met de tijdens het booronderzoek mogelijk aange-
troffen beek.  
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5.2 Advies 
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om het plan-
gebied nader te onderzoeken door middel van een proefsleuvenonderzoek (IVO karterende en waar-
derende fase (IVO-P)). Dit onderzoek dient inzicht te verschaffen in de aan- of afwezigheid van ar-
cheologische waarden en de eventuele aard en kwaliteit daarvan. Daarnaast dient het onderzoek om 
beter inzicht te verschaffen in de landschappelijke situatie en de geologische ontwikkeling van het 
plangebied.  
 
Bovenstaand advies is beoordeeld door (de adviseur van) het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 
heeft ingestemd met het opgestelde advies. 
 
Voor het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) vereist, waarin beschreven staat 
op welke wijze het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit PvE dient voorafgaand aan uitvoering 
van het proefsleuvenonderzoek goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag (gemeente Doetin-
chem). 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de historische kaarten 
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Figuur 5. Verwachte verstoringsdieptes op basis van bouwdossier 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van gemeente Doetinchem 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart 
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Figuur 9. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied, geplot op het AHN 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart 
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Figuur 11. Voorkomen van raatakkers op basis van AHN 
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Figuur 12. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 3 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 4 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-
denis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-
vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
 
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
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greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse Tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-
contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 
van de grensverdediging langs de Rijn. 
 
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-
ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
Vanaf de 10

e
 – 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
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heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-
delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industrië-
le revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-
ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 5 AMZ-cyclus 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie 
of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende 
fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-
gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De Derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend booronderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 6 Planontwerp 
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Bijlage 7 Boorprofielen 

 

01
X: 209944

Y: 441537

m +NAP13,6
0

50

100

150

200

0

Zand, matig f ijn, matig siltig, sterk 

humeus, donker bruingrijs, Aap

40

Zand, matig f ijn, sterk siltig, matig 

humeus, grijsbruin, Apb (of Bw h)

50

Zand, matig f ijn, sterk siltig, 

bruingeel, Bw
80

Zand, matig f ijn, matig siltig, B/C

90

Zand, matig f ijn, matig siltig, 

beigegrijs, Cg

145

Zand, matig f ijn, uiterst siltig, sterk 

gleyhoudend, lichtgrijs, 2Cg

200

02
X: 209995

Y: 441515

m +NAP13,4
0

50

100

150

200

0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, matig 

puinhoudend, recent opgebracht

50

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

humeus, vlekkerig, geroerd

100

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

humeus, bruingrijs, Apb120

Zand, matig grof, matig siltig, 

neutraalgeel, zeer licht ontw ikkeld

155

Zand, zeer f ijn, sterk siltig, matig 

gleyhoudend, lichtgrijs, 2Cg

200

03
X: 209950

Y: 441489

m +NAP12,8
0

50

100

150

200

0

Zand, matig f ijn, matig siltig, sterk 

humeus, bruingrijs, Aap
30

Zand, matig f ijn, matig siltig, sterk 

humeus, sporen houtskool, donker 

bruingrijs, Apb (sub)recent?
55

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

gleyhoudend, beigegrijs, 

Cg (dekzand)
100

Zand, matig f ijn, uiterst siltig, sterk 

gleyhoudend, lichtgrijs, meer en 

minder siltige lagen, 

2Cg (f luvioperiglaciaal)
145

Leem, sterk zandig, neutraalgrijs, 

zeer f ijnzandig, bovenin siltiger dan 

onderin, 2Cr175

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, 

neutraalgrijs, 2Cr-horizont, 

eolisch (goed gesorteerd, goed 

afgerond)

200

04
X: 209987

Y: 441464

m +NAP13,1
0

50

100

150

200

250

300

0

Zand, matig f ijn, sterk siltig, 

vlekkerig, opgebracht, recent

60

Zand, matig f ijn, sterk siltig, matig 

humeus, zw ak houtskoolhoudend, 

bruingrijs, Apb

80

Zand, matig f ijn, sterk siltig, zw ak 

humeus, sporen houtskool, licht 

bruingrijs

110

Zand, matig f ijn, matig siltig, 

beigegeel, textuur w ijkt af van 

deksand, ook grovere korrels/f ijn 

grind, stuifzand?

145

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 

amorf

165

Veen, sterk zandig, bruingrijs, venig 

zand onderin tot zandig veen 

bovenin, paleosol

180

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, 

neutraalgrijs, venige laagjes, matig 

veel plantenresren

270

Zand, matig f ijn, zw ak siltig

330
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05
X: 209993

Y: 441430

m +NAP13,1
0

50

100

150

200

250

0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, sterk 

humeus, donker bruingrijs, Ap20

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

humeus, zw ak baksteenhoudend, 

bruingrijs, Apb, ook recent materiaal 

plastic en puin
60

Zand, matig f ijn, sterk siltig, sterk 

gleyhoudend, lichtgrijs, 2Cg

140

Zand, matig grof, zw ak siltig, zw ak 

gleyhoudend, beigegrijs, 2Cg

200

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, 

neutraalgrijs, Cr

240

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, sterk 

humeus, zw art, paleosol?260

06
X: 209956

Y: 441458

m +NAP12,7
0

50

100

150

200

0

Zand, matig f ijn, matig siltig, matig 

humeus, brokken C, Ap

40

Zand, matig f ijn, sterk siltig, sterk 

gleyhoudend, brokken A, 

vlekkerigA/Cp

100

Zand, matig grof, zw ak siltig, zw ak 

gleyhoudend, beigegrijs, Cg

140

Leem, sterk zandig, groengeel, zeer 

f ijnzandig, C160

Zand, matig grof, zw ak siltig, 

neutraalgrijs, Cr

230

07
X: 209914

Y: 441451

m +NAP12,7
0

50

100

150

200

0

Zand, matig f ijn, sterk siltig, sterk 

humeus, sporen houtskool, donker 

bruingrijs, Ap30

Zand, matig f ijn, sterk siltig, A/C
40

Zand, matig f ijn, sterk siltig, sterk 

gleyhoudend, lichtgrijs, afw isselend 

meer en minder siltig, 2Cg, in 

top (tot 50 cm -mv) zeer lichte 

aanzet tot Bw100

Zand, matig grof, matig siltig, uiterst 

gleyhoudend, donker grijsbruin, 

sterke afzetting van sesquioxyden, 

2Cg

200

08
X: 209964

Y: 441500

m +NAP13,1
0

50

100

150

0

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, 

vlekkerig, opgebracht

40

Zand, matig f ijn, sterk siltig, matig 

humeus, zw ak houtskoolhoudend, 

bruingrijs, vlekkerig, geroerde A?

80

Zand, matig f ijn, zw ak siltig, matig 

humeus, neutraalbruin

90

Zand, matig f ijn, matig siltig, zw ak 

gleyhoudend, neutraalgeel, Cg, 

zeer lichte ontw ikkeling richting Bw

105

Zand, matig grof, matig siltig, zw ak 

gleyhoudend, beigegrijs, Cg

140

Zand, matig grof, matig siltig, sterk 

gleyhoudend, beigegrijs, Cg

170
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 
 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 
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