
Varsseveldseweg 261 - 2023
Bijlagen bij toelichting

Ontwerp





Inhoudsopgave

Bijlagen bij toelichting       5

Bijlage 1  Ruimtelijke onderbouwing    6

Bijlage 2  Stikstofparagraaf en berekening   352

 3 

 bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' ontwerp 



 4 

 bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' ontwerp 



Bijlagen bij toelichting

 5 

 bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' ontwerp 



Bijlage 1  Ruimtelijke onderbouwing

 6 

 bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' ontwerp 



RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
Varsseveldseweg 261 te Doetinchem 

 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  2  

Inhoud 

Hoofdstuk 1  Inleiding ....................................................................................................................... 6 

1.1  Aanleiding en doel .................................................................................................................. 6 

1.2  Planologische situatie ............................................................................................................. 6 

1.3  Leeswijzer ................................................................................................................................ 7 

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving .......................................................................................................... 8 

2.1  Huidige situatie ....................................................................................................................... 8 

2.2  Toekomstige situatie ............................................................................................................... 8 

Hoofdstuk 3  Conclusie ................................................................................................................... 10 

Hoofdstuk 4  Ruimtelijke analyse ................................................................................................... 12 

4.1  Landschap ............................................................................................................................. 12 

4.2  Erf .......................................................................................................................................... 12 

4.3  Bebouwing ............................................................................................................................ 12 

Hoofdstuk 5  Beleidskader .............................................................................................................. 15 

5.1  Inleiding ................................................................................................................................. 15 

5.2  Rijksbeleid ............................................................................................................................. 15 

5.2.1  Nationale omgevingsvisie ............................................................................................. 15 

5.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) .................................................. 16 

5.2.3  De ladder voor duurzame verstedelijking ..................................................................... 16 

5.3  Provinciaal beleid .................................................................................................................. 16 

5.3.1  Omgevingsvisie Gelderland ........................................................................................... 16 

5.3.2  Omgevingsverordening Gelderland .............................................................................. 17 

5.3.3  Cultuur en Erfgoed 2017-2020 Beleef het mee! ........................................................... 18 

5.4  Regionaal beleid .................................................................................................................... 18 

5.4.1  Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek .............................................. 18 

5.4.2  Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 ................................................................... 19 

5.4.3  Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 ........................................................... 21 

5.5  Gemeentelijk beleid .............................................................................................................. 21 

5.5.1  Structuurvisie Doetinchem 2035 .................................................................................. 21 

5.5.2  Doetinchem Natuurlijk Duurzaam ................................................................................ 22 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  3  

5.5.3.  Notitie ‘Wonen landelijk gebied Gemeente Doetinchem’ ............................................ 23 

5.5.4  Herziene woningbouwstrategie 2019 ........................................................................... 24 

5.5.5  Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 ....................................................................... 25 

5.5.6  Groenstructuurplan Doetinchem 2017 ......................................................................... 26 

5.5.7  Bomenbeleid en de Bomenverordening ....................................................................... 26 

5.5.8  Continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem .................................................. 27 

Hoofdstuk 6  Haalbaarheid ............................................................................................................. 29 

6.1  Algemeen .............................................................................................................................. 29 

6.2  Milieueffectrapportage - (vormvrije) m.e.r.-(beoordelings)plicht........................................ 29 

6.3  Bodem ................................................................................................................................... 30 

6.4  Akoestiek ............................................................................................................................... 31 

6.4.1  Wegverkeerslawaai ....................................................................................................... 31 

6.5  Luchtkwaliteit ........................................................................................................................ 32 

6.6  Externe veiligheid .................................................................................................................. 33 

6.7  Bedrijven en milieuzonering ................................................................................................. 34 

6.8  Flora en fauna ....................................................................................................................... 36 

6.9  Water .................................................................................................................................... 38 

6.9.1  Waterbeheerplan 2016-2021........................................................................................ 38 

6.9.2  Watersysteem ............................................................................................................... 39 

6.9.3  Gemeentelijk Rioleringsplan ......................................................................................... 39 

6.9.4  Watertoets .................................................................................................................... 39 

6.10  Archeologie en cultuurhistorie ......................................................................................... 40 

6.10.1  Archeologisch erfgoed .................................................................................................. 40 

6.10.2  Cultuurhistorisch erfgoed ............................................................................................. 42 

6.11  Verkeer en parkeren ......................................................................................................... 43 

6.12 Uitvoerbaarheid ........................................................................................................................ 44 

 

  

 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  4  

 

Bijlagen  

          
Bijlage 1  Verkennend bodem- en asbestonderzoek  
      
Bijlage 2 Culthuurhistorische waardestelling 
 
Bijlage 3  Quickscan Flora en Fauna 
 
Bijlage 4 Akoestisch onderzoek 
 
Bijlage 5  Stikstofonderzoek 
      
Bijlage 6 Landschappelijke inpassing 
 
Bijlage 7  Verkennend bodemonderzoek 
  
Bijlage 8  Natuurinclusief bouwen en ontwerpen 
 
Bijlage 9 Verkavelingsplan 

 
 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  5  

Ruimtelijke onderbouwing 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  6  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

1.1  Aanleiding en doel 

Aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem, kadastraal bekend DTC01 – Sectie D – nummers 
2397(ged) en 2396(ged) is het agrarische bedrijf van . Concreet gaat het 
om een pluimveehouderij die al enkele jaren niet meer in bedrijf is.  is voornemens 
om de vier aanwezige stallen te slopen. Tevens wordt een bestaande berging/garage gesloopt. 
Hiervoor in de plaats wil men graag twee vrijstaande woningen bouwen, beide met een inpandige 
berging.  

1.2  Planologische situatie 

Op de locatie geldt de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020’en heeft hierin de hoofdfuncties 
‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden’. Het slopen van de pluimveestallen en het bouwen van twee 
vrijstaande burgerwoningen op deze locatie kan niet op grond van de beheersverordening mogelijk 
worden gemaakt. Daarvoor dient een apart bestemmingsplan te worden opgesteld. In de ‘notitie 
wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ (vastgesteld op 17 december 2021) staan de 
richtlijnen voor een functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen. In de 
basis geldt hiervoor dat: 

a. Aangetoond is dat de te slopen opstallen legaal tot stand zijn gekomen en gedurende 
minimaal 3 jaar in gebruik zijn geweest ten dienste van het agrarische bedrijf;  

b. Vaststaat dat de bedrijfsvoering wordt beëindigd vóór vaststelling van het ruimtelijk plan dat 
de functieverandering naar wonen mogelijk maakt; 

c. De agrarische bestemming ter plaatse geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd naar de 
bestemming ‘Wonen’, met dien verstande dat het agrarisch bouwvlak in elk geval is 
verwijderd; 

d. Aangetoond is dat het realiseren van de woning(en) met bijbehorende bouwwerken niet leidt 
aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en 
bouwwerken en dat een aanvaardbaar woon en leefklimaat is gewaarborgd. 

 
Om de omschakeling van agrarisch naar ‘wonen’ mogelijk te maken is het noodzakelijk om een 
bestemmingsplan op te stellen. Deze ruimtelijke onderbouwing is daar een onderdeel van. 
 

 
Figuur 1 uitsnede beheersverordeningskaart (bron:ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.3  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 Planbeschrijving is een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie 
weergegeven. In hoofdstuk 3 Conclusie zijn de conclusies en eventuele randvoorwaarden 
weergegeven van hoofdstuk 4 Ruimtelijke analyse, hoofdstuk 5 Beleidskader en hoofdstuk 6 
Haalbaarheid.  

De volledige ruimtelijke analyse waar de beoogde ontwikkeling plaatsvindt staat in hoofdstuk 4 
Ruimtelijke analyse. Hoofdstuk 5 geeft het relevante beleid weer. Tenslotte komt in hoofdstuk 6 de 
haalbaarheid aan de orde. 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  8  

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 

 

2.2  Toekomstige situatie 

Op een afstand van 15 meter van de bestaande bebouwing worden binnen de contouren van de 
bestaande bebouwing een tweetal vrijstaande woningen gerealiseerd welke volgens het 
‘boerenerfprincipe’ zijn ingepast. In de hoofdopzet is een duidelijke hiërarchie: het hoofdgebouw is 
dominant in vorm, massa en situering: de schuren (nieuwe woningen zijn eenvoudiger in vorm en 
massa en staan achter het hoofdgebouw. Het voorterrein is en blijft vrij van bebouwing. De 
nieuwbouwwoningen worden schuurwoningen. Dit type woningen past door zijn eenvoudige vorm, de 
eenvoud van een boerenschuur, goed in het agrarische landschap. Bijgevoegd een aantal 
denkrichtingen van een schuurwoning. 

 

bron thecitadelcompany.com 

 

Te behouden 

woning 

Te 

behouden 

schuur 
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bron thecitadelcompany.com 

De bijgebouwen, de ‘schuren’, zijnde de nieuwe woningen. De vormgeving is functioneel: een 

bedrijfsmatige uitstraling. De bouwmassa is eenvoudig met een doorgaand zadeldak, lage zijgevels 

en lage goten. Alle functies, zowel binnen als buiten, bevinden zich onder kap. Een groot 

dakoppervlak zonder uitstekende delen, zoals een dakkapel. De schoorsteen staat midden op de kap. 

De ‘schuren’ hebben geen goten, wel grote dakoverstekken rondom. De entree is duidelijk, 

gebaseerd of afgeleid van de baanderdeur. Weinig gevelopeningen, de gevelopening zijn verticaal 

gericht. Alle materialen zijn mogelijk, traditionele materialen zijn wenselijk. De detaillering is 

eenvoudig, traditioneel en streekeigen. 

De woningen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). 

Energieopwekkende materialen, zoals zonnepanelen, integraal opnemen in de architectuur van de 

bebouwing. 

De gebouwen staan aan de centrale gemeenschappelijke ruimte: de entree van woningen ligt aan die 

ruimte. De woningen grenzen met de toegang direct aan de gemeenschappelijke ruimte. De 

maximale onderlinge afstand tussen twee gebouwen is 15 meter. De te realiseren woningen worden 

aardgasloos en levensloopbestendig gebouwd. Bij iedere woning is een bijbehorend bouwwerk van 

maximaal 100m2 toegestaan welke inpandig worden gerealiseerd.  
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Voor het erf geldt dat er geen hekwerken langs het voorterrein zullen worden geplaatst. De voortuin, 

boomgaard en eventuele moestuin wordt middels een haag omrand. Langs de randen geldt een 

streekeigenbeplanting. De hoeveelheid verharding blijft beperkt. Verlichting is beperkt aanwezig en 

heeft een eenvoudige vormgeving. 

De bestaande woning wordt niet vergroot en behoudt zijn agrarische voorkomen. De woning zal, 

voorzover nog niet uitgevoerd, worden verduurzaamd zodat aan energielabel B kan worden voldaan. 

De bestaande varkensschuur wordt als bijgebouw behorende bij deze woning gezien. Hieronder een 

weergave van de toekomstige situatie. 
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Hoofdstuk 3  Conclusie 

 
 
Ruimtelijke analyse 

De voorliggende ontwikkeling sluit aan bij de ruimtelijke structuur van het kampenlandschap zoals 
beschreven is onder hoofdstuk 2 en 4. Bij uitvoering van het plan wordt rekening gehouden met de 
genoemde punten.  
 
Beleidskader 

De voorliggende ontwikkeling sluit aan bij het beleid van de verschillende overheden. Bij de uitvoering 
van het plan wordt rekening gehouden met de genoemde punten in hoofdstuk 5.  

 
Haalbaarheid 

Het project levert geen problemen op ten aanzien van de onderzochte milieukundige en ruimtelijke 
aandachtspunten (archeologie en cultuurhistorie, bodem, geluid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, 
externe veiligheid, milieuzonering, flora en fauna, water) mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit 
de onderzoeken.  



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  12  

Hoofdstuk 4  Ruimtelijke analyse 

4.1  Landschap 

De planlocatie is gelegen binnen het kampenlandschap. Kenmerkend voor het kampenlandschap zijn 
de kleinschaligheid en de grote verscheidenheid. Het landschap bestaat uit een aaneenschakeling 
van afzonderlijke erven. Kampen zijn van oorsprong eenmansessen. Het zijn kleine opbollende 
akkers die op hogere gronden in het beekdal liggen. Opgaande beplanting – bomenlanen, 
bosopstanden, houtwallen, hoge erf- of wegbeplanting – omkaderen de essen.  

4.2  Erf 

De boerenerven liggen aan de rand van de es, op de overgang naar de lager liggende hooi- en 
weidegronden langs de beek. De erven liggen verspreid in het landschap. Beplanting sluit de ruimte 
om het erf af. Kleine bosjes en houtsingels vormen een afscherming tussen het erf en het bouwland. 
Het samenhangende patroon van erfbeplanting en de houtsingels zorgen voor een aaneenschakeling 
van fijnmazige ruimtes. De wegen in het kampenlandschap ontstonden vanuit elk erf. Het gebruik van 
de eigen gronden en de aanwezige natuurlijke hoogtes in het terrein bepaalden de situering. Door het 
aan elkaar knopen van deze paden ontstond een grillig en bochtig wegenstelsel. Door de 
kleinschaligheid van het landschap zijn de afzonderlijke erven vanuit een beperkt aantal plekken in 
het landschap te beleven. Het kampenlandschap is visueel relatief dicht.  

4.3  Bebouwing 

De boerderij met schuren vormen een compacte cluster. In het lint is de vrijheid in vorm en massa 
groot, maar binnen één cluster is de samenhang groot. Vooral de kappen zorgen voor maat en schaal 
van de gebouwen en voor de samenhang. De oriëntatie van de boerderij verschilt per erf, maar 
meestal heeft het woongedeelte zicht op de akker. Door schaalvergroting, intensivering van de 
landbouw, rationalisering van de waterlopen en van de wegen en door de verstedelijking werd de 
kleinschalige afwisseling in het landschap minder. Beplantingselementen verdwenen en nieuwe 
bebouwing verscheen op plaatsen waar van oudsher geen bebouwing was. De vroegere herkenbare 
relatie tussen de landschappelijke ondergrond en het ruimtegebruik vervaagde. Door de 
rationalisering van de wegen lijken de boerderijen toevallig in het landschap te liggen.  

 
Figuur 2 uitsnede landschapsstructuurkaart met bij de pijl de planlocatie 
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Beeldbepalende kenmerken kampenlandschap 
 

• Kleinschaligheid – fijnmazig en grillig – en verscheidenheid.  

• Relatief besloten landschap. 

• Opbollende eenmansessen.  

• Opgaande beplanting omkadert de essen.  

• Gemengd grondgebruik: akkerbouw en melkveehouderij.  

• Verspreide bebouwing.  

• Afzonderlijke erven op de overgang naar de lager liggende hooi- en weidegronden.  

• Beplanting sluit de ruimte om het erf af, met tussen erf en akker kleine bosjes en houtsingels.  

• Kleinschalig landschap rond erf: boomgaarden, moestuinen, bosjes en houtwallen.  

• Erfbeplanting.  

• Vanuit omgeving zijn vooral de stoere kappen en de erfbeplanting zichtbaar.  

• Oorspronkelijk type boerderij: Hallehuis of Saksische boerderij. 
 
Omschrijving landschap, erf en bebouwing in de bestaande situatie 
De boerderij is gesitueerd op een ruim erf gelegen aan de Varsseveldseweg, op de hoek met de 
Bartelsstraat. Mede vanwege een bocht in de Varsseveldseweg zijn de boerderij en de naastgelegen 
schuur prominent in het zicht gelegen. Het erf ligt vrij open in het landschap, maar dat lijkt afgaande 
op oude topografische kaarten vanouds het geval te zijn geweest afgezien van wat verdwenen 
kavelgrensbeplanting en wellicht wat solitaire bomen in de wijdere omgeving van het erf.  
Voor de boerderij en schuur ligt een siertuin met een groot gazon met enkele solitaire (sier)bomen en 
struiken en ook enkele bloemperken. De tuin wordt van de Varsseveldseweg gescheiden door een 
sloot en aan de westzijde begrensd door een (vorm)haag. In de hoek van de tuin tussen beide wegen 
staat een grote treurwilg. Langs de Bartelsstraat staat een rij berken langs de rand van het erf. De 
toegang tot het erf is gesitueerd aan de Bartelsstraat.  
Aan de voorzijde vormen de boerderij en de naastgelegen schuur - beide thans voorzien van 
witgeschilderde gevels - een karakteristiek, samenhangend ensemble. Daarbinnen neemt de schuur 
door de naar achter verschoven voorgevelrooilijn ten opzichte van de boerderij een enigszins 
ondergeschikte positief in.  
Het verharde achtererf vormt aan de achterzijde het verbindende element tussen de bebouwing, die 
behalve de boerderij en varkensschuur, bestaat uit een garage en een viertal te slopen 
(kippen)schuren. Tegen de linkerzijgevel van de boerderij ligt een mestvaalt. 

 

Omschrijving landschap, erf en bebouwing in de nieuwe situatie 
De nieuwe bebouwing bestaat uit een tweetal vrijstaande woningen met inpandige berging. De 
bebouwing is gesitueerd aan één gezamenlijk erf. Het bouwvlak blijft beperkt tot de ondergrond van 
de te realiseren woningen. Er is voldoende ruimte op het erf om de benodigde parkeerplaatsen te 
realiseren. in het bestemmingsplan wordt het erf zodanig bestemd dat er weinig tot geen 
mogelijkheden ontstaan voor het vergunningvrij bouwen, wat afbreuk zou doen aan de erfgedachte. 
 
Om de erfgedachte van de nieuw te bouwen woningen te accentueren dienen deze ook gericht te zijn 
op het erf. Een gesloten gevel aan de erfzijde is uitgesloten gelet op de aanzicht van het erf. De 
woningen worden in massa afgestemd op de bebouwing in de omgeving. Gezien de karakteristieken 
van de omgeving heeft daarbij een zadeldak de voorkeur. De woningen krijgen verder een eenduidige 
hoofdvorm, wat betekent dat aan-en uitbouwen tot een minimum worden beperkt. De eventuele 
dakkapellen blijven ondergeschikt aan de hoofdvorm. Het geheel dient een agrarische uitstraling te 
hebben. 
 
Met in achtneming van de ligging van het erf binnen het landschapstype kampenlandschap worden 
voor de beoogde situatie de volgende elementen voorgesteld; 

1. Herstellen en waarborgen van de steilrand lang de bestaande es aan de noordwest-zijde van 

het erf. Door het herstelling van deze verhoging in het landschap wordt een deels nog 

bestaande historisch landschapswaarde opnieuw hersteld en behouden; 

 

2. Aanleg van een vogelbosje in de noordoostelijke hoek van het toekomstige erf. Het aan te 

planten vogelbosje beslaat circa 350 m2 en wordt aangeplant met gemengde streekeigen 
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beplanting. Dit gebeurd in zogenaamd 3-hoeksverband op een onderlinge afstand van 1,5 

meter. In totaal zullen er circa 230 struiken worden geplant.  

 

3. De voorgestelde soorten kunnen zijn: Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, 

Meidoorn,Gelderse roos en Sprokehout. Dit plantmateriaal kan in zogenaamd 2- tot 3-jarig 

bosplantsoen-formaat (circa 0,6 - 0,8 meter) worden geplant. De aanplant van bosplantsoen 

van dit formaat verhoogd de kans op het aanslaan van het plantgoed.   

 

4. Aanleg van een graanakker met randbeheer. Lang de graanakker wordt een bloemrijke 

akkerrand aangelegd met inheemse kruiden; 

 

5. Aanleg van een hoogstamboomgaard. Hanteer bij de aanplant globaal de volgende 

onderlinge afstanden. Appelbomen kunnen op een onderlinge afstand van circa 8-10 m 

worden geplant. Voor pere- en kersebomen geldt circa 8 meter en pruimen eventueel op 6 

meter. Zorg voor een voldoende groot plantgat en gebruik een boompaal. 

 

6. Aanleg van struweelbeplanting langs oud weidepad. Over een lengte van circa 90 meter 

wordt een wilde struweelhaag aangelegd, bestaande uit minimaal 2 rijen gemengde 

streekeigen beplanting. Deze rijen worden in zogenaamd 3-hoeksverband op een onderlinge 

afstand van 1,5 meter geplant in de rij en 1 meter tussen de rijen.  

Er wordt in totaal over een lengte van circa 90 m in totaal (in 2 rijen) circa 120 struiken 

worden geplant. 

 

7. De voorgestelde soorten kunnen zijn: Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, 

Meidoorn,Gelderse roos en Sprokehout. Dit plantmateriaal kan in zogenaamd 2- tot 3-jarig 

bosplantsoen-formaat (circa 0,6 - 0,8 meter) worden geplant. De aanplant van bosplantsoen 

van dit formaat verhoogd de kans op het aanslaan van het plantgoed. 

De landschappelijke inpassing is als bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
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Hoofdstuk 5  Beleidskader 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk komt het overheidsbeleid aan de orde dat van invloed is op de specifieke 
ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de volgende beleidsstukken niet van invloed zijn: 

 afsprakenkader detailhandel, Regio Achterhoek, 24 september 2015; 
 structuurvisie Doetinchem 2035, gemeente Doetinchem, vastgesteld 26 september 2013; 
 doetinchem natuurlijk Duurzaam, gemeente Doetinchem, vastgesteld 16 februari 2016; 
 beleidskader Duurzame energieopwekking in Doetinchem, vastgesteld 25 april 2019; 
 planologisch beleid 2011, gemeente Doetinchem, vastgesteld op 30 juni 2011 

en onherroepelijk op 5 september 2011; 
 masterplan Schil, gemeente Doetinchem, d.d. 13 december 2007; 
 groenstructuurplan Doetinchem 2017, gemeente Doetinchem, vastgesteld 27 juni 2017; 
 cultuurnota Dossier Cultuur 2003, gemeente Doetinchem, vastgesteld d.d. 18 december 2003; 
 detailhandelsbeleid Doetinchem, gemeente Doetinchem, 18 juli 2013; 
 visie boodschappenstructuur, gemeente Doetinchem, vastgesteld 22 februari 2018; 
 kantorennota 'Ruimte voor kantoren', gemeente Doetinchem, vastgesteld op 7 februari 2008; 
 beleidskader Bedrijventerreinen In Verandering (BIVA), vastgesteld 27 juni 2019; 
 continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem, vastgesteld 21 september 2017; 
 mobiliteitsvisie 2016-2026, gemeente Doetinchem, vastgesteld 3 november 2016; 
 parkeervisie gemeente Doetinchem 2017-2020, gemeente Doetinchem, vastgesteld 8 juni 2017. 
 Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek, vastgesteld 27-06-2019 

 

Deze plannen zijn daarom ook niet verder toegelicht in dit plan. 

Het beleid wat wel van invloed is op de ontwikkeling is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen. 

5.2  Rijksbeleid 

5.2.1  Nationale omgevingsvisie 

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle huidige 

wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook 1 Rijksvisie op de leefomgeving: De Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI).  

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. De NOVI is 

tot stand gekomen in nauwe samenwerking met provincies en gemeenten, waterschappen, 

maatschappelijke partijen en burgers. 

Met de NOVI geeft het kabinet richting aan grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar 

verandert. In Nederland staan we voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Denk aan 

periodes van droogte afgewisseld met extreme regenval, de zeespiegelstijging, de overgang naar 

duurzame energie en de ruimte die nodig is voor windmolens en zonnepanelen Ook de bouw van 

nieuwe woningen om het nationale woningtekort op te lossen en de groei en het bereikbaar houden 

van steden en plekken voor distributiecentra zijn van belang. Denk ook aan het versterken van de 

natuur en biodiversiteit, het behoud van het landschap en de vitaliteit van de landbouw. Dit zijn 

voorbeelden van grote, ingewikkelde opgaven. Deze opgaven kunnen niet meer apart van elkaar 

worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer 

ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. 

De NOVI geeft weer voor welke uitdagingen we staan, wat daarbij de nationale belangen zijn, welke 

keuzes we maken en welke richting we meegeven aan decentrale keuzes. Die keuzes hangen samen 

met de toekomstbeelden van de fysieke leefomgeving, de maatschappelijke opgaven en 

economische kansen die daarbij horen. Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk dus een 
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langetermijnvisie om de grote opgaven aan te pakken met als doel om het land mooier en sterker te 

maken en daarbij voort te bouwen op het bestaande landschap en de (historische) steden. 

Ten aanzien van dit project: 

Het project voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen en treft geen rechtstreeks 

nationaal belang. 

5.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 
belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB Ruimte uit 
2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden. 

 
Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. Ter 
bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones 
opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden 
moeten zijn ingericht. Indien geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten 
deze binnen drie jaar na inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast. 

 

Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro aangevuld met 

de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor hoofdwegen en 

landelijke spoorwegen en vrijwaring rond Rijksvaarwegen), de elektriciteitsvoorziening, het regime 

van de herijkte ecologische hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire 

waterkeringen en bouwbeperkingen in het IJsselmeergebied). 

 

Ten aanzien van dit project: 

Deze gebieden zijn in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening op kaarten aangegeven. De 

projectlocatie ligt niet een gebied van nationaal belang. 

5.2.3  De ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (oktober 2012) is “de ladder voor duurzame 
verstedelijking” geïntroduceerd. De Ladder voor duurzame verstedelijking (ladder) is toegevoegd aan 
artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening en is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het 
bevoegd gezag moet voldoen aan een motivatievereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
planologisch mogelijk worden gemaakt. Op 1 juli 2017 is de gewijzigde ladder in werking getreden. 

Met betrekking tot woningbouw is sprake van een ladder-plichtige stedelijke ontwikkeling vanaf 12 
woningen. Het betreft de ontwikkeling van twee nieuwe vrijstaande woningen. De Ladder voor 
duurzame verstedelijking hoeft daardoor niet doorlopen te worden. Het Bro heeft verder geen 
doorwerking op het initiatief.  

5.3  Provinciaal beleid 

5.3.1  Omgevingsvisie Gelderland 
 

De omgevingsvisie, vastgesteld op 19 december 2018, richt zich formeel op de komende tien jaar, 

maar wil ook een doorkijk bieden aan Gelderland voor een langere termijn. Veel maatschappelijke 

vraagstukken zijn zo complex dat alleen een gezamenlijke inzet succesvol kan zijn. In de 

omgevingsvisie zijn de opgaven voor Gelderland daarom in een nauwe samenwerking met partners 

uitgedacht. Daarbij kijken de provincies en partners vanuit een integraal en internationaal perspectief 
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naar Gelderland. Met deze bestuurlijke strategie kunnen voor Gelderland toekomstbestendige keuzes 

gemaakt worden.  

Met betrekking tot woningbouw spreekt provincie Gelderland in haar omgevingsvisie de volgende 

ambities uit: 

• Gelderland heeft een aanbod aan woningtypen en woonmilieus passend bij de diversiteit aan 

woningvraag; voor ieder een passende, duurzame woning. We benutten de bestaande 

bebouwde omgeving optimaal met voldoende ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen. 

• Alle nieuwbouw wordt aardgasloos aangelegd en zoveel mogelijk circulair gebouwd. 

In 2035 zijn alle (bestaande) wijken van het aardgas. 

• Woningen in Gelderland zijn in 2050 klimaatneutraal. 

De provincie beschrijft haar aanpakt in de omgevingsvisie als volgt: 

• We gaan in gesprek met de Gelderse regio’s en maken regionale afspraken over een goede 

balans tussen de vraag en het aanbod van woningen. We hebben specifieke aandacht voor 

de gemeentegrens overstijgende woonvraagstukken. 

• We stimuleren innovaties in woonwijken op het vlak van duurzaamheid en het omvormen van 

bestaande gebouwen tot woonruimte. 

Conclusie: 

Strikt genomen voorziet het Gelderse beleid, buiten het VAB-beleid en het beleid rondom de 

ontwikkeling van landgoederen, niet zonder meer in het realiseren van woningen in het buitengebied.  

In het plan wordt tevens het cultuurhistorisch ensemble teruggebracht en voor de toekomst 

behouden. Dit geeft een impuls aan het buitengebied van gemeente Doetinchem. 

 

5.3.2  Omgevingsverordening Gelderland 
 

De provincie beschikt over verschillende instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De 

Omgevingsverordening, 7e actualisatieplan vastgesteld op 31 maart 2021, wordt ingezet voor die 

onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 

Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De verordening voorziet ten opzichte van de 

Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus beleidsneutraal.  

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

in de provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke 

leefomgeving zijn opgenomen in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied 

van ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en bodem.  

 

In de Omgevingsverordening is met betrekking tot woningbouw geregeld dat er per regio een 

regionale woonagenda moet worden opgesteld. De 7 gemeenten in de Achterhoek hebben hieraan 

invulling gegeven door in juli 2019 gezamenlijk in te stemmen met de kwaliteitscriteria voor nieuwe 

woningbouwplannen.  

 

Conclusie:  

Zoals ook onder 5.3.1 aangegeven voorziet het Gelderse beleid, buiten het VAB-beleid en het beleid 

rondom landgoederen in principe niet in het bouwen van woningen in het buitengebied. In dit project 

worden twee nieuwe woningen gerealiseerd en wordt een cultuurhistorisch ensemble behouden. 

Onderhavig project voldoet daarmee aan hetgeen in de Omgevingsvisie en verordening staat 

opgenomen.   
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5.3.3  Cultuur en Erfgoed 2017-2020 Beleef het mee! 

Gelderland is rijk aan cultuur en erfgoed: onder andere musea, theater, dans, festivals, monumenten, 
archeologie en het historische landschap. Het stimuleren van toegankelijkheid van cultuur en erfgoed 
voor de inwoners van Gelderland is een belangrijke provinciale kerntaak. Vanuit het programma 
Cultuur en Erfgoed  worden verbindingen gezocht met overige provinciale kerntaken en de 
gebiedsopgaven. De duidelijkste verbindingen liggen bij de programma's Leefbaarheid, SteenGoed 
Benutten, Energietransitie, Gebiedsopgaven en Toerisme en Recreatie.  

 
Inwoners en bezoekers van Gelderland moeten de mogelijkheid hebben om cultuur en erfgoed te 
beleven en ervan te genieten. De provincie faciliteert dat hiertoe in alle regio's initiatieven ontplooid 
kunnen worden. Versterking van de regionale identiteit door middel van cultuur en erfgoed is hierbij 
het uitgangspunt. De provincie wil hierbij een verbindende en inspirerende rol vervullen, en investeren 
in de verdere ontwikkeling van kennis en onderzoek. Ondernemerschap en innovatie van de culturele 
sector worden gestimuleerd. 

 
Erfgoed ontwikkelen en beleven 

Erfgoed is om te beleven en om van te genieten. Toeristen en inwoners genieten van kastelen, 
historische steden en oude bossen. Erfgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de waardering van 
mensen. Er is een onderscheid tussen materieel en immaterieel erfgoed.  

Materieel erfgoed bestaat uit historische bebouwing, historisch landschap en archeologie. Immaterieel 
erfgoed bestaat uit verhalen, tradities, gewoonten en gebruiken. 

Op het gebied van materieel erfgoed worden drie hoofddoelen onderscheiden. 

A. Versterken van de functionaliteit van erfgoed.  
Dit doet de provincie door het stimuleren van restauratie en herbestemming van monumenten en 
het tegengaan van leegstand. Extra aandacht is er voor duurzaamheid van monumenten door het 
stimuleren van energiebesparende maatregelen, en het ondersteunen van initiatieven die 
bijdragen aan duurzaam onderhoud van groen erfgoed.  

B. Verbeteren van de uitvoeringskwaliteit door samenwerking in het erfgoednetwerk. 
Bundeling van kennis en capaciteit bij het uitvoeren van restauraties, het opstellen van 
uitvoeringsvoorschriften en een kwaliteitsborgingssysteem de zogenaamde Gelderse Voet en de 
Groene Voet voor erfgoedhoveniers, en voorzetten van het beleid op het gebied van 
regioarcheologie. 

C. Stimulering van innovatie en nieuwe ontwikkelingen. 
Samen met de erfgoedsector wordt gewerkt aan de onderwerpen: klimaat en duurzaamheid, 
kennis en innovatie in de praktijk, nieuwe opgaven (bijv. leegstand van monumentaal vastgoed), 
toegankelijk maken van cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten en een 
kennisagenda Archeologie van Gelderland.  

 
Onderzoek en conclusie 
In paragraaf 6.11 wordt nader ingegaan op de aanwezige cultuurhistorie in het ontwikkelingsgebied. 
De ontwikkeling sluit aan op de doelstellingen zoals aangegeven in het beleidskader. 

5.4  Regionaal beleid 

5.4.1  Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek 

De Thematafel Wonen en Vastgoed van de regio Achterhoek heeft op 20 juni 2019 een regionaal 

kader afgestemd en omarmd over de toe te voegen woningbouw in de Achterhoek. Het 

beleidsdocument “Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek” beschrijft dit 

regionale kader en is vastgesteld op 26 september 2019 door de gemeenteraad. Naast het regionale 

kader beschrijft het beleidsdocument de te hanteren werkwijze en het monitoren van nieuwe 

woningbouwinitiatieven. Het vervangt een deel van hoofdstuk 5 van de Regionale Woonagenda 

Achterhoek 2015-2025 die in 2015 is vastgesteld. 
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Aanleiding van de ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ is het 

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 2017 (AWLO), dat laat zien dat er 

kwalitatieve tekorten en overschotten zijn tussen vraag en aanbod van woningen (mismatch) in de 

regio Achterhoek. De groei van het aantal huishoudens in de regio houdt langer aan dan eerder 

voorzien en dat betekent dat er extra woningen moeten komen boven op het aantal dat in afspraken 

is vastgelegd in de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025. De ‘Kwalitatieve toetsingscriteria 

voor woningbouw in de Achterhoek’ geeft ruimte aan de bouw van extra woningen, maar met prioriteit 

voor woningen waar behoefte aan is en waarvan een duidelijk tekort in de markt te zien valt. De 

behoefte bestaat voornamelijk uit woningen voor starters en senioren.  

 

Drie kwaliteitscriteria worden benoemd waar woningbouwinitiatieven aan moeten voldoen: 

1. Behoefte is aangetoond: Per cluster/kern wordt bepaald welke woningtypes en prijssegmenten 

nodig zijn. 

2. Voorrang voor transformatie van leegstand vastgoed: Bouwen op locaties met leegstaand 

vastgoed gaat voor bouwen op andere locaties binnen de bebouwde kom. In het buitengebied 

kan het gaan om vrijkomende agrarische bebouwing. 

3. Inbreiding gaat voor uitbreiding: Op uitleglocaties wordt in principe niet gebouwd. De Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking wordt hier gevolgd.  

 

Verder is in het beleidsdocument een 4e (niet kwalitatief) criterium opgenomen, namelijk de 

realisatietermijn van goedgekeurde plannen om zo actiever te sturen op veranderende 

marktomstandigheden. Daarnaast wordt het effect van dit beleid in beeld gebracht met een monitor 

die zowel de kwalitatieve als kwantitatieve effecten laat zien.  

5.4.2  Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 

De regionale structuurvisie is een actualisatie van de regionale structuurvisie uit 2004. Er is gekozen 

voor een actualisatie, omdat er zich een aantal relevante en ingrijpende economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan, zoals: 

• energietransitie en het inspelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen; 

• bevolkingsverandering, krimp, vergrijzing en ontgroening en 

• de verandering in de landbouw en het landelijk gebied.  

 

De visie gaat ervan uit dat deze ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop er 

nu gewoond, geleefd en gewerkt wordt in de regio Achterhoek. Ze hebben invloed op de wijze waarop 

geld verdiend wordt in de regio. Wijzigingen hierin kunnen ruimtelijke consequenties hebben.  

 

De geactualiseerde visie wil richting geven aan het regionaal ruimtelijk beleid om de transitieopgaven 

op juiste wijze te kunnen faciliteren. Dit door belangrijke ruimtelijke thema's te agenderen en hierop 

afstemming tussen gemeenten te zoeken. Het doel hiervan is om ook in de toekomst te kunnen 

spreken van een vitale, regionale economie en een zeer prettige omgeving om in te wonen en te 

recreëren. 

 

De visie gaat uit van waardeontwikkeling door het toevoegen van kwaliteit als motor achter ruimtelijke 

ontwikkelingen. Flexibiliteit is nodig om het kwalitatieve aanbod en vraag goed op elkaar af te kunnen 

stemmen. De ruimtelijke visie richt zich niet op een ruimtelijk eindbeeld, maar streeft juist flexibiliteit 

na. Het leidende principe is een omslag 'van sturen naar begeleiden'. Dit om kansen te pakken en 

tegelijkertijd te werken aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Met de visie wordt 

regionale afstemming beoogd in de keuzes in de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Dit door 

het benoemen van ruimtelijke speerpunten. Als regionale speerpunten worden genoemd: 

bevolkingsdaling, transitie van het platteland en duurzaamheid/energietransitie. 
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Feit is dat er in de achterhoek geen sprake meer is van bevolkingsdaling, maar juist van groei. Vooral 

hierom is er behoefte aan extra woningen. Dit is nader beschreven in het beleidsdocument 

Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek (zie hierboven).   

 
Visiekaart Achterhoek 

 

Huidige kwaliteit als basis voor de toekomst 

De kaart geeft de regionale structuren en kwaliteiten weer. 

Landschap: De verschillen in landschapstypen zijn een belangrijkste identiteitsdrager van de 
Achterhoek. De Achterhoekse gemeenten willen die kenmerken en landschappelijke verschillen in de 
toekomst behouden, versterken of herstellen. Het gaat er daarbij niet om terug te keren naar het 
verleden, maar om het opdoen van inspiratie uit het verleden bij de toekomstige inpassing van nieuwe 
ontwikkelingen. De karakteristieken van deze landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de 
inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Het Achterhoekse landschap kan veel functies absorberen. De 
'landschapstypekaart' (bijlage 5 van de structuurvisie) geeft het regionale kader weer. De 
aanbevelingen met betrekking tot lokale wijze van inpassing staat hier ook verder beschreven.  

 
Infrastructuur: Bereikbaarheid van en in de regio is van groot belang. De infrastructuur is derhalve wel 
functioneel van belang. Deze is voor de toekomst maar zeer beperkt ruimtelijk ordenend, niet meer 
dan het nu al is. De pijlen geven de verbindingen aan waar verbetering noodzakelijk-wenselijk is. 

Dorpenlandschap: Voorzieningen worden in een bepaalde mate geconcentreerd in bestaande grotere 
kernen, te weten Doetinchem, Winterswijk, Vorden, Hengelo, Borculo, Eibergen, Ruurlo, Neede, 
Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten, Dinxperlo, Varsseveld, Gendringen, Steenderen , Wehl, Didam, 's-
Heerenberg, Zelhem, Ulft /Gendringen en Silvolde/Gaanderen/Terborg. Dit betekent echter niet dat 
overal hetzelfde voorzieningenniveau wordt nagestreefd. In eerste instantie bepalen lokale behoefte 
en initiatief het niveau van de voorzieningen. Regionaal wordt afstemming gezocht om overaanbod 
en/of concurrentie door nabijheid te voorkomen. Het uitkristalliseren van deze afstemming is nog in 
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voorbereiding.  

Overige speerpunten, zoals duurzame energie, toerisme enzovoort: deze speerpunten gelden 
regionaal en zijn in banners in de zijkant weergegeven. Er zijn geen specifieke locaties voor 
aangewezen. Wel wordt regionale afstemming nagestreefd.  

5.4.3  Regionale woonagenda Achterhoek 2015-2025 

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Regionale woonagenda Achterhoek 
2015-2025 vastgesteld als opvolger van de Regionale Woonvisie 2010-2020. De Regionale 
woonagenda schets de kaders en geeft ruimte om de inhoud mede door andere partijen te laten 
invullen. Daarmee verschuift de rol van de overheid van inhoudelijk bepalend naar proces 
begeleidend. Kernbegrippen zijn kaders stellen, faciliteren en ruimte geven. 

De kernboodschap voor de komende jaren luidt dan ook: 

 er zijn (bijna) voldoende woningen (in aantallen) om te voorzien in de vraag. Het is noodzakelijk 
om de regionale ambitie (5.900 woningen toevoegen tussen 2010 en 2025) verder te verlagen 
met 10%. Het nieuwe regionale aantal is 3.145 woningen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 
2025; 

 een integrale aanpak is nodig om de bestaande woningen toekomstbestendig te maken 
(kwalitatief), waarbij de eigenaar een persoonlijke mix kiest van onderhoud, isolatie, 
energieopwekking en levensloopbestendig maken. Sloop/nieuwbouw kan een optie zijn; 

 voor leegstaand en leegkomend vastgoed is een gezamenlijke beeldvorming met een lokale 
aanpak nodig. Naast herbestemmen zal in toenemende mate ook sloop aan de orde zijn; 

 wonen en zorg vormt een belangrijk aandachtspunt bij al deze genoemde ontwikkelingen. 

De zeven gemeenten uit de regio zijn na vaststelling van de Regionale woonagenda begonnen om 
deze lokaal uit te werken. Doetinchem heeft daartoe een herziene woningbouwstrategie en een lokale 
woonagenda opgesteld. Op 5 november 2015 is de Herziene woningbouwstrategie 2015 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Voor Doetinchem betekent dit dat is ingestemd met een maximaal aantal 
woningen. In de gemeente Doetinchem mogen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025 maximaal 
1.375 woningen toegevoegd worden.  

De opgaven uit de Regionale woonagenda die betrekking hebben op de kwalitatieve ontwikkeling van 
de woningvoorraad zijn, in de lokale woonagenda, verder uitgewerkt. 

De Lokale woonagenda gemeente Doetinchem 2016-2025 is op 22 september 2016 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Meer hierover in paragraaf 5.5.5 Herziene woningbouwstrategie 2015 en 
paragraaf 5.5.6 Lokale woonagenda gemeente Doetinchem 2016-2025. 

 

5.5  Gemeentelijk beleid 

5.5.1  Structuurvisie Doetinchem 2035 

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 2035 
vastgesteld. Deze structuurvisie schetst een beeld van de huidige ruimtelijke situatie en gaat zowel in 
op de kwaliteiten als op onderdelen waar verbeteringen denkbaar zijn. Er worden ruimtelijke kaders 
geschetst waarbinnen de gemeente Doetinchem de komende jaren wil werken. Daarbij gelden vier 
thema's. Dit zijn: 

 beherend ontwikkelen van stad en land; 
 kwaliteit en beleving; 
 economische kansen; 
 Doetinchem en haar omgeving. 

 

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 
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de sloop van bebouwing en het transformeren van stukken stad naar natuur of stadspark. 

Kwaliteit en beleving 

De verschuiving van het accent naar beheer biedt kansen voor kwalitatieve ontwikkeling. Doetinchem 
moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, 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 anticiperen daarop. De stad moet vernieuwend zijn zonder de 
bestaande kwaliteiten te verwaarlozen. 

Doetinchem en haar omgeving 

Als centrumgemeente zal Doetinchem de komende jaren een steeds belangrijkere rol vervullen. Als 
gevolg van bevolkingsontwikkeling zullen omliggende dorpen steeds vaker gebruik maken van de 
Doetinchemse voorzieningen. Goede verbindingen met de buurgemeenten zijn noodzakelijk. Er zijn 
verschillende samenwerkingsvormen, ook met buurland Duitsland. Belangrijke aandachtsgebieden 
zijn momenteel de infrastructuur, de zorg, het onderwijs, de werkgelegenheid en de cultuur. 

Onderzoek en conclusie 

De Structuurvisie Doetinchem 2035 van de gemeente bevat geen specifieke voorwaarden voor het 
plangebied. 

 

5.5.2  Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 

Op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 
vastgesteld. In het koersdocument staat beschreven wat duurzaamheid voor Doetinchem betekent, 
welke middelen de gemeente inzet en welke doelen de gemeente heeft om de 
duurzaamheidsambities te behalen. 

Duurzaamheid is een heel breed begrip. Voor Doetinchem komt duurzaamheid terug op de 
beleidsvelden energie, natuur, klimaat, circulaire economie, mobiliteit en duurzame producten en 
diensten. De gemeente zet zichzelf in als verbinder die andere partijen ondersteunt en 
enthousiasmeert bij hun duurzame initiatieven. 

Met het koersdocument legt de gemeente de focus voornamelijk op het terrein van energie. Op dit 
terrein kan de gemeente grote 'winsten' behalen. Doetinchem wil, samen met de andere 
Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal zijn. Dit doet de gemeente door zowel energie te 
besparen als schone energie op te wekken. De gemeente ziet het als taak om deze energietransitie 
te faciliteren en te stimuleren. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven en de te banen 
wegen vrijmaken. 

Wat betreft de energiebesparing richten de gemeente zich voornamelijk op de bestaande 
woningvoorraad en het bedrijfsleven. De gemeente informeert en zorgt voor subsidieregelingen of 
leningen. Wat betreft energieopwekking zijn zon, biomassa en ook wind kansrijke duurzame 
energiebronnen. In theorie kan elk gebouw voorzien in zijn eigen duurzame energieopwekking. Daar 
waar dit niet mogelijk is bieden collectieve duurzame energievoorzieningen het alternatief. 
 
Onderzoek en conclusie 
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In het voorliggende bestemmingsplan heeft de gemeente waar mogelijk al rekening gehouden met de 
energieneutraliteitsambitie. Zo is het in alle bestemmingen toegestaan om op daken van gebouwen 
zonnepanelen en -collectoren te plaatsen. Dit kan vergunningsvrij als rekening wordt gehouden met 
de bijbehorende randvoorwaarden. Het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op monumenten 
is niet vergunningsvrij. Het realiseren van zonnepanelen op de grond is alleen toegestaan als er een 
omgevingsvergunning is aangevraagd. De gedachtegang is dat eerst het dak wordt gebruikt om 
zonnepanelen te realiseren en dat daarna eventueel nog zonnepanelen tot maximaal 20 m2 op de 
grond gerealiseerd worden. Hiermee is de maximale oppervlakte maat op de grond voldoende. In het 
bestemmingsplan is geregeld dat de opgewekte duurzame energie zowel voor eigen gebruik als voor 
derden opgewekt mag worden. 

 

5.5.3.  Notitie ‘Wonen landelijk gebied Gemeente Doetinchem’ 

Op 17 december 2020 heeft de gemeente Doetinchem de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente 

Doetinchem’ vastgesteld. Deze notitie is opgesteld in navolging op het besluit van 28 november 2019 

woningbouwstrategie 2019 waarin het toevoegen van woningen in het landelijk gebied niet expliciet is 

opgenomen. Deze notitie biedt meer duidelijkheid over nieuwe woningen in het landelijk gebied.   

Centraal daarbij staat dat het toevoegen van nieuwe woningen geen doel op zich moet zijn, maar een 

middel om bij te dragen aan het waarborgen en versterken van de sociale en fysieke kwaliteit van het 

landelijk gebied. Daarnaast staat centraal dat het landelijk gebied kortgezegd ook het landelijk gebied 

moet blijven. Voornoemde maakt dat ruimte wordt geboden voor het splitsen van bestaande burger- 

en bedrijfswoningen en voor het toevoegen van woningen als daarvoor agrarische bebouwing wordt 

gesloopt (functieverandering VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) naar wonen). 

De voorwaarden die in deze notitie zijn opgenomen voor woningsplitsing en functieverandering van 

VAB naar wonen zijn waar mogelijk gebaseerd op bestaande regelingen/voorwaarden die daarmee 

een relatie kennen. Een belangrijke basis ligt in de nota van uitgangspunten die ten grondslag heeft 

gelegen aan het (vernietigde) bestemmingsplan ‘Buitengebied – 2012’. Daarnaast zijn de 

voorwaarden ook zodanig opgesteld dat de juiste kwaliteit woningen worden toegevoegd met name 

als het gaat om de levensloopbestendigheid en duurzaamheid van de woning. Wat betreft het laatste 

wordt de wens uit gesproken dat het besef dat een duurzame woning bijdraagt aan het wooncomfort, 

het verminderen van de energielasten, het verhogen dan wel behouden van de waarde en het 

verbeteren van het milieu leidt tot initiatieven die verder gaan dan wat nodig zou zijn. Tot slot is 

binnen de voorwaarden in het bijzonder ook aandacht voor een goede ruimtelijke (landschappelijk en 

stedenbouwkundige) inpassing van de situatie na woningsplitsing of functieverandering van VAB naar 

wonen met ook aandacht voor een thema als natuur inclusiviteit. De voorwaarden zijn tegelijkertijd 

geen blijvend vaststaand gegeven. Er is, met in achtneming, van het doel en de uitgangspunten van 

voorliggende notitie onderbouwd maatwerk mogelijk en aanpassing van de voorwaarden is mogelijk 

als daar op basis van de uitvoering aanleiding voor zou zijn. Op de volgende pagina zijn de 

voorwaarden in deze notitie samenvattend opgenomen. Voor een toelichting op de voorwaarden 

wordt verwezen naar de betreffende delen van deze notitie. 

1. In de basis geldt het volgende:  

a. Aangetoond is dat de te slopen opstallen legaal tot stand zijn gekomen en gedurende 

minimaal 3 jaar in gebruik zijn geweest ten dienste van het agrarische bedrijf;  

b. Vaststaat dat de bedrijfsvoering wordt beëindigd vóór vaststelling van het ruimtelijk plan 

dat de functieverandering naar wonen mogelijk maakt;  

c. De agrarische bestemming ter plaatse geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd naar de 

bestemming ‘Wonen’, met dien verstande dat het agrarisch bouwvlak in elk geval is 

verwijderd;  

d. Aangetoond is dat het realiseren van de woning(en) met bijbehorende bouwwerken niet 

leidt aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en 

bouwwerken en dat een aanvaardbaar woon-en leefklimaat is gewaarborgd.  
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2. De behoefte aan de te realiseren woning(en) moet zijn aangetoond. Daarom moet een 

onderbouwd verzoek om medewerking gezamenlijk worden ingediend door de eigenaar van 

locatie en de (potentiële) koper(s) van de te realiseren woning(en).  

 

3. Voor het realiseren van de woning(en) wordt een termijn gesteld van maximaal 1 jaar.  

 

4. Alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen moeten worden gesloopt met uitzondering van 

monumentale en/of gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In ruil daarvoor zijn 

maximaal vier zelfstandige woningen toegestaan verdeeld over maximaal twee 

woongebouwen (elk woongebouw maximaal 2 woningen) binnen de contouren van het 

voormalig agrarisch bouwvlak. Voor de realisatie van één woongebouw van 750 m3, moet 

minimaal 950 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing worden gesloopt.  

 

5. Als om bepaalde redenen de nieuwbouw van een woning niet kan plaatsvinden binnen het 

voormalig agrarisch bouwvlak, dan wordt bekeken of maatwerk kan worden geboden.  

 

6. De benodigde sloop voor de realisatie van het aantal gewenste woningen kan verdeeld over 

meerdere locaties plaatsvinden. Voor een slooplocatie geldt een sloopondergrens van 

minimaal 300 m2 . Planologisch wordt vastgelegd dat gesloopte bebouwing niet kan worden 

teruggebouwd. De bouw van de woning(en) vindt plaats op één locatie en voor deze locatie 

geldt een sloopondergrens van 500 m2 .  

 

7. Als op basis van een Rijks-of provinciale regeling een financiële vergoeding is of wordt 

toegekend voor het beëindigen van agrarische bedrijfsactiviteiten, dan moet worden 

aangetoond dat de realisatie van één of meerdere woningen noodzakelijk is om de sloop van 

de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te kunnen bekostigen.  

 

8. De te realiseren woning(en) moet(en) aardgasloos, levensloopbestendig, natuurinclusief en 

(bijna) energieneutraal zijn gebouwd en in ieder geval voldoen aan het Bouwbesluit.   

 

9. De herontwikkeling van het erf wordt benut om ook de bestaande woning te verduurzamen 

naar bij voorkeur minimaal energielabel B.  

 

10. Per woning (zowel bestaande als nieuw te bouwen) is maximaal 100 m2 aan bijbehorende 

bouwwerken toegestaan. Als monumentale bebouwing en/of met een cultuurhistorische 

waarde op het erf aanwezig zijn, dan moeten deze gebruikt worden als bijbehorende 

bouwwerken.  

 

11. Er dient sprake te zijn van een zorgvuldige ruimtelijke (landschappelijke en 

stedenbouwkundige) inpassing. Daarvoor moet een door de gemeente goedgekeurd 

(samenhangend) erf-en landschappelijk inrichtingsplan worden opgesteld, welke voldoet aan 

bijlage 1, 2, 3 en 4. De landschappelijke inpassing moet gerealiseerd zijn binnen 1 jaar na 

ingebruikname van de nieuwe bestemming (Wonen) en dient vervolgens in stand te worden 

gehouden. 

 

Concluderend 

Ten aanzien van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aan alle genoemde punten wordt 

voldaan en zijn verder uitgewerkt in de paragrafen onder hoofdstuk 6. 

5.5.4  Herziene woningbouwstrategie 2019 

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Woningbouwstrategie 2019 
vastgesteld. De Woningbouwstrategie 2019 biedt ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, nieuwe 
woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag om in gemeente Doetinchem te wonen. 
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De afgelopen jaren waren er, vanwege afspraken binnen de Achterhoek, beperkte mogelijkheden om 
nieuwe woningen te realiseren. Naar aanleiding van recente onderzoeken, en signalen vanuit de 
samenleving, hebben Achterhoekse gemeenten nu meer ruimte om medewerking te verlenen aan het 
realiseren van nieuwe woningen die aansluiten bij de behoefte. 

In de Woningbouwstrategie 2019 is opgenomen onder welke voorwaarden nieuwe woningen in 
gemeente Doetinchem gerealiseerd mogen worden. Ingediende plannen van particulieren, 
ontwikkelaars en gemeente Doetinchem zelf worden op basis van de Woningbouwstrategie 2019 
beoordeeld. In de Woningbouwstrategie 2019 staat (samengevat) dat: 

• de behoefte voor de nieuwe woning(en) moet zijn aangetoond; 

• de nieuwe woning(en) in principe binnen de bebouwde kom wordt gerealiseerd; 

• met het realiseren van de woning(en) de kwaliteit van de omgeving verbetert (bijvoorbeeld 
doordat een leegstaand en/of vervallen pand wordt omgebouwd naar woningen). 

 
Behoefte woningen in het buitengebied 
Aangezien inbreiden voor uitbreiden gaat, kunnen nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied niet 
zonder meer worden gehonoreerd. Maar ook in het buitengebied kan zich de situatie voordoen, dat 
de realisatie van één of enkele woningen voordelen op andere gebieden met zich meebrengt, die 
pleiten voor medewerking. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het saneren van asbest, het 
realiseren van milieu- en natuurdoelen, het versterken van landschappelijke of cultuurhistorische 
waarden en het voorkomen van oneigenlijk gebruik. In alle gevallen is maatwerk nodig en zal met de 
provincie moeten worden overlegd over het verlaten van het inbreidingsprincipe. Het criterium, dat de 
behoefte aan de nieuwe woningen moet worden aangetoond, blijft onverkort van kracht. Overigens 
was splitsing van cultuurhistorisch waardevolle panden in het buitengebied de afgelopen jaren onder 
de oude strategie mogelijk. Hiervoor was een reservering van 20 woningen beschikbaar, die nog niet 
geheel is gebruikt. De reservering vervalt. Splitsing van cultuurhistorisch waardevolle panden blijft in 
de nieuwe strategie in principe mogelijk. 
 
Onderzoek en conclusie 
De voorliggende ontwikkeling is voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
gelegen in het buitengebied van de gemeente. De kaders voor medewerking aan de realisatie van 
woningen in het buitengebied zijn vastgelegd in de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente 
Doetinchem’ zoals hierboven in paragraaf 5.5.3. beschreven. 
 

 

5.5.5  Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vormt de basis voor de omgang met water in het 
algemeen en het rioleringsstelsel in het bijzonder. 

Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het stedelijk gebied zijn de volgende gidsprincipes voor 
integraal waterbeheer van belang: 

 het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren; 
 water van schoon naar minder schoon laten stromen (geen afwenteling); 
 met water de identiteit van een plek zichtbaar maken; 
 een goede communicatie opzetten (intern en extern); 
 water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen; 
 samenwerken en afstemmen; 
 balans in watersysteem en waterketen. 

Door het toepassen van deze principes wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een robuust, 
veerkrachtig en gezond watersysteem binnen de gemeentegrenzen, gecombineerd met een 
aantrekkelijke woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van het water. Er is 
een goede samenwerking en afstemming tussen alle bij het waterbeheer betrokken partijen, en er 
vindt geen bestuurlijke, financiële of ruimtelijke afwenteling plaats. Dit is het algemene streefbeeld 
voor 2030. 

In het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader 
uitgewerkt. In paragraaf 6.10 Water wordt nader op het aspect water ingegaan. Dit bestemmingsplan 
sluit aan op het gestelde in het Gemeentelijk Rioleringsplan. 
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5.5.6  Groenstructuurplan Doetinchem 2017 

Het Groenstructuurplan Doetinchem 2017 vormt de basis van de groene bestemmingen in dit plan. 
Het groenstructuurplan is recent geactualiseerd en op 27 juni 2017 vastgesteld door het college. Het 
plan is het beleidsdocument waarin beleid en ambities ten aanzien van de groen- en bomenstructuren 
zijn vastgelegd. Het gaat daarbij zowel om de functionele als de visueel-ruimtelijke aspecten van het 
groen. Het groenstructuurplan is leidend bij ruimtelijke vraagstukken waar zij onderdeel van uitmaakt. 
De beleidsuitgangspunten voor het plan komen voort uit de Structuurvisie Doetinchem 2035. De 
belangrijkste doelen van het plan zijn: 

 vastleggen van bestaande, te behouden, te versterken en nieuw te ontwikkelen (hoofd)groen- en 
bomenstructuren; 

 verwoorden groene ambities en uitwerken naar concrete projecten en acties; 
 handvatten bieden voor afwegingen bij ruimtelijke claims, afstoten en verkoop van het openbaar 

groen; 
 functioneren als toetsingsinstrument voor de Bomenverordening; 
 mede richting geven aan aanleg, beheer en onderhoud. 

cultuur 

 

Figuur 3 groenstructuurkaart met ligging planlocatie bij zwarte pijl 

5.5.7  Bomenbeleid en de Bomenverordening 

De bescherming, de herplant en het kappen van bomen is geregeld in de gemeentelijke 
bomenverordening. De beleidsregels voor toepassing van deze regelgeving zijn opgenomen in de 
Bomenverordening 2015. Deze verordening bevat regels ten aanzien van de beoordeling 
kapaanvragen en belangenafweging, bijzondere bomen en de duurzame instandhouding en 
bescherming van bomen. Het bomenbeleid is in essentie gericht op het behoud van (toekomstig) 
waardevolle bomen en boomstructuren.  
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Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de structuur, identiteit, belevingswaarde, ecologische 
waarde en gebruikswaarde van de (woon)omgeving en worden dan ook beschouwd als de 
belangrijkste groenelementen in de stedelijke omgeving. Hierbij geldt dat naarmate bomen ouder zijn 
de waarde voor de omgeving toeneemt. Om deze reden is het van belang in de bestaande situatie en 
bij nieuwe ontwikkelingen met zorg om te gaan met aspecten van beheer en inrichting van de boom 
en zijn groeiplaats. 
 
Onderzoek en conclusie 

De aanwezige waardevolle bomen worden beschermd middels de kapverordening en de 
kapvergunning. In dit bestemmingsplan zijn derhalve geen maatregelen opgenomen. Het 
bestemmingsplan vormt geen belemmering voor het Bomenbeleid en de Bomenverordening. 

 

5.5.8  Continuïteit in Karakter, Cultuurhistorie Doetinchem 

Op 21 september 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota cultuurhistorie 'Continuïteit in 
Karakter' vastgesteld. In de nota is aandacht voor het verhaal van Doetinchem en het zichtbaar 
maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte. Mede hierdoor wordt de kennis over en waardering 
voor cultuurhistorie vergroot, en kan cultuurhistorie als inspiratiebron dienen bij ruimtelijke 
planvorming. 

De nota kent een brede insteek en beschrijft ambities op een aantal maatschappelijke thema's. 
Daarnaast beschrijft de nota ook de beleidskaders en de manier waarop cultuurhistorie in de 
ruimtelijke planvorming geborgd wordt. Hiervoor zijn vijf belangrijke thema's onderscheiden. Voor dit 
bestemmingsplan onderstaande thema’s van toepassing: 

1. krimp, leegstand en herbestemmen; 
2. duurzaamheid en innovatie; 
3. instandhouding; 
4. kennis vergroting en uitwisseling; 
5. leefomgeving en participatie. 

 
1. Krimp, leegstand en herbestemmen 
Bij leegstand van monumenten is herbestemming het uitgangspunt. Bij andere gebouwen met een 
cultuurhistorische waardeis de keuze of herbestemming of (gedeeltelijke) sloop. Naast 
cultuurhistorische waarde wordt het oordeel ook gebaseerd op de omgevingswaarde, de 
maatschappelijke waarde en de bouwtechnische waarde van het leegstaande gebouw. 

2. Duurzaamheid en innovatie 
In 2030 wil Doetinchem energieneutraal zijn. Bij erfgoed wordt energiebesparing en het gebruik van 
alternatieve energiebronnen met rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van de 
gebouwen gestimuleerd. De gemeente Doetinchem werkt aan een actueel overzicht van 
mogelijkheden voor eigenaren van historische gebouwen. 

3. Instandhouding 
Het is de ambitie waardevol cultuurhistorisch erfgoed blijvend te beschermen, in stand te houden en 
verval te voorkomen. De gemeente monitort actief de bouwkundige staat van monumenten en 
handhaaft de monumentensubsidieverordening. 

4. Kennis vergroting en uitwisseling 
De gemeente streeft er naar de aanwezige kennis over de cultuurhistorie van Doetinchem te 
vergroten, te delen en inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Hiervoor wordt onderzoek gedaan 
naar cultuurhistorische waarden, waarbij in het bijzonder ook het funerair erfgoed (begraafplaatsen en 
kerkhoven) wordt genoemd. Ook wordt nader onderzoek gedaan naar potentiële monumenten en 
wordt de monumentenlijst geactualiseerd. De gemeente blijft actief in gesprek met in- en externe 
deskundigen, en onderzoekt de wenselijkheid van een cultuurhistorische waardenkaart voor haar 
inwoners. 

5. Leefomgeving en participatie 
De gemeente wil cultuurhistorie zo goed mogelijk zichtbaar en beleefbaar maken voor haar inwoners 
om op deze manier het besef en de waardering voor cultuurhistorie te vergroten. Particulier initiatief 
wordt gestimuleerd en de gemeente levert jaarlijks een bijdrage aan de Open Monumentendag. 
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Algemeen 

De gemeente Doetinchem kent verschillende historische identiteiten, zoals bijvoorbeeld landschap, 
wonen en werken, de middeleeuwse stad, de naoorlogse stad, de boerderijen in het buitengebied 
welke de komende jaren een leidraad moeten vormen voor het cultuurhistorisch beleid. Daarnaast 
moet het cultuurhistorisch beleid zoveel mogelijk aansluiten op bestaande wetgeving. 

De gemeente heeft inmiddels veel informatie beschikbaar over de archeologie, de naoorlogse wijken, 
het industrieel erfgoed, het centrum van Doetinchem, het landelijk gebied en enkele kleinere 
onderzoeksgebieden. Uit alle onderzoeken zijn aanbevelingen naar voren gekomen voor behoud en 
ontwikkeling van bepaalde panden of structuren, onder en boven de grond. 

Voor sommige panden heeft dat een bescherming opgeleverd als gemeentelijk monument. Voor 
andere loopt die procedure of volgt die nog. Daarnaast zijn er panden die net niet in aanmerking 
komen voor de monumentale status, maar wel bescherming verdienen tegen sloop. Door het 
toekennen van cultuurhistorische waarde van deze panden in het bestemmingsplan, worden deze 
cultuurhistorische waardevolle panden tegen sloop beschermd. Meer hierover in paragraaf 
Cultuurhistorisch erfgoed. 

 



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  29  

Hoofdstuk 6  Haalbaarheid 

6.1  Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en andere 
omgevingsaspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en 
het beheer van het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van 
bepaalde locaties. Als dit zo is, blijkt dit uit de tekst onder het bepaalde aspect. 

6.2  Milieueffectrapportage - (vormvrije) m.e.r.-

(beoordelings)plicht 

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het milieu dient te 
worden beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een 
milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een milieueffectrapportage is bedoeld om 
milieubelangen bij verschillende ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de besluitvorming 
te geven. Het wettelijk kader voor de m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het 
daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). 

In het Besluit m.e.r. is geregeld voor welke plannen en besluiten die nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
maken daadwerkelijk een m.e.r.-(beoordelings)procedure doorlopen moet worden dan wel een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd. 

Bij het toetsen van plannen en besluiten aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden: 

1. De activiteit(en) die het plan of besluit mogelijk maakt, komt niet voor in of kan niet worden 
beschouwd als een activiteit zoals opgenomen in kolom 1 van onderdeel C (C-lijst) of D (D-lijst) 
van de bijlage van het Besluit m.e.r. Er geldt geen m.e.r.-plicht of (vormvrije) m.e.r.-
beoordelingsplicht. 

2.  Een m.e.r.-plicht: voor (onderdelen van) het plan of besluit is het uitvoeren van een m.e.r. 
verplicht; 
a. M.e.r. is verplicht bij een plan als: 

 het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor volgens de Wet 
milieubeheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is. 

 of als de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor 
Natura 2000-gebieden waardoor een Passende beoordeling nodig is. 

b. M.e.r. is verplicht bij een project: 
 als de activiteit die mogelijk wordt gemaakt is opgenomen in kolom 1 van de C-lijst. 
 als de omvang van de activiteit de drempelwaarde van kolom 2 van de C-lijst overschrijdt. 
 en er een besluit als genoemd in kolom 4 van de C-lijst nodig is.  

3.  Een formele m.e.r.-beoordelingsplicht: indien sprake is van een formele beoordelingsplicht, dan 
moet het bevoegd gezag (aan de hand van de criteria in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling) met een m.e.r.-beoordelingsbesluit beoordelen of de voorgenomen 
activiteit (door de initiatiefnemer bij bevoegd gezag gemeld in de vorm van een aanmeldnotitie) 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben c.q. of belangrijke gevolgen voor het 
milieu kunnen worden uitgesloten. Indien belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet 
kunnen worden uitgesloten, dan geldt een m.e.r.-plicht. Kunnen belangrijke nadelige 
milieugevolgen wel worden uitgesloten, dan is een m.e.r. niet noodzakelijk. Er is sprake van een 
formele m.e.r.-beoordelingsplicht als de voorgenomen activiteit: 

 voorkomt/beschouwd kan worden als een activiteit in kolom 1 van de D-lijst, en 
 groter is dan de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst, en 
 mogelijk gemaakt wordt door een besluit in kolom 4 van de D-lijst (indien de activiteit 

mogelijk wordt gemaakt door een plan in kolom 3, dan geldt een plan-m.e.r.-plicht). 
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4.  Een 'vormvrije' m.e.r.-beoordelingsplicht: indien sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, 
dan moet het bevoegd gezag (aan de hand van de criteria in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling) met een m.e.r.-beoordelingsbesluit ook beoordelen of de voorgenomen 
activiteit (door de initiatiefnemer bij bevoegd gezag gemeld in de vorm van een aanmeldnotitie) 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben c.q. of belangrijke gevolgen voor het 
milieu kunnen worden uitgesloten. Indien belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet 
kunnen worden uitgesloten, dan moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of kan direct worden 
gekozen voor een m.e.r. Als belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wel kunnen worden 
uitgesloten, dan volstaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling en is het een milieueffectrapportage niet 
nodig. Er is sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling als de voorgenomen activiteit: 

 voorkomt/beschouwd kan worden als een activiteit in kolom 1 van de D-lijst, en 
 kleiner is dan de drempelwaarde in kolom 2 van de D-lijst, en 
 mogelijk gemaakt wordt door een besluit in kolom 4 van de D-lijst.  

 
Onderzoek 

De beoogde ontwikkeling betreft de nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen. Een stedelijke 
ontwikkeling met een oppervlakte vanaf 100 hectare of vanaf 2000 woningen wordt genoemd in lijst D 
van de bijlage bij het besluit milieueffectrapportage. Deze drempels worden met dit initiatief uiteraard 
niet overschreden.  

Ondanks dat de drempels niet worden overschreden, geldt er wel een vormvrije m.e.r.beoordeling. In 
deze ruimtelijke onderbouwing zijn alle relevante (milieu)aspecten beschreven. Geconcludeerd kan 
worden dat voldaan wordt aan geldende regels en beleid.  

Concluderend:  

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bijzondere omstandigheid die bepalend is voor het 
besluiten tot een MER-procedure. 

6.3  Bodem 

Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om te weten of de bodemkwaliteit geschikt is voor 
de beoogde bestemming. De eisen die worden gesteld aan de bodemkwaliteit en de noodzaak tot het 
uitvoeren van een bodemonderzoek staan vermeld in onder meer de Wet bodembescherming, het 
Besluit bodemkwaliteit, de Woningwet en het Bouwbesluit. 

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen gezondheidsrisico oplevert voor de gebruikers van de 
bodem. Ook mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door bijvoorbeeld grondverzet (het 
zogenaamde stand still-beginsel). 

 
Onderzoek 

Voor de voorgenomen ontwikkeling is door onderzoeksbureau Montferland Milieu een 
bodemonderzoek verricht welke als bijlage 1 is bijgevoegd (Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
Varsseveldseweg 261 te Doetinchem, nummer MM21115, datum 10 augustus 2021) 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  

• In de boringen A09 en A12 is matig baksteenhoudend materiaal waargenomen.  

• De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen 
belemmering voor het toekomstige gebruik.  

• Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op de locatie geen ernstige 
bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde waarden 
overschrijden na uitsplitsing enkel de achtergrond- en/ of streefwaarde, wat duidt op enkel 
lichte (natuurlijke) verontreinigingen.  

• De tevoren gestelde hypothese ‘De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd’ dient formeel gezien te worden 
verworpen. De verhogingen in de grond en in het grondwater zijn echter gering en kunnen als 
niet significant beschouwd worden.  

• Het verkennend asbestonderzoek (druppelzone) zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. In de grove fractie van de bodem is geen asbest aangetroffen. In het 
mengmonster B-ASMM01 van de fijne fractie is een gehalte van 130 mg/kg d.s. aangetoond.  
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• Op basis van de waargenomen losse vezels  <0,5 mm in alle ASMM mengmonsters wordt 
gesteld dat er aanleiding is tot het uitvoeren van een SEM-analyse. 

• Op basis van een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) 
wordt gesteld dat er formeel aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek 
asbest in bodem ter plaatse van de aangetoonde asbestverontreinigingen. In het nader 
onderzoek dient bepaald te worden of er sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Aangezien de bron van de verontreiniging al is vastgesteld (de 
verontreiniging is te relateren aan de uitspoeling van asbestvezels vanaf de asbestgolfplaten) 
lijkt een nader asbestonderzoek ons niet zinvol. Het is aannemelijk dat de verontreiniging zich 
niet verder heeft verspreid dan de druppelzone. Normaliter is dit een strook van maximaal 1,0 
m uit de bebouwing. Echter, aangezien het om een relatief nieuwe problematiek gaat bestaat 
er op bestuurlijk niveau nog geen eenduidig beleid over de te nemen vervolgstappen 
(bepaling spoedeisendheid sanering). Geadviseerd wordt derhalve om bovenstaande op te 
nemen met het bevoegd gezag. 

• De tevoren gestelde hypothese “verdacht” op basis van het vooronderzoek voor de 
onverharde afwateringszones wordt aangenomen. 

• De locatie wordt met uitzondering van de onverharde afwateringszone B-ASMM01, geschikt 
geacht voor de beoogde bestemming. Voor aanvang van de herontwikkeling dient de bodem 
bij de onverharde afwateringszone B-ASMM01 te worden gesaneerd. 

 

Concluderend 
Ten aanzien van het aspect bodem is er, met in achtneming van de inhoud van het 
onderzoeksrapport en het daarin opgenomen  vervolgadvies, sprake van een goed woon- en 
leefklimaat. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Wel dient 
voor aanvang van de herontwikkeling de bodem bij de onverharde afwateringszone B-ASMM01 te 
worden gesaneerd. 

6.4  Akoestiek  

6.4.1  Wegverkeerslawaai 

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet 
geluidhinder (Wgh) zijn daarom geluidsnormen opgenomen.  

 
Onderzoek en conclusie 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van 
wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een 
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor 
tweestrooks wegen die aan weerszijden van de weg gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden 
genomen 250 meter. Binnen de bebouwde kom bedraagt deze afstand 200 meter. Ingeval van het 
realiseren van geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone moet een akoestisch onderzoek 
plaatsvinden. 

Daar waar geen sprake is van een wettelijke onderzoekszone moet in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening het aspect akoestiek ook afgewogen worden. 

Aangezien de voorliggende ontwikkeling een geluidsgevoelige functie mogelijk maakt in de vorm van 
twee nieuwe vrijstaande woningen binnen de geluidzone van de Varsseveldseweg en de Bartelstraat 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidsbelasting op woning 1 voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze voorkeursgrenswaarde wordt bij woning 2 overschreden waardoor een 
hogere grenswaarde nodig is. Daarvoor zal gelijk met de ruimtelijke procedure een ontheffing hogere 
waarde geluid worden doorlopen. Er wordt voor woning 2 wel voldaan aan de maximale grenswaarde. 
Het volledige akoestisch onderzoek (SAIN, Akoestisch Onderzoek Varsseveldseweg 261 
Doetinchem, nummer 2021-3066, datum 15 juli 2021) is als bijlage 4 bijgevoegd.  
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6.5  Luchtkwaliteit 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden.  

Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat 
wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma 
houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. 
Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 
(grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet 
meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen 
beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een 
grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of 
PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. 
 
Onderzoek 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit is de 
NIBM-tool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan 
niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de 
toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. Door de realisatie van een tweetal vrijstaande 
woningen nemen de verkeersbewegingen licht toe. Per woning wordt uitgegaan van 8 
(auto)verkeersbewegingen per werkdagetmaal (norm crow.nl). 

Door middel van de NIBM-tool is berekend of het extra verkeer invloed heeft op de luchtkwaliteit. De 
NIBM-tool is een rekentool waarmee de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen 
aan de luchtkwaliteit kan worden vastgesteld. Met de NIBM-tool kan op een eenvoudige en snelle 
manier bepaald worden of een plan niet-in-betekende-mate bijdraagt (NIBM).  

 
Figuur 4 berekening volgens NIBM tool (bron:infomil.nl) 

 

Conclusie 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 1,2 
µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Geconcludeerd is dat de toename van het verkeer niet-in-
betekende-mate bijdraagt. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit is sprake van een goed woon- 
en leefklimaat. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  



   

Ruimtelijke onderbouwing versie 5 datum 4 januari 2022  33  

 

6.6  Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Dit kan 
betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes (weg, water, rail en buisleiding) in 
relatie tot de (bebouwde) omgeving. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe veiligheid 
inrichtingen', de bijbehorende regeling en de circulaire effectafstanden LPG-tankstations van belang. 
Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen', het besluit externe veiligheid transportroutes en 
de wet basisnet van belang. Daarnaast zijn er een aantal besluiten en regelingen vastgesteld waarin 
het beleid verder uitgewerkt is. Het beleid met betrekking tot buisleiding is opgenomen in het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt gemaakt tussen 
een plaatsgebonden risico en een groepsrisico.  

 
Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die kans 
10-5 (één op 100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. 
Binnen deze contour mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder andere scholen, 
gebouwen waar zich veel mensen bevinden en gebouwen waar zich minder zelfredzame personen 
kunnen bevinden) aanwezig zijn of geprojecteerd worden. 

 
Groepsrisico 

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied 
overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de 
indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico geldt in ieder 
geval dat het niet wenselijk is om hier kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het streven moet zijn 
om het aantal personen binnen het invloedsgebied onder de oriëntatiewaarde en waar mogelijk zo 
laag mogelijk te houden. 
 
Gemeentelijk beleid 
Door de gemeente Doetinchem is 'Het Extern Veiligheidsbeleid' vastgesteld d.d. 19 december 2013. 
De gemeente streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico's en de behoefte aan de 
activiteiten die de risico's veroorzaken. Daar waar de gemeente als bevoegd gezag een 
beoordelingsvrijheid heeft maakt zij in dit beleidsdocument keuzes op het gebied van externe 
veiligheid. Die keuzes hebben de vorm van algemene uitgangspunten en gebiedsgerichte ambities: 

1. Voor de toepassing van dit externe veiligheidsbeleid onderscheidt de gemeente Doetinchem drie 
gebiedstypen: woongebieden, bedrijventerrein en buitengebied. 

2. Een balans dient gevonden te worden tussen enerzijds wonen en werken en anderzijds veiligheid 
en risico, waarbij de nadruk ligt op veiligheid. 

3. In woongebieden staat de veiligheid voorop. In woongebieden worden dan ook geen  nieuwe 
risicobronnen toegelaten. 

4. Vestiging van nieuwe risicovolle bedrijven is mogelijk, hiervoor is het A18 Bedrijvenpark 
aangewezen. 

5. Op het bedrijventerrein en in het buitengebied accepteert de gemeente een enigszins minder 
streng veiligheidsregime en is de komst van inrichtingen met enige risicobelasting op de 
omgeving onder voorwaarden mogelijk. 

6. Waar zich externe veiligheidsknelpunten voor (kunnen) doen, besteedt de gemeente vooral 
aandacht aan bronmaatregelen om het risico te verkleinen. Pas daarna komen effectmaatregelen 
aan de orde. 

7. Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van een 
calamiteit betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden met het advies van de 
veiligheidsregio in het kader van de verantwoordingplicht groepsrisico. 
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Figuur 5 uitsnede risicokaart met planlocatie in de blauwe cirkel (bron:risicokaart.nl) 

Onderzoek 

In of in de directe omgeving van het plangebied zijn geen stationaire bronnen en/of mobiele bronnen 
aanwezig. 

Conclusie 

Voor het overige geldt dat er in of in de directe nabijheid van het plangebied geen stationaire bronnen 
of mobiele bronnen aanwezig zijn. Omdat het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de 
huidige situatie en er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is er geen sprake van 
belemmeringen voor het aspect externe veiligheid. 

6.7  Bedrijven en milieuzonering 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering wordt verstaan het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 
bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet 
groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee 
doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies; 

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt veelal de VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele 
reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten 
opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor 
de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de 
uiteindelijke indicatieve richtafstand. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de 
bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel 
van een milieugevoelige functie die op grond van het plan mogelijk is. 
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Figuur 6 planlocatie (bij pijl) en omliggende functies (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Figuur 7 planlocatie (bij pijl) en omliggende functies (bron:ruimtelijkeplannen.nl) 

In de directe nabijheid van de planlocatie liggen enkel locaties met de enkelbestemming ‘wonen’. Het 
dichtstbijzijnde bedrijf betreft een agrarisch mechanisatiebedrijf. Hiervoor geldt een richtafstand van 
50 meter. De feitelijke afstand tot aan de planlocatie bedraagt 400 meter. 
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Figuur 8 lijst met richtafstanden (bron:infomil) 

 

Omgekeerde werking 

In de directe nabijheid van de planlocatie zijn een tweetal agrarische bedrijven gelegen. In de Wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv) is geregeld dat woningen die gesitueerd worden op het (voormalige) 

agrarische perceel voor wat betreft de bescherming tegen geurhinder gelijk gesteld worden met 

agrarische bedrijfswoningen. Hierdoor gelden vaste afstanden van 50 meter tussen de nieuwe 

woningen en bestaande veehouderijen. Deze zijn allen op een dermate grote afstand gelegen (200 

meter en 300 meter) dat ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijk aan te houden afstand van 50 

meter tot aan een geurgevoelig object in het buitengebied. 

 

Figuur 9 afstand tot omliggende agrarische bedrijven (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

6.8  Flora en fauna 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De Wet 
natuurbescherming is het wettelijke stelsel voor de natuurbescherming. De wet is de vervanger van 
de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. 
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De Wet natuurbescherming regelt allereerst de taken en bevoegdheden ten behoeve van de 
bescherming van natuurgebieden en plant- en diersoorten. Daarnaast bevat het voorstel onder meer 
bepalingen over de jacht en over houtopstanden. 
 
De Wet natuurbescherming neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. Het toetsingskader van 
de nieuwe wet is, voor wat betreft soortbescherming, deels gelijk aan dat van de oude Flora- en 
faunawet. Al is de lijst met beschermde soorten wel gewijzigd. In de nieuwe wet zijn 945 soorten 
actief beschermd. Waar dat noodzakelijk is voor een adequate bescherming van natuurwaarden 
waarvoor geen specifieke bescherming is voorzien in Europese regelgeving worden op formeel 
wetsniveau aanvullende, als zodanig kenbare 'nationale' beschermingsvoorschriften verankerd. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en planologische procedures zal getoetst moeten worden aan de Wet 
natuurbescherming. De provincies zijn het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. 
In de Wet natuurbescherming is geregeld dat er voldoende zorg in acht moet worden genomen voor 
de in het wild levende dieren en planten, inclusief de directe leefomgeving. 
 
Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, moeten de 
verbodsbepalingen in acht worden genomen. Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een 
vergunning, onderzoek moet worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op 
grond van de Wet natuurbescherming beschermd zijn. Vooral binnen de stedelijke omgeving moet 
aandacht worden geschonken aan de aanwezigheid van en de invloed op vleermuizen, huismus, 
gierzwaluw en steenmarter. De nestlocaties en vaste rust- en verblijfplaatsen van deze 
soort(groep)en zijn jaarrond beschermd. Daarnaast zijn de bezette nesten van alle inheemse 
vogelsoorten beschermd en mogen niet opzettelijk verstoord worden. Het broedseizoen loopt globaal 
van 15 maart t/m 15 juli, maar broedgevallen daarbuiten zijn ook beschermd. 
 
Ook moet worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting van de 
beschermde soorten plaatsvindt. Als inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen die op grond 
van de bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn vastgesteld, kan een verzoek tot ontheffing 
worden aangevraagd. Uit een verleende ontheffing kunnen aanvullende mitigerende en/of 
compenserende maatregelen voortkomen die van invloed zijn op de (her)inrichting van een gebied. 
Het niet verkrijgen van een ontheffing is van invloed op de haalbaarheid van een project. 
 

Onderzoek en conclusie 

Het plangebied is op 7 juni 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, 
zoals Gelders Natuurnetwerk, Groene Ontwikkelingszone en Natura 2000. Hieronder een 
samenvatting. Het volledige rapport (Quickscan natuurwaardenonderzoek Rood-voor-rood project 
Varsseveldseweg 261 Doetinchem, nummer 3487 versie1.o met datum 14-07-2021) is als bijlage 3 
bijgevoegd. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone of Natura 
2000- gebied. Vanwege de ligging buiten het Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het 
Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone geen externe werking kent. Gelet op de aard, 
omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen Natura 2000-gebied en het 
plangebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een 
negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een 
stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht. Ongeacht, of er sprake is van toename van 
stikstofdepositie, geldt per 1 juli 2021 een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de 
bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor effecten die ontstaan gedurende de ontwikkelfase.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, 
maar mogelijk bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels in het 
plangebied. Vleermuizen bezetten er geen vaste rust-of voortplantingsplaats. 
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Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of 
vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden 
voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondbonden zoogdieren en amfibieën die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘vangen’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties. Grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën mogen niet gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten. Wel geldt een vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van rust- en 
voortplantingslocaties. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling.     
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor beschermde diersoorten niet af. 
 
Stikstofparagraaf 
Uit de berekeningen met Aerius-calculator blijkt dat er ter hoogte van kwetsbare habitattypen in de 
Natura-2000, ten gevolge van de stikstofuitstoot binnen dit planproject, geen rekenresultaten hoger 
dan 0,00 mol/ha/jaar zijn. Aangezien dat het voornamelijk om vervoersbewegingen gaat en de 
Natura-2000 gebieden op een afstand liggen verder van 5 km zijn er rekenpunten toegevoegd aan de 
berekening. De rekenpunten die zijn ingevoerd liggen op een afstand van ongeveer 1,5 km tot 4,0 km 
van het projectgebied. Deze ingevoerde rekenpunten geven geen negatief effect dus er kan 
geconcludeerd worden dat er geen nadelige effecten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de 
omliggende beschermde Natura-2000 gebieden. Daarmee staat op voorhand vast dat de activiteiten, 
nodig voor de aanlegfase en gebruiksfase van het gewenste plan, geen nadelig effecten hebben op 
de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende beschermde Natura-2000 gebieden. De 
stikstofdepositie ten gevolge van de activiteiten ter realisatie en gebruik van het plan vormt daarmee 
geen belemmering. Het volledige stikstofonderzoek (Stikstofparagraaf project Varsseveldseweg 261 
te Doetinchem, Locis Adviseurs, 12 juli 2021) is als bijlage 5 bijgevoegd. 
 

6.9  Water  

6.9.1  Waterbeheerplan 2016-2021 

Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van 
belang zijn. Vanuit de primaire taakgebieden zijn dit in de planperiode 2016-2021: 

 Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water; 
 Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water; 
 Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water; 
 Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater; 
 Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer. 
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6.9.2  Watersysteem 

De bouwmogelijkheden en het verharde oppervlakte nemen af. Hemelwater zal ter plaatse in de 
bodem worden geïnfiltreerd en vastgehouden. 

6.9.3  Gemeentelijk Rioleringsplan 

In paragraaf 5.5.9 Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 is het rioleringsplan van de gemeente 
Doetinchem behandeld. Het beleid dat daarin is verwoord komt terug in deze waterparagraaf. 

6.9.4  Watertoets 

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het op een 
andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te bieden tegen 
overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan 
de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het water meer ruimte te geven. De watertoets 
heeft als doel om in een vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het opstellen van 
een wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten 
die van betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het plangebied en de directe omgeving van 
het gebied, bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit. Deze toets 
is in de navolgende tabel opgenomen. 

 

Thema Toetsvraag Relevant 

Hoofdthema's 

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 
waterkering? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

1. Nee 
 
2. Nee 

Riolering en  
afvalwaterketen 

1. Is er een toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van waterschap? 

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee 

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 
oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen 
gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee 

Grondwater- overlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de 
ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of 
IJssel? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? 

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee 
4. Nee 

Oppervlaktewater- 
kwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 
geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 
actiegebied? 

1. Nee 
2. Nee 
3. Nee 

Grondwaterkwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking? 

Nee 

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het 
gemengde of verbeterde stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied 
die milieu hygiënische of verdrinkingsrisico's met zich 
meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

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

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur? 

1. Nee 
2. Nee 
 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 
eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

1. Nee 
2. Nee 
 

Aandachtsthema's 

Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 
beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 
mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 
aanwezig? 

Nee 

 

In onderhavige situatie neemt het bebouwde oppervlak niet toe. Hemelwater zal ter plekke infiltreren 

in de bodem. Het huishoudelijk afvalwater wordt uiteraard wel geloosd op het gemeentelijk riool.  

Concluderend:  

Het aspect water vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.   

 

6.10  Archeologie en cultuurhistorie 

Het gemeentelijke beleid van archeologie en cultuurhistorie sluit aan bij het provinciale beleid van 
deze aspecten. In de volgende twee paragrafen wordt nader ingegaan op archeologie en 
cultuurhistorie. 

6.10.1  Archeologisch erfgoed 

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de zorg voor het 
archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het verdrag staat: Archeologische waarden 
moeten als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed worden meegenomen en te worden 
ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen. 

Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in september 
2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Sinds 1 juli 2016 is de 
Erfgoedwet van kracht, die de Wamz en de Monumentenwet 1988 heeft vervangen. 

Een belangrijk archeologisch doel van de Erfgoedwet is om het archeologisch erfgoed ter plekke te 
behouden. Daarom is het verplicht om vroegtijdig in het proces van de ruimtelijke ordening rekening 
te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en hierin een afweging te 
maken. Vroegtijdig onderzoek maakt namelijk ruimte om te overwegen om archeologievriendelijke 
alternatieven toe te passen.  

Als het archeologisch bodemarchief niet kan worden ontzien, kan voorafgaande aan de 
bodemverstoring een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Of een onderzoek nodig is en welk 
onderzoek dit moet zijn, wordt bepaald op basis van de aanwezige archeologische waarden en de 
aard en omvang van de bodemingreep. De kennis die hierbij wordt vergaard, levert informatie op die 
ook als inspiratiebron kan dienen voor het ontwerp van een gebouw of bij het inrichten van de 
openbare ruimte. Zo kan het 'verhaal van de plek' ook door toekomstige generaties nog worden 
gelezen. 
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Een betere bescherming van de archeologie en het tijdig meewegen van de archeologische belangen 
vraagt om goed inzicht in de verwachte ligging, verspreiding en aard van het archeologisch 
bodemarchief. Daarom heeft de gemeente Doetinchem een archeologische beleidskaart laten 
opstellen door adviesbureau RAAP, waarop de archeologische vindplaatsen en verwachtingszones 
zijn aangegeven. Afhankelijk van de (verwachtings)waarde in een gebied zal het beschermingsregime 
meer of minder streng zijn.  

De archeologische beleidskaarten zijn op 30 maart 2020 door de gemeenteraad van Doetinchem 
vastgesteld. De archeologische beleidskaarten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van 
uitgevoerd archeologisch onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 uitsnede archeologische beleidskaart 

De uitgangspunten voor het archeologiebeleid sluiten al aan op het nieuwe beleid, die regionaal is 
opgesteld. Dit beleid staat in de nota 'Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid 
in de Regio Achterhoek' (vastgesteld in 2013). Dit beleid geeft een verlichting van de grenzen voor 
archeologisch onderzoek. De gebieden zoals deze in de archeologische beleidskaarten 
onderscheiden zijn, veranderen hier niet door. Wel zijn er nu in de basis 5 verschillende niveaus van 
bescherming.  

De volgende archeologische gebieden komen in het plangebied voor: 

 uitgangspunten 
archeologiebeleid 

dubbelbestemming 

AWV categorie 5 (hoog + 
afgedekt) 

bij bodemingrepen dieper dan 40 
centimeter - maaiveld en bij 
plangebieden groter dan 250 m2 
vroegtijdig inventariserend 
archeologisch onderzoek 

Waarde - Archeologische 
verwachting 3 

 

Verkennend booronderzoek 

Op 24 juni 2021 heeft Synthegra een verkennend bodemonderzoek (Synthegra Rapport S210039 met 
datum 24-06-2021) op de planlocatie uitgevoerd. Het volledige rapport is als bijlage 7 bijgevoegd. Het 
doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het 
bureauonderzoek een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en 
Mesolithicum en nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het doel van het 
inventariserend veldonderzoek is het toetsen van deze verwachting. 

Bij de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, reiken de bodemingrepen een 
verstoringsdiepte van circa 1 meter beneden maaiveld. De geplande nieuwbouw wordt gerealiseerd 
waar de bestaande schuren worden gesloopt. Op basis van de boringen wordt bevestigd dat deze 
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schuren verdiept zijn aangelegd of ten dele zijn onderkelderd. Hierdoor is de bodemopbouw op de 
locatie van de schuren tot circa 1,90 m verstoord en worden op deze locatie geen archeologische 
resten bedreigd. Hoewel er binnen de rest van het plangebied een deels intacte bodemopbouw is 
waargenomen, geldt er voor dit gebied een lage archeologische verwachting. Verder zijn er in deze 
boringen ook geen archeologische indicatoren waargenomen. Er worden hier geen archeologische 
resten verwacht, waardoor deze ook niet bedreigd worden. De lage archeologische verwachting uit 
het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het LaatPaleolithicum en Mesolithicum 
kan gehanteerd worden. De hoge archeologische verwachting voor nederzettingssporen uit het 
Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd kan op grond van de resultaten van het veldonderzoek naar 
laag wordt bijgesteld. 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het 
plangebied zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek 
geadviseerd. 

Te allen tijde moet rekening worden gehouden met de wettelijke meldingsplicht bij toeval vondsten 
(Erfgoedwet, art. 5.10):  
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die 
zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

6.10.2  Cultuurhistorisch erfgoed 

De cultuurhistorie is in Doetinchem vastgelegd in de nota cultuurhistorie 'Continuïteit in Karakter' 
(vastgesteld 21 september 2017) en de Erfgoedverordening gemeente Doetinchem 2013 (vastgesteld 
30 mei 2013). In het plangebied zijn diverse panden aanwezig die geïnventariseerd zijn als 
cultuurhistorisch waardevol. Op 14 oktober 2020 heeft het Gelders Genootschap een bezoek 
gebracht aan de locatie om te beoordelen of de naast de boerderij aan de Varsseveldseweg 261 te 
Doetinchem staande varkensschuur van cultuurhistorische waarde is. Het volledige rapport is te 
vinden in bijlage 2 (Cultuurhistorische waardestelling door Gelders Genootschap, project 4014 met 
datum 2 november 2020).  

De conclusie luidt dat de varkensschuur van cultuurhistorische waarde is, op zichzelf beschouwd èn 
als onderdeel van het gehele ensemble, in het bijzonder in samenhang met de naastgelegen 
boerderij. Daarbij spelen de gaafheid van het exterieur van de schuur en ook de prominente ligging 
van het karakteristieke ensemble in een bocht van de Varsseveldseweg een belangrijke rol. 

 

 

Figuur 11 foto van het waardevolle ensemble (woning en varkensschuur) 

Voor deze locatie is de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' opgenomen. Voor de locaties waar 
alleen het gebouw cultuurhistorisch waardevol is, daar ligt de aanduiding alleen op het gebouw. Daar 
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waar de gehele ensemble beschermd moet worden, ligt de aanduiding over het gehele perceel. Aan 
deze aanduiding wordt een sloopvergunningstelsel gekoppeld. Dit houdt in dat zonder vergunning van 
de gemeente geen sloopwerkzaamheden mogen plaatsvinden. De voornaamste doelen van de 
sloopvergunning zijn bescherming tegen ernstige aantasting en voorkomen van sloop van de 
cultuurhistorisch waardevolle panden. 

Een sloopvergunning is geen sloopverbod. Er kunnen redenen zijn dat er toch tot geheel of 
gedeeltelijk sloop moet worden overgegaan. In dat geval moet die eventuele sloop in goede orde 
gebeuren met behoud van de cultuurhistorische waarden. De commissie Welstand en Monumenten 
of vergelijkbaar orgaan zal bij een aanvraag om een sloopvergunning eerst nagaan of de gewenste 
aanpassing aan het pand geen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde. 

Als de aanduiding geldt voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken, dan is ruimer gebruik mogelijk. 
De regeling voor ander gebruik (onder andere beroep en/of bedrijf aan huis) die normaal alleen voor 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken bij woningen geldt, is hier ook toegestaan in vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken. Voor de woning zelf die de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' heeft, 
is het mogelijk een andere bouwaanduiding te krijgen. Dit wil zeggen dat een woning bijvoorbeeld van 
vrijstaand mogelijk een twee-aaneen (twee-onder-een-kap) woning wordt. 
De genoemde ruimere mogelijkheden zijn alleen mogelijk als duidelijk vaststaat dat dit bijdraagt aan 
het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle pand. 

Voor de adressen waar de waarde ook in het ensemble zit, geldt de regeling voor gebouwen ook. 
Maar voor deze gevallen wordt een specifieke regeling getroffen voor behoud van het ensemble. 
Deze regeling houdt in dat voor elk ensemble maatwerk wordt geleverd voor situeringsmogelijkheden 
van bijgebouwen. Deze situeringsmogelijkheden bij de ensembles kunnen afwijken van de 
situeringsmogelijkheden voor bijgebouwen bij andere gebouwen/erven. Deze afweging is gebaseerd 
op het zicht/de beleving vanuit de openbare ruimte. 

De gemeente wil voorkomen dat een te ruim aanwijzings- en beschermingsregime het enthousiasme 
bij eigenaren om de cultuurhistorische waarden van hun pand te koesteren zal doen afnemen. Met 
bovengenoemde beschermingsregime en regeling is de gemeente van mening dat de 
cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan voldoende worden beschermd. 
 
Conclusie: 
Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering aangezien het waardevolle ensemble (woning en 
bijbehorende schuur) blijft bestaan.  

6.11  Verkeer en parkeren 

Wegcategoriseringplan 

In het wegcategoriseringsprogramma zijn de verschillende wegen (binnen en buiten de bebouwde 
kom) in Doetinchem ingedeeld in een drietal categorieën. 

 Stroomwegen (autosnelweg A18) 
 Gebied ontsluitingswegen (50 km wegen) 
 Erftoegangswegen 30 km wegen) 

 
Uitgangspunten bij de inrichting van de wegen binnen de gemeente Doetinchem zijn bepaald in het 
Wegcategoriseringsplan: 

 de inrichting van de weg (het wegbeeld) moet het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid 
'afdwingen'; 

 herkenbare inrichting van de verschillende verkeersruimtes door materiaal/kleur; 
 de (kwaliteit van de) leefomgeving staat centraal; 
 de weg moet na realisatie goed te beheren zijn (beheerbewust ontwerpen); 
 snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in erftoegangsstraten en op 

gebiedsontsluitingswegen waar kwetsbare verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen. 

 
De meeste woonstraten in de gemeente Doetinchem zijn inmiddels aangewezen tot 30 km/uur 
gebied. Niet alle straten voldoen al helemaal aan de bijbehorende inrichtingseisen. De komende jaren 
zullen bij groot onderhoud steeds meer woonstraten worden ingericht tot 30 km/uur straat. 

De gebiedsontsluitingswegen zijn bedoeld om het verkeer uit de woongebieden verwerken richting 
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bijvoorbeeld de snelweg A18. Het is duidelijk welke wegen dit zijn maar ook deze voldoen nog niet 
allemaal aan de gestelde eisen. Niet alle gebiedsontsluitingswegen hebben bijvoorbeeld aparte 
fietspaden. 

 

Figuur 12 gebiedsontsluitingswegen in Doetinchem 

Voor beide categorieën geldt dat de kwaliteit van de leefomgeving moet centraal staan. Een duidelijk 
onderscheid aanbrengen tussen de verschillende verkeersruimtes zorgt er voor dat de 
verkeersdeelnemer duidelijk zijn plek en die van anderen op de weg weet en zo de verkeersruimte op 
de juiste wijze gebruikt. Op drukke erftoegangsstraten is het belangrijk dat voetgangers veilig kunnen 
lopen op een trottoir. Voor rustige erftoegangsstraten kan worden overwogen alle 
verkeersdeelnemers gebruik te laten maken van dezelfde ruimte. Een smalle weg die gebruikt wordt 
door iedereen leidt tot een lagere rijsnelheid. Fysieke maatregelen als drempels ondervinden een 
steeds grotere weerstand bij de gebruikers en omwonenden en hulpdiensten. Ze leiden tot 
trillinghinder en toename van de geluidsoverlast. Bij voorkeur wordt gezocht naar maatregelen die 
een lagere snelheid afdwingen, maar die geen of beperkte bijeffecten hebben voor de leefomgeving 
en hulpdiensten.  

 
Parkeren 

De normering uit de Nota Parkeernormen Auto- en Fiets Gemeente Doetinchem, zal aangehouden 
worden. Hierbij is gekozen voor een dynamische verwijzing naar dit beleidsdocument (in lijn met 
jurisprudentie van de ABRS, ECLI:NL:RVS:2015:2837). Het moet met een voorwaardelijke 
verplichting in de regels vastgelegd worden. Het beleid van de gemeente is erop gericht dat 
parkeeroplossingen bij woningen meer worden gezocht op eigen terrein of in clusters. Voorwaarde is 
wel dat de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd blijft. 
 
Onderzoek en conclusie 

Het parkeren kan op eigen terrein opgelost worden en de verkeer aantrekkende werking is nihil. 
Hiermee vormt het aspect verkeer en parkeren geen belemmering. 

6.12 Uitvoerbaarheid 

Economische uitvoerbaarheid 
Het project wordt op particulier initiatief gerealiseerd. De kosten in verband met de realisatie zijn dan 
ook voor rekening van initiatiefnemer. De kosten voor het volgen van de procedure zullen via de 
gemeentelijke legesverordening aan de initiatiefnemer worden doorberekend. Voor de gemeente zijn 
er geen andere kosten verbonden aan dit project waardoor het vaststellen van een exploitatieplan niet 
noodzakelijk is. De economische uitvoerbaarheid wordt hiermee geacht te zijn aangetoond. Met de 
initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst afgesloten. 
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Het voorliggende bestemmingsplan legt primair de bestaande ruimtelijke situatie in het plangebied 
vast en is daarnaast vooral bedoeld om de burger voldoende rechtszekerheid te bieden. Door middel 
van afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden kunnen een aantal ruimtelijke ontwikkelingen 
toegelaten worden. Het plan voorziet echter niet in concrete nieuwe ontwikkelingen die op dit moment 
al financieel onderbouwd kunnen en moeten worden. Daar waar in de toekomst bouwplannen zullen 
worden gerealiseerd waarvoor een afwijking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is, zal 
middels een aanvullende economische paragraaf moeten worden onderbouwd of het plan uitvoerbaar 
is en hoe dit wordt gewaarborgd. 
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is rekening gehouden met het risico van planschade. In 
een aantal gevallen heeft dat ertoe geleid dat in het bestemmingsplan is aangesloten bij regelingen 
uit de geldende plannen, waarbij uiteraard de ruimtelijke aanvaardbaarheid voorop heeft gestaan. 

  
Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Er is contact geweest met de omliggende buren. Daar zijn geen bezwaren geuit. Reacties waren juist 
positief. Wel is door de nabijgelegen agrariër gevraagd of deze ontwikkeling belemmeringen geeft 
voor de agrarische bedrijfsvoering. Toegelicht is dat dit niet het geval is, aangezien de nieuwe 
woningen in het kader van de geurwetgeving worden gezien als bedrijfswoningen en dat daarom een 
vaste afstand van 50 meter geldt. De feitelijke afstand is beduidend groter.  
 
Verkaveling en verkoop 
De uitvoering van het plan in de praktijk betekent in eerste instantie dat kopers moeten worden 
geworven die het een mooi plan vinden en dit plan ook vorm en inhoud willen geven. De 
daadwerkelijke verkaveling moet de uitvoering van de ontworpen inrichting en de verkoop van de 
kavels vervolgens ook mogelijk maken.  
 
Kopers dienen zich op voorhand bewust te zijn van de mogelijkheden, onmogelijkheden en 
voorwaarden die verbonden zijn aan de kavels binnen het plangebied. Zij zijn ermee bekend dat zij 
vorm en inhoud moeten geven aan de aan te leggen landschapselementen zoals deze in het 
inrichtingsplan zijn opgenomen en zoals deze in het beplantingsplan nader zijn uitgewerkt.  

 
 
Eigenaar van de planlocatie en betrokken adviseurs hebben vooraf nagedacht over de verdeling van 
het plangebied en zijn met het oog op de realisatie van het plan overeenkomstig het inrichtingsplan, 
tot een verkaveling gekomen zoals deze op bovenstaande afbeelding is weergegeven. Het 
verkavelingsplan is opgenomen als Bijlage 9. 
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Bijlage 1  Verkennend bodem- en asbestonderzoek 

 

Bijlage 2: Cultuurhistorische waardestelling 

 

Bijlage 3  Quickscan Flora en Fauna 

 

Bijlage 4 Akoestisch onderzoek 

 

Bijlage 5  Stikstofonderzoek  

 

Bijlage 6  Landschappelijke inpassing  

 

Bijlage 7  Verkennend bodemonderzoek  

 

Bijlage 8 ` Natuur inclusief bouwen en ontwerpen 

 

Bijlage 9 Verkavelingsplan  
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1.  INLEIDING 

 
1.1  Achtergrond 
In opdracht van de initiatiefnemer heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
verricht aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het 
onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk 
een belemmering kan vormen. 
 
1.2  Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 
2000. Montferland Milieu B.V.  is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-
SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 
grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem). De grond- en 
grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het door de Raad voor 
Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. 
 
Montferland Milieu B.V. werkt volgens een kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons 
kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2000. 
 
1.3  Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’). Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse 
Norm NEN5707 (NEN5707+C1:2016 nl ‘Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 
NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het altijd 
mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
 
1.4  Onafhankelijkheid 
Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en 
de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 11. De veldwerkzaamheden 
zijn uitgevoerd door erkende medewerker van Montferland Milieu B.V. 
 
1.5  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. Ten 
slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd.  
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2.  VOORONDERZOEK  

 
2.1  Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie van de gemeente Doetinchem 
-  informatie uit het provinciaal informatiesysteem 
- informatie van de website topotijdreis.nl 
- informatie van de website bodemloket.nl 
- informatie van de website ruimtelijkeplannen.nl 
- informatie van de website Dinoloket.nl 
- locatie inspectie 
 
2.2  Huidige situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). De locatie 
is kadastraal bekend als gemeente DTC01, sectie D, nummer 2396 en 2397. De onderzoekslocatie heeft een 
oppervlakte van circa 7.500 m2. In bijlage 1 is de topografische kaart weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale 
kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening met monsternamepunten weergegeven. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Doetinchem. De onderzoekslocatie betreft een 
voormalig agrarisch bedrijf waar de bestemming van zal worden gewijzigd naar ‘Wonen’. De initiatiefnemer is 
voornemens de schuren te slopen en nieuwbouw op het perceel te realiseren. 

  
Figuur 1: Weergave onderzoekslocatie Figuur 2: Weergave beoogde opzet 
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2.3  Historie 
Informatie van de gemeente/opdrachtgever 
In het verleden heeft er een ondergrondse HBO-tank op de onderzoekslocatie gelegen. De tank is in de huidige 
situatie inwendig gereinigd en gevuld met zand. Mogelijk zijn in 1996 loogresten op het naastgelegen akkerland 
gedumpt. Op de onderzoekslocatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan.  
 
Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat het perceel vanaf 1908 bebouwd is geraakt. Vanaf 1970 hebben er 
meerdere uitbreiding plaatsgevonden (noordelijke schuren). Vanaf omstreeks 1990 is de huidige situatie 
weergegeven. De historische kaarten uit 1908 en 1940 zijn enigszins verschoven en geven geen goed beeld van 
de locatie. 

  
Figuur 3: Historische kaart (1908) Figuur 4: Historische kaart (1940) 

 

  
Figuur 5: Historische kaart (1970) Figuur 6: Historische kaart (1990) 

 
Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen zijn 
op de onderzoeksstrategie.  

 
Figuur 7: Weergave bodemloket.nl 
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2.4  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 "Buitengebied zand". De gemeente 
Doetinchem 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. 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 overschrijden de 80-percentielswaarden van de parameters kwik, 
lood, zink en PAK de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentielwaarde van 
de parameter kwik de landelijke achtergrondwaarde. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in 
het grondwater voor. 
 
2.5  Asbest 
Volgens de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland is de locatie verdacht (paars) op het voorkomen van 
asbesthoudende dakplaten. 

 
Figuur 8: Weergave asbestdakenkaart 

 
2.6  PFAS  
Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid van PFAS ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
Atmosferische depositie kan de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op het de locatie zijn. Van 
atmosferische depositie is bekend dat dit beperkt tot verhoogde PFAS-gehaltes voornamelijk in de bovengrond. 
 
2.7  Voorgaande onderzoeken 
Op de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden. De 
resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of 
de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. In de directe 
omgeving van de projectlocatie zijn geen relevante bodemverontreiniging aanwezig die eventueel invloed 
hebben op de onderzoeksstrategie. 

  
Figuur 9: Weergave bodemonderzoeken Figuur 10: Weergave verontreinigingcontouren 
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2.8  Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst.  
 
Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 15,3 m +NAP. 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 13,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 
1,8 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale grondwaterstromingsrichting 
westelijk is gericht. De lokale grondwaterstromingsrichting kan plaatselijk worden beïnvloed door sloten, beken, 
rivieren, rioleringen, onttrekkingen e.d. 

  
Figuur 11: Weergave AHN Figuur 12: Weergave grondwaterstromingsrichting 
  

2.9  Locatie inspectie 
De te slopen bijgebouwen waren voorzien van asbestverdachte golfplaten. Het regenwater werd waarschijnlijk 
niet opgevangen door dakgoten. Hierdoor was de besmetting ter plaatse van de onverharde afwateringszone 
zeer groot. 
 
Aan de zuidzijde van het bijgebouw is een ontluchtingspunt waargenomen. Vermoedelijk de locatie van de met 
zand afgevulde HBO-tank. 
 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met asfalt/beton. Het terrein lijkt niet opgehoogd. 
 

  
Figuur 13: Locatie HBO-tank met ontluchting Figuur 14: Aanwezige bebouwing 
  

2.10  Conclusie vooronderzoek 
De onderzoekslocatie is op basis van het vooronderzoek onverdacht op het voorkomen van 
bodemverontreinigingen. De peilbuis uit onderhavig onderzoek zal ter plaatse van de vermoedelijke voormalige 
locatie van de HBO-tank geplaatst worden.  De onderzoekslocatie is eveneens onverdacht op het voorkomen van 
PFAS en asbest in de bodem. 
 
De onverharde afwateringszones zijn verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 
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3.  HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

 
3.1  Hypothese 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, kan de gehele 
onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De gehele locatie wordt conform de strategie 
'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' onderzocht. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. 
 
De resultaten uit het vooronderzoek geven geen aanleiding het standaard NEN-analysepakket voor grond en 
grondwater uit te breiden 
 
3.2  Onderzoeksopzet 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

13 tot ± 0,5 m -mv 
4 tot ± 2,0 m -mv 

2 5 * standaard NEN-pakket  
 

1 * standaard NEN pakket 

Standaard NEN-pakket grond: 

• Lutum en organische stof  

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

• PCB's 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  

• Minerale olie (C10-40) 
  
Standaard NEN-pakket grondwater: 

• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 

• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen)  

• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 
chloorpropanen en bromoform) 

• Minerale olie (C10-40) 

 
Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de grond dient plaats te vinden 
conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. 
Opgemerkt wordt dat bij de uitvoering van het veldwerk aandacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk 
voorkomen van asbest op en in de bodem. 
 
3.3  Verkennend asbestonderzoek (druppelzones) 
Voor het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de afwateringszones (vanaf gevel tot 0,5 meter vanaf het 
uiteinde van het dak) is de strategie  voor een verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke 
verontreinigingskern  (VEP) aangehouden. Hierbij is per schuur minimaal 1 asbestgat gegraven tot 0,2 m -mv., 
waarbij één mengmonster van de toplaag is samengesteld voor analyse op asbest.  Bij het aantreffen van 
asbestverdacht plaatmateriaal op het maaiveld of in de bodem, worden deze verzameld voor analyse op asbest. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het 
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van 1,5 
m en deze worden geïnspecteerd. In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 

Deellocatie Aantal gaten in de verdachte laag 
(l*b*d) 

Aantal gaten tot onderzijde 
verdachte laag 

Analyses 

Schuur A 6 (0,3 m*0,3 m*0,2 m -mv) - 1 * asbest in grond 

Schuur B 6 (0,3 m*0,3 m*0,2 m -mv) - 1 * asbest in grond 

Schuur C 6 (0,3 m*0,3 m*0,2 m -mv) - 1 * asbest in grond 

Schuur D 3 (0,3 m*0,3 m*0,2 m -mv) - 1 * asbest in grond 

Asbest in grond: 

• Droge stof 

• Fijne fractie asbest 

 
 



 
 

MM21115  9 

 

4.  RESULTATEN 

 
4.1  Visuele inspectie maaiveld 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. De inspectie 
betreft het onverharde deel van de locatie.  

Inspectiepunten Resultaat 

Weersomstandigheden Droog 

Type grond Zand 

Conditie maaiveld Los 
Gras - braak - beton 

Inspectie-efficiëntie 70%-90% 

Beperkingen van de inspectie Ja, beton 

Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen? Nee 

Ondefinieerbaar puin aangetroffen? Nee 

 
4.2  Uitvoering veldwerk 
De peilbuizen zijn geplaatst op 05-07-2021. De overige veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14-07-2021 en 
zijn de peilbuizen bemonsterd. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven. 
  
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, welke 
geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de onderzoeksprotocollen en de ligging 
van kabels en leidingen.  
 
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 verontreinigingskenmerken of een 
afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/watertest (O/W-test) en is 
gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. In de vaste bodem is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het uitkomende 
materiaal gezeefd (zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld. De complete omschrijvingen 
van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 4. 
 
In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Diepte boring (m -mv) Traject (m -mv) Waargenomen bijzonderheden 

A09 3,00 0,00 - 0,40 Matig baksteenhoudend 

A12 0,70 0,00 - 0,20 Matig baksteenhoudend 

A17 1,00 0,00 - 0,10 Beton 

Toelichting: 
Bij de veldwerkzaamheden is in de boringen 'baksteen' aangetroffen. Op basis van de NEN5707 (bijlage E2.6) kan 
worden gesteld dat het materiaal visueel herkenbaar is als eenduidig materiaal (baksteen) en de locatie derhalve 
op basis van deze bijmenging niet als verdacht hoeft te worden aangemerkt. 
 
Voor de geplaatste peilbuis geldt dat het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd. Boven 
het filter is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen 
migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand en/of storende laag, zoals deze tijdens de 
veldwerkzaamheden is ingeschat. In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater 
weergegeven: 

Peilbuis Filterstelling  
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

A01 2,50 - 3,50 1,96 7,20 380 3 

A09 2,00 - 3,00 1,38 6,80 420 1 

Toelichting: 
Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
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4.3  Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 
tabel staan de mengmonsters weergegeven. De resultaten uit zintuigelijke waarnemingen geven aanleiding het 
standaard NEN-analysepakket voor de roesthoudende grond uit te breiden met arseen. 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m -mv) Analyse 

MM01 A01: 0.00 - 0.50, A02: 0.00 - 0.50, A03: 
0.00 - 0.50, A04: 0.00 - 0.50, A05: 0.00 - 
0.50, A06: 0.00 - 0.50, A07: 0.00 - 0.50, 
A08: 0.00 - 0.50, A10: 0.00 - 0.50 

0,00 - 0,50 Standaard NEN-pakket grond 

MM02 A11: 0.00 - 0.50, A13: 0.00 - 0.50, A14: 
0.00 - 0.50, A14: 0.50 - 0.90, A15: 0.00 - 
0.50, A16: 0.00 - 0.50, A17: 0.10 - 0.50, 
A18: 0.00 - 0.50, A19: 0.00 - 0.50 

0,00 - 0,50 Standaard NEN-pakket grond 

MM03 A09: 0.00 - 0.40, A12: 0.00 - 0.20 0,00 - 0,40 Standaard NEN-pakket grond 

MM04 A01: 1.00 - 1.50, A01: 1.50 - 2.00, A02: 
0.70 - 1.20, A02: 1.20 - 1.70, A02: 1.70 - 
2.00, A05: 0.60 - 1.10, A05: 1.10 - 1.60 

0,60 - 2,00 Standaard NEN-pakket grond + 
arseen 

MM05 A07: 0.50 - 1.00, A09: 1.00 - 1.50, A09: 
1.50 - 2.00, A14: 0.90 - 1.40, A17: 0.50 - 
1.00 

0,50 - 2,00 Standaard NEN-pakket grond + 
arseen 

Grondwatermonster(s)  

A01 A01-1-1 2,50 - 3,50 Standaard NEN-pakket grondwater 

A09 A09-1-1 2,00 - 3,00 Standaard NEN-pakket grondwater 

Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) 

Grond(meng)monster(s) Samenstelling Traject (m -mv) Analyse 

B-ASMM01 B01: 0.00 - 0.20, B02: 0.00 - 0.20, B03: 
0.00 - 0.20, B04: 0.00 - 0.20, B05: 0.00 - 
0.20, B06: 0.00 - 0.20 

0,00 - 0,20 Asbest in grond 

C-ASMM02 C01: 0.00 - 0.20, C02: 0.00 - 0.20, C03: 
0.00 - 0.20, C04: 0.00 - 0.20, C05: 0.00 - 
0.20, C06: 0.00 - 0.20 

0,00 - 0,20 Asbest in grond 

D-ASMM03 D01: 0.00 - 0.20, D02: 0.00 - 0.20, D03: 
0.00 - 0.20, D04: 0.00 - 0.20, D05: 0.00 - 
0.20, D06: 0.00 - 0.20 

0,00 - 0,20 Asbest in grond 

E-ASMM04 E01: 0.00 - 0.20, E02: 0.00 - 0.20, E03: 
0.00 - 0.20 

0,00 - 0,20 Asbest in grond 

Motivatie: 
MM01 en MM02 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM03 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de visueel verdachte (matig baksteen) bovengrond. 
MM04 en MM05 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de roesthoudende ondergrond. 
ASMM zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de verdachte bovengrond ter plaatse van de 
druppelzone. 
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4.4  Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 6 van het grondwater. De 
toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 7. De gemeten gehalten zijn met behulp van het organisch stof- en 
lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. In algemene zin wordt 
opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters het gehalte in de individuele deelmonsters zowel hoger als lager 
kunnen zijn dan het aangetoonde gehalte in het betreffende mengmonster. 
 
In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Grond (meng)monster(s) Traject (m -mv) Gehalte > AW/S 
 

Gehalte > T 
 

Gehalte > I 
 

Indicatie BBK 

MM01 0,00 - 0,50 PAK (9,245) - - Industrie 

MM02 0,00 - 0,50 PAK (4,535) - - Wonen 

MM03 0,00 - 0,40 Zink (148,2) 
PAK (1,956) 

Lood (453,7) - Industrie 

MM04 0,60 - 2,00 - - - AW 

MM05 0,50 - 2,00 - - - AW 

Grondwatermonster(s)      

A01-1-1 2,50 - 3,50 Barium (63) - - N.v.t. 

A09-1-1 2,00 - 3,00 Tetrachlooretheen (13) 
1,2-Dichloorethenen 
(Som) factor 0,7 (0,6) 

- - N.v.t. 

Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: 
S = streefwaarde 
>AW = >achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventieaarde (sterk verontreinigd) 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Betekenis van de afkortingen BBK: 
AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
Industrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT= niet toepasbaar 

Toelichting: 
De verhoogde gehalten PAK in de bovengrond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen 
(puin-/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide 
verontreinigingen. 
 
Het is bekend dat in zowel de grond als in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen 
voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen 
dan (natuurlijke) achtergrondwaarden. De aangetroffen matig verhoogde gehalten aan lood in mengmonster 
MM03 is mogelijk te relateren aan de bakstenen bijmenging. 
 
Voorzover bekend is op de onderzoekslocatie geen bronlocatie aanwezig of aanwezig geweest, die een dergelijke 
verontreiniging met tetrachlooretheen en 1,2-dichloorethenen (Som) in het grondwater veroorzaakt kan 
hebben. Mogelijk is de verontreiniging afkomstig van een bron elders. Het aangetoonde gehalte overschrijdt het 
criterium voor een nader bodemonderzoek niet. 
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4.5  Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 
In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. 
 
In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de berekeningen van de asbestconcentratie van de op 
locatie verzamelde asbestverdachte materialen in de fractie > 20 mm. Tevens is in de tabel de totale 
asbestconcentratie opgenomen. Deze concentratie bevat de asbestconcentratie in de fractie > 20 mm (bepaald 
in het veld) met de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald in het laboratorium). 

Grond(meng) 
monster(s) 

Traject 
(m -mv) 

Berekende asbestconcentratie 
(fractie > 20 mm) mg/kg d.s. 

Asbestconcentratie 
(fractie < 20 mm) mg/kg d.s. 

Totale asbestconcentratie 
mg/kg d.s. 

B-ASMM01 0,00 - 0,20 0 130* 130 

C-ASMM02 0,00 - 0,20 0 20* 20 

D-ASMM03 0,00 - 0,20 0 2,9* 2,9 

C-ASMM04 0,00 - 0,20 0 3,6* 3,6 

* verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5mm: enkele losse vezels. 
 
Toelichting: 
In een druppelzone B-ASMM01 is een gehalte van 130 mg/kg d.s. aangetroffen. Deze gehalten overschrijdt 
formeel de waarde voor nader onderzoek van 50 mg/kg d.s. 
 
4.6  Uitsplitsing mengmonster MM03 
Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte aan lood in mengmonster MM03 is besloten dit mengmonster 
uit te splitsen en de afzonderlijke monsters te laten analyseren op lood. In de onderstaande tabel staan de 
overschrijdingen weergegeven.  

Grond (meng)monster(s) Traject (cm-mv) Gehalte > AW 
 

Gehalte > T 
 

Gehalte > I 
 

A09-1 0,00 - 0,40 - - - 

A12-1 0,00 - 0,20 Lood (149,2) + - - 

Betekenis van de tekens en afkortingen: 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) 
I = interventieaarde (sterk verontreinigd) 
 

- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 
+ = tussen achtergrondwaarde en ½(S+I) 
++ = tussen ½(S+I) en interventiewaarde 
+++ = boven interventiewaarde 

Toelichting: 
In de uitsplitsing zijn slechts concentraties boven de achtergrondwaarde aangetoond in grondmonster A12-1.  
 
  



 
 

MM21115  13 

 

5.  CONCLUSIE 

 
5.1  Algemeen 
In opdracht van de initiatiefnemer heeft Montferland Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
verricht aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (gemeente Doetinchem). Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
5.2  Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

• In de boringen A09 en A12 is matig baksteenhoudend materiaal waargenomen. 

• De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen belemmering 
voor het toekomstige gebruik. 

• Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er op de locatie geen ernstige bodem- of 
grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. De vastgestelde waarden overschrijden na uitsplitsing 
enkel de achtergrond- en/ of streefwaarde, wat duidt op enkel lichte (natuurlijke) verontreinigingen. 

• De tevoren gestelde hypothese ‘De gehele onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als 
niet-verdacht worden beschouwd’ dient formeel gezien te worden verworpen. De verhogingen in de 
grond en in het grondwater zijn echter gering en kunnen als niet significant beschouwd worden. 

• Het verkennend asbestonderzoek (druppelzone) zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In 
de grove fractie van de bodem is geen asbest aangetroffen. In het mengmonster B-ASMM01 van de fijne 
fractie is een gehalte van 130 mg/kg d.s. aangetoond. 

• Op basis van de waargenomen losse vezels <0,5 mm in alle ASMM mengmonsters wordt gesteld dat er 
aanleiding is tot het uitvoeren van een SEM-analyse. 

• Op basis van een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) wordt gesteld 
dat er formeel aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest in bodem ter 
plaatse van de aangetoonde asbestverontreinigingen. In het nader onderzoek dient bepaald te worden 
of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Aangezien de bron van de 
verontreiniging al is vastgesteld (de verontreiniging is te relateren aan de uitspoeling van asbestvezels 
vanaf de asbestgolfplaten) lijkt een nader asbestonderzoek ons niet zinvol. Het is aannemelijk dat de 
verontreiniging zich niet verder heeft verspreid dan de druppelzone. Normaliter is dit een strook van 
maximaal 1,0 m uit de bebouwing. Echter, aangezien het om een relatief nieuwe problematiek gaat 
bestaat er op bestuurlijk niveau nog geen eenduidig beleid over de te nemen vervolgstappen (bepaling 
spoedeisendheid sanering). Geadviseerd wordt derhalve om bovenstaande op te nemen met het 
bevoegd gezag. 

• De tevoren gestelde hypothese “verdacht” op basis van het vooronderzoek voor de onverharde 
afwateringszones wordt aangenomen. 

• De locatie wordt met uitzondering van de onverharde afwateringszone B-ASMM01, geschikt geacht 
voor de beoogde bestemming.  
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Standaard slotopmerking: 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks 
de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wetten en regelgeving, wordt tijdens 
een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven 
verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies kunnen worden 
getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende percelen.  
 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak tot de 
uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. Eventuele 
toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistoffen), 
sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) 
beïnvloeden. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden 
t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 



 
 

 

BIJLAGE 1: 

Topografische kaart 



 DATUM: 10-8-2021

BIJLAGE: 1

 PROJECTNUMMER: MM21115

Topografische kaart

 Bodemonderzoek: Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4



 
 

 

BIJLAGE 2: 

Kadastrale kaart met gegevens 



 DATUM: 10-8-2021

BIJLAGE: 2

 PROJECTNUMMER: MM21115

Kadastrale kaart

 Bodemonderzoek: Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL: 

A4

 Kadastrale gemeente:

Kadastraal object

 Sectie:

 Perceel:

DTC01

D

2396 - 2397



 
 

 

BIJLAGE 3: 

Situatietekening met monsternamepunten 



 DATUM: 10-8-2021

BIJLAGE: 3

 PROJECTNUMMER: MM21115

 Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek: Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4

Bebouwing
Locatiegrens
Ontluchting
Druppelzone
Boring tot 0,5 m -mv
Boring tot 1,0 m -mv
Boring tot 1,5 m -mv
Boring tot 2,0 m -mv
Peilbuis
Kernboring + boring tot 1,0 m -mv
Asbestgat druppelzone

Legenda



 
 

 

BIJLAGE 4: 

Boorprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-90

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90

-200

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, resten leem , 
zwak roest , edelm an

-200

-350

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, zuigerboor

1

250

350

A0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 4 .5 1
y 4 4 2 4 0 9 .5 5

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

0

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-70

-200

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, resten leem , 
zwak roest , edelm an

A0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 4 7 .5 0
y 4 4 2 4 3 2 .1 7

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 3 7 .0 0
y 4 4 2 4 1 5 .7 4

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 5 1 .7 0
y 4 4 2 3 9 6 .8 4

0

50

1

2

3

0

-60

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-60

-180

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, resten leem , 
zwak roest , edelm an

-180

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, grijs, ow: geen, edelm an

A0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 2 .3 6
y 4 4 2 4 0 6 .9 2

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 9 0 .9 2
y 4 4 2 4 2 2 .8 3

0

50

1

2

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-50

-100

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, resten leem , 
zwak roest , edelm an

A0 7
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 1 0 5 .4 6
y 4 4 2 4 5 0 .8 1

0

50

100

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A0 8
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 1 1 2 .8 1
y 4 4 2 4 6 6 .4 6

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-40

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, m at ig baksteen, edelm an

-40

-100

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100

-200

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, resten leem , 
zwak roest , edelm an

-200

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, zuigerboor

1

200

300

A0 9
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 1 1 2 .0 8
y 4 4 2 4 7 8 .6 9

0

50

100

150

200

250

300

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 0
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 9 2 .3 4
y 4 4 2 4 6 6 .0 4

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 1
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 2 .3 6
y 4 4 2 4 4 8 .1 9

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, m at ig baksteen, edelm an

-20

-70

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 2
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 1 0 6 .2 0
y 4 4 2 4 9 1 .6 6

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 3
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 7 .1 9
y 4 4 2 4 9 2 .9 7

0

50

1

2

3

0

-90

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-90

-150

zand, zeer fijn, uiterst  silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, m at ig leem , 
zwak roest , edelm an

A1 4
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 1 .6 5
y 4 4 2 4 6 3 .6 8

0

50

100

150



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 5
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 0 .8 1
y 4 4 2 5 0 2 .7 9

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 4 5 .8 2
y 4 4 2 4 4 7 .8 2

0

50

1

2

0

-10
betonboor

-10

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-50

-100

zand, zeer fijn, sterk silt ig, licht  
bruin, beige, ow: geen, zwak roest , 
edelm an

A1 7
asfalt  / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 5 .0 9
y 4 4 2 4 3 3 .4 9

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 8
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 5 3 .2 8
y 4 4 2 4 7 0 .3 9

0

50

1

0

-50

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

A1 9
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 3 7 .2 1
y 4 4 2 4 3 1 .4 9

0

50

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, resten baksteen, schep

B0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 8 .3 5
y 4 4 2 4 3 0 .0 2

0

m eetpunt  B01
28285125

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

B0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 9 8 .1 1
y 4 4 2 4 4 7 .9 2

0

m eetpunt  B02
28285126



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

B0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 1 0 5 .2 5
y 4 4 2 4 6 1 .5 2

0

m eetpunt  B03
28285127

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

B0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 9 6 .7 5
y 4 4 2 4 6 9 .2 4

0

m eetpunt  B04
28285128

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

B0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 6 .6 7
y 4 4 2 4 5 1 .7 6

0

m eetpunt  B05
28285131



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

B0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 7 .1 1
y 4 4 2 4 3 3 .5 9

0

m eetpunt  B06
28285133

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

C0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 9 6 .3 3
y 4 4 2 4 7 8 .7 4

0

m eetpunt  C01
28285129

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

C0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 6 .9 3
y 4 4 2 4 6 1 .6 8

0

m eetpunt  C02
28285130



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

C0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 7 .7 4
y 4 4 2 4 4 5 .3 5

0

m eetpunt  C03
28285132

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, resten baksteen, schep

C0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 8 .1 9
y 4 4 2 4 5 0 .4 4

0

m eetpunt  C04
28285134

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

C0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 7 .9 5
y 4 4 2 4 6 8 .0 8

0

m eetpunt  C05
28285137



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

C0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 6 .9 3
y 4 4 2 4 8 4 .5 2

0

m eetpunt  C06
28285139

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 5 .4 1
y 4 4 2 4 5 5 .4 8

0

m eetpunt  D01
28285135

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 3 .7 5
y 4 4 2 4 7 1 .0 8

0

m eetpunt  D02
28285136



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 8 0 .3 7
y 4 4 2 4 8 3 .2 6

0

m eetpunt  D03
28285138

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 7 3 .3 9
y 4 4 2 4 9 2 .8 1

0

m eetpunt  D04
28285140

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 2 .4 1
y 4 4 2 4 7 2 .8 6

0

m eetpunt  D05
28285144



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

D0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 5 4 .0 1
y 4 4 2 4 5 7 .9 5

0

m eetpunt  D06
28285145

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

E0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 9 .8 7
y 4 4 2 4 9 0 .6 1

0

m eetpunt  E01
28285141

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

E0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 6 5 .8 3
y 4 4 2 4 8 3 .7 3

0

m eetpunt  E02
28285142



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Varsseveldsew eg 2 6 1  t e  Doet inchem

projectcode M M 2 1 1 1 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1
0

-20

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, schep

E0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 4 -0 7 -2 0 2 1

boorm eester
x 2 2 0 0 5 8 .0 0
y 4 4 2 4 8 9 .4 5

0

m eetpunt  E03
28285143



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 

 

BIJLAGE 5: 

Analysecertificaten grond 



T.a.v. 
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 19-Jul-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jul-2021

Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

MM21115
2021118009/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

1 2 3 4 5

1/2

MM21115

Analysecertificaat

19-Jul-2021/17:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021118009/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 85.7 84.4 85.8 83.8Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 2.6 2.9 <0.7 1.1Organische stof

96% (m/m) ds 97 97 99 99Gloeirest

S 4.4% (m/m) ds 4.3 3.3 5.4 5.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 4.9 4.7Arseen (As)

S 25mg/kg ds 32 34 33 23Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.0 3.6Kobalt (Co)

S 7.6mg/kg ds 10 15 5.5 5.2Koper (Cu)

S 0.053mg/kg ds 0.081 0.067 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S 4.7mg/kg ds 4.6 4.9 12 11Nikkel (Ni)

S 32mg/kg ds 23 300 <10 <10Lood (Pb)

S 48mg/kg ds 45 68 23 22Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

9.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

27mg/kg ds 14 23 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 7.9 16 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S 55mg/kg ds <35 45 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. 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

1

2

3

4

5

MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0-50, A10: 0

MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 50-90, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 10-50, A18: 0-50, A19:

MM03, A09: 0-40, A12: 0-20

MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70-120, A02: 120-170, A02: 170-200, A05: 60-110, A05: 110-160

MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150-200, A14: 90-140, A17: 50-100 12176810

12176809

12176808

12176807

12176806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

1 2 3 4 5

2/2

MM21115

Analysecertificaat

19-Jul-2021/17:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021118009/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2021

A,B,C

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

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 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

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

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 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 0.74mg/kg ds 0.32 0.14 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.42mg/kg ds 0.14 0.090 <0.050 <0.050Anthraceen

S 2.3mg/kg ds 1.2 0.44 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 1.2mg/kg ds 0.65 0.26 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.3mg/kg ds 0.67 0.28 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.58mg/kg ds 0.31 0.13 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 0.50 0.23 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.73mg/kg ds 0.37 0.17 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.84mg/kg ds 0.34 0.19 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

9.2mg/kg ds 4.5 2.0 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0-50, A10: 0

MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 50-90, A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 10-50, A18: 0-50, A19:

MM03, A09: 0-40, A12: 0-20

MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70-120, A02: 120-170, A02: 170-200, A05: 60-110, A05: 110-160

MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150-200, A14: 90-140, A17: 50-100 12176810

12176809

12176808

12176807

12176806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021118009/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12176806 MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50, A05: 0-50, A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0-50, A10: 0

A010539001146  0  50 14-Jul-2021

A023825265AA  0  50 14-Jul-2021

A030539001145  0  50 14-Jul-2021

A040539001155  0  50 14-Jul-2021

A050539001142  0  50 14-Jul-2021

A060539001123  0  50 14-Jul-2021

A070539001149  0  50 14-Jul-2021

A080539001136  0  50 14-Jul-2021

A100539001148  0  50 14-Jul-2021

 12176807 MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 50-90,  A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 10-50, A18: 0-50, A19:

A110539001151  0  50 14-Jul-2021

A130539000806  0  50 14-Jul-2021

A140539000723  0  50 14-Jul-2021

A140539001300  50  90 14-Jul-2021

A150539000801  0  50 14-Jul-2021

A160539000721  0  50 14-Jul-2021

A170539000715  10  50 14-Jul-2021

A180539000717  0  50 14-Jul-2021

A190539000683  0  50 14-Jul-2021

 12176808 MM03, A09: 0-40, A12: 0-20

A090538761847  0  40 14-Jul-2021

A120539001139  0  20 14-Jul-2021

 12176809 MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70-120, A02 : 120-170, A02: 170-200, A05: 60-110, A05: 110-160

A010539001137  100  150 14-Jul-2021

A010539001144  150  200 14-Jul-2021

A023825267AA  70  120 14-Jul-2021

A023825255AA  120  170 14-Jul-2021

A020539000815  170  200 14-Jul-2021

A050539001118  60  110 14-Jul-2021

A050539001153  110  160 14-Jul-2021

 12176810 MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150-200, A14 : 90-140, A17: 50-100

A070539001147  50  100 14-Jul-2021

A090538761854  100  150 14-Jul-2021

A090538761848  150  200 14-Jul-2021

A140539000728  90  140 14-Jul-2021

A170539000687  50  100 14-Jul-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021118009/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021118009/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Arseen (As)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12176806
Certificate no.:2021118009
Sample description.: MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50,
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12176808
Certificate no.: 2021118009
Sample description.: MM03, A09: 0-40, A12: 0-20
  V
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T.a.v. 
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 22-Jul-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jul-2021

Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

MM21115
2021120360/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

1 2

1/1

MM21115

Analysecertificaat

22-Jul-2021/14:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Jul-2021

2021120360/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jul-2021

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.5% (m/m) 85.7Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 3.0Organische stof

97% (m/m) ds 97Gloeirest

S 2.8% (m/m) ds 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 29mg/kg ds 99Lood (Pb)

1

2

A09, A09: 0-40

A12, A12: 0-20 12184434

12184433

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021120360/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12184433 A09, A09: 0-40

A090538761847  0  40 14-Jul-2021

 12184434 A12, A12: 0-20

A120539001139  0  20 14-Jul-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021120360/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 
 

 

BIJLAGE 6: 

Analysecertificaten asbest 



T.a.v. 
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 22-Jul-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jul-2021

Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

MM21115
2021118007/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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MM21115

Analysecertificaat

21-Jul-2021/17:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021118007/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)

76.9% (m/m) 85.1 86.5 92.5Droge stof (Extern)
3)3)3)3)

10.9kg 11.3 11.1 12.0In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

8359g 9591 9567 11063Droge massa aangeleverd monster
2)2)2)2)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
3)3)3)3)

9.7mg 11 39 3Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)3)

29mg 130 70 11Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)3)

9400mg 1000 340 42Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 41Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)3)

9400mg 1200 450 96Asbest (som)
2)2)2)2)

24mg/kg ds 3.7 2.9 3.6Totaal gehalte asbest
2)2)2)2)

2.3mg/kg ds 0.3 1.3 2.4Totaal asbest (ondergrens)
2)2)2)2)

46mg/kg ds 7.7 5.1 5.0Totaal asbest (bovengrens)
2)2)2)2)

12mg/kg ds 1.8 2.9 3.6Serpentijn concentratie
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds 0.2 1.3 2.4Serpentijn ondergrens
2)2)2)2)

23mg/kg ds 3.8 5.1 5.0Serpentijn bovengrens
2)2)2)2)

12mg/kg ds 1.8 0.0 0.0Amfibool concentratie
2)2)2)2)

1.2mg/kg ds 0.2 0.0 0.0Amfibool ondergrens
2)2)2)2)

23mg/kg ds 3.8 0.0 0.0Amfibool bovengrens
3)3)3)3)

130mg/kg ds 20 2.9 3.6Asbest in grond
3)3)3)3)

24mg/kg ds 3.7 2.9 3.6Gemeten Asbestconcentratie
3)3)3)3)

12mg/kg ds 1.8 2.9 3.6Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)3)3)

12.0mg/kg ds 1.8 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)3)

24mg/kg ds 3.7 2.9 3.6Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0-20, B05: 0-20, B06: 0-20

C-ASMM02, C01: 0-20, C02: 0-20, C03: 0-20, C04: 0-20, C05: 0-20, C06: 0-20

D-ASMM03, D01: 0-20, D02: 0-20, D03: 0-20, D04: 0-20, D05: 0-20, D06: 0-20

E-ASMM04, E01: 0-20, E02: 0-20, E03: 0-20 12176801

12176800

12176799

12176798

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MC



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021118007/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12176798 B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0- 20, B05: 0-20, B06: 0-20

B011682055MG  0  20 14-Jul-2021

B021682055MG  0  20 14-Jul-2021

B031682055MG  0  20 14-Jul-2021

B041682055MG  0  20 14-Jul-2021

B051682055MG  0  20 14-Jul-2021

B061682055MG  0  20 14-Jul-2021

 12176799 C-ASMM02, C01: 0-20, C02: 0-20, C03: 0-20, C04: 0- 20, C05: 0-20, C06: 0-20

C011676390MG  0  20 14-Jul-2021

C021676390MG  0  20 14-Jul-2021

C031676390MG  0  20 14-Jul-2021

C041676390MG  0  20 14-Jul-2021

C051676390MG  0  20 14-Jul-2021

C061676390MG  0  20 14-Jul-2021

 12176800 D-ASMM03, D01: 0-20, D02: 0-20, D03: 0-20, D04: 0- 20, D05: 0-20, D06: 0-20

D011682056MG  0  20 14-Jul-2021

D021682056MG  0  20 14-Jul-2021

D031682056MG  0  20 14-Jul-2021

D041682056MG  0  20 14-Jul-2021

D051682056MG  0  20 14-Jul-2021

D061682056MG  0  20 14-Jul-2021

 12176801 E-ASMM04, E01: 0-20, E02: 0-20, E03: 0-20

E011676385MG  0  20 14-Jul-2021

E021676385MG  0  20 14-Jul-2021

E031676385MG  0  20 14-Jul-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021118007/1
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Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898. 

 - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6810637
Uw referentie : B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 21-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10870 g
Droge massa aangeleverde monster : 8359 g
Percentage droogrest : 76,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7836,9 95,6 13,1 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 52,3 0,6 9,8 18,74 54 9,7
1-2 mm 43,5 0,5 17,1 39,31 53 29,2
2-4 mm 111,2 1,4 111,2 100,00 111 9354,5
4-8 mm 142,9 1,7 142,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 10,7 0,1 10,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8197,5 100,0 304,8 218 9393,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
1-2 mm 0,2 0,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
2-4 mm 24 2,3 46 12 1,1 23 12 1,1 23
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 24 2,3 46 12 1,2 23 12 1,2 23

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 12 12 24

totaal afgerond 12 12

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 130 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810637
Uw referentie : B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

Tabel 2 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810638
Uw referentie : C-ASMM02, C01: 0-20, C02: 0-20, C03: 0-20, C04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 21-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11270 g
Droge massa aangeleverde monster : 9591 g
Percentage droogrest : 85,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8873,7 94,5 10,5 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 99,5 1,1 14,6 14,67 53 10,9
1-2 mm 122,7 1,3 30,1 24,53 53 132,6
2-4 mm 46,3 0,5 46,3 100,00 101 1036,1
4-8 mm 82,5 0,9 82,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 107,5 1,1 107,5 100,00 0 0,0
>20 mm 54,3 0,6 54,3 100,00 0 0,0
Totaal 9386,5 100,0 345,8 207 1179,6

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,2 0,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
1-2 mm 1,2 0,1 2,8 0,6 0,0 1,4 0,6 0,0 1,4
2-4 mm 2,3 0,2 4,4 1,2 0,1 2,2 1,2 0,1 2,2
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 3,7 0,3 7,7 1,8 0,2 3,8 1,8 0,2 3,8

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 1,8 1,8 3,7

totaal afgerond 1,8 1,8

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 20 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 3 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810638
Uw referentie : C-ASMM02, C01: 0-20, C02: 0-20, C03: 0-20, C04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 0.1-2
crocidoliet 0.1-2

Tabel 4 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810639
Uw referentie : D-ASMM03, D01: 0-20, D02: 0-20, D03: 0-20, D04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 21-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11060 g
Droge massa aangeleverde monster : 9567 g
Percentage droogrest : 86,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7988,3 85,5 18,8 0,24 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 240,1 2,6 35,9 14,95 14 39,4
1-2 mm 665,4 7,1 285,3 42,88 23 69,5
2-4 mm 112,3 1,2 112,3 100,00 19 336,5
4-8 mm 110,8 1,2 110,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 139,6 1,5 139,6 100,00 0 0,0
>20 mm 85,5 0,9 85,5 100,00 0 0,0
Totaal 9342,0 100,0 788,2 56 445,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 1,0 0,3 2,2 1,0 0,3 2,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,6 0,3 1,1 0,6 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,3 0,7 1,8 1,3 0,7 1,8 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,9 1,3 5,1 2,9 1,3 5,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 2,9 0,0 2,9

totaal afgerond 2,9 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810639
Uw referentie : D-ASMM03, D01: 0-20, D02: 0-20, D03: 0-20, D04: 0-
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +
0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
2-4 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5

Tabel 6 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810640
Uw referentie : E-ASMM04, E01: 0-20, E02: 0-20, E03: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.M.B.
Datum geanalyseerd : 21-07-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11960 g
Droge massa aangeleverde monster : 11063 g
Percentage droogrest : 92,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8234,5 76,1 12,8 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1045,7 9,7 195,1 18,66 5 3,0
1-2 mm 727,1 6,7 193,8 26,65 13 10,7
2-4 mm 117,6 1,1 117,6 100,00 3 41,6
4-8 mm 199,7 1,8 199,7 100,00 1 41,0
8-20 mm 497,7 4,6 497,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,2 0,0 0,2 100,00 0 0,0
Totaal 10822,5 100,0 1216,9 22 96,3

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,7 1,2 2,3 1,7 1,2 2,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,7 1,1 2,3 1,7 1,1 2,3 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 3,6 2,4 5,0 3,6 2,4 5,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 3,6 0,0 3,6

totaal afgerond 3,6 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 7 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Monstercode : 6810640
Uw referentie : E-ASMM04, E01: 0-20, E02: 0-20, E03: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/07/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +
0.5-1 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
1-2 mm vezelbundel niet hecht chrysotiel 2-5
2-4 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60
4-8 mm isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

Tabel 8 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0-
Monstercode : 6810637

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6810637 B-ASMM01, B01: 0-20, B02: 0-20, B03: 0-20, B04: 0- B01 0-.2 1682055MG
B02 0-.2 1682055MG
B04 0-.2 1682055MG
B03 0-.2 1682055MG
B05 0-.2 1682055MG
B06 0-.2 1682055MG

6810638 C-ASMM02, C01: 0-20, C02: 0-20, C03: 0-20, C04: 0- C02 0-.2 1676390MG
C05 0-.2 1676390MG
C06 0-.2 1676390MG
C04 0-.2 1676390MG
C01 0-.2 1676390MG
C03 0-.2 1676390MG

6810639 D-ASMM03, D01: 0-20, D02: 0-20, D03: 0-20, D04: 0- D05 0-.2 1682056MG
D04 0-.2 1682056MG
D01 0-.2 1682056MG
D06 0-.2 1682056MG
D02 0-.2 1682056MG
D03 0-.2 1682056MG

6810640 E-ASMM04, E01: 0-20, E02: 0-20, E03: 0-20 E01 0-.2 1676385MG
E02 0-.2 1676385MG
E03 0-.2 1676385MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1220951
Uw project omschrijving : 2021118007-MM21115
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UHNL-FMEV-CYXL-MHBS Ref.: 1220951_certificaat_v1



 
 

 

BIJLAGE 7: 

Analysecertificaten grondwater 



T.a.v. 
Lindestraat 11
7039 AW  STOKKUM

Datum: 21-Jul-2021

NETHERLANDS

Montferland Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jul-2021

Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

MM21115
2021118008/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

1 2

1/2

MM21115

Analysecertificaat

21-Jul-2021/13:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021118008/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2021

A,B,C

Metalen

S 63µg/L 32Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 2.2µg/L 6.7Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 3.7Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/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 3.7Trichlooretheen

S <0.10µg/L 13Tetrachlooretheen

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 0.53cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

1, A01-1: 250-350

2, A09-1: 200-300 12176803

12176802

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Varsseveldseweg 261 te Doetinchem

1 2

2/2

MM21115

Analysecertificaat

21-Jul-2021/13:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

14-Jul-2021

2021118008/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2021

A,B,C

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

<1.6µg/L 17CKW (som)

S <0.20µg/L 0.24Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L 0.601,2-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

1, A01-1: 250-350

2, A09-1: 200-300 12176803

12176802

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021118008/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12176802 1, A01-1: 250-350

10680551968  250  350 14-Jul-2021

10800993889  250  350 14-Jul-2021

 12176803 2, A09-1: 200-300

10680550776  200  300 14-Jul-2021

10800994069  200  300 14-Jul-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021118008/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021118008/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 
 

 

BIJLAGE 8: 

Toetsingtabellen 



Analyse Eenheid

MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 
0-50,A05: 0-50, A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0

-50, A10: 0

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

3.5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 25 75 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.22 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 5.8 -

Koper (Cu) mg/kg DS 7.6 14 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.053 0.072 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.7 11 -

Lood (Pb) mg/kg DS 32 47 -

Zink (Zn) mg/kg DS 48 98 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS 55 160 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 9.2 9.2 > AW

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176806 MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50,A05: 0-50, 
A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0-50, A10: 0

14-07-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:48

Page 1 of 5



Analyse Eenheid

MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 
50-90,A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 10-50, 

A18: 0-50, A19:

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.3

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

2.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 32 96 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.20 0.32 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 5.9 -

Koper (Cu) mg/kg DS 10 19 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.081 0.11 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.6 11 -

Lood (Pb) mg/kg DS 23 34 -

Zink (Zn) mg/kg DS 45 94 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 94 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 4.5 4.5 > AW

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176807 MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 50-90,A15: 0-50, 
A16: 0-50, A17: 10-50, A18: 0-50, A19:

14-07-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:48

Page 2 of 5



Analyse Eenheid
MM03, A09: 0-40, A12: 0-20

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 3.3

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

2.9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 34 110 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 6.5 -

Koper (Cu) mg/kg DS 15 29 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.067 0.094 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.9 13 -

Lood (Pb) mg/kg DS 300 450 > AW

Zink (Zn) mg/kg DS 68 150 > AW

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS 45 160 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 2.0 2 > AW

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176808 MM03, A09: 0-40, A12: 0-20 14-07-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:48

Page 3 of 5



Analyse Eenheid

MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150
-200, A14: 90-140, A17: 50-100

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 5.6

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

1.1

Metalen

Arseen (As) mg/kg DS 4.7 7.6 -

Barium (Ba) mg/kg DS 23 61 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS 3.6 9.1 -

Koper (Cu) mg/kg DS 5.2 9.6 -

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.048 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 25 -

Lood (Pb) mg/kg DS <10 10 -

Zink (Zn) mg/kg DS 22 44 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 120 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176810 MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150-200, A14: 90-
140, A17: 50-100

14-07-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:48

Page 4 of 5



Analyse Eenheid

MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70
-120, A02: 120-170, A02: 170-200, A05: 60-

110, A05: 110-160

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 5.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

<0.7

Metalen

Arseen (As) mg/kg DS 4.9 7.9 -

Barium (Ba) mg/kg DS 33 90 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS 4.0 10 -

Koper (Cu) mg/kg DS 5.5 10 -

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.048 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 12 27 -

Lood (Pb) mg/kg DS <10 10 -

Zink (Zn) mg/kg DS 23 47 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 120 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176809 MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70-120, A02: 120-
170, A02: 170-200, A05: 60-110, A05: 110-160

14-07-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:48

Page 5 of 5



Analyse Eenheid

MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 
0-50,A05: 0-50, A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0

-50, A10: 0

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

3.5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 25 75 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.22 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 5.8 -

Koper (Cu) mg/kg DS 7.6 14 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.053 0.072 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.7 11 -

Lood (Pb) mg/kg DS 32 47 -

Zink (Zn) mg/kg DS 48 98 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS 55 160 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 9.2 9.2 Ind

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176806 MM01, A01: 0-50, A02: 0-50, A03: 0-50, A04: 0-50,A05: 0-50, 
A06: 0-50, A07: 0-50, A08: 0-50, A10: 0

14-07-2021 Klasse industrie

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49

Page 1 of 5



Analyse Eenheid

MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 
50-90,A15: 0-50, A16: 0-50, A17: 10-50, 

A18: 0-50, A19:

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 4.3

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

2.6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 32 96 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.20 0.32 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 5.9 -

Koper (Cu) mg/kg DS 10 19 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.081 0.11 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.6 11 -

Lood (Pb) mg/kg DS 23 34 -

Zink (Zn) mg/kg DS 45 94 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 94 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 4.5 4.5 Wo

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176807 MM02, A11: 0-50, A13: 0-50, A14: 0-50, A14: 50-90,A15: 0-50, 
A16: 0-50, A17: 10-50, A18: 0-50, A19:

14-07-2021 Klasse wonen

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Wo Oordeel Wonen

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49

Page 2 of 5



Analyse Eenheid
MM03, A09: 0-40, A12: 0-20

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 3.3

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

2.9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 34 110 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS <3.0 6.5 -

Koper (Cu) mg/kg DS 15 29 -

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.067 0.094 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 4.9 13 -

Lood (Pb) mg/kg DS 300 450 Ind

Zink (Zn) mg/kg DS 68 150 Wo

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS 45 160 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 2.0 2 Wo

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176808 MM03, A09: 0-40, A12: 0-20 14-07-2021 Klasse industrie

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Ind Oordeel Industrie

Wo Oordeel Wonen

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49

Page 3 of 5



Analyse Eenheid

MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150
-200, A14: 90-140, A17: 50-100

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 5.6

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

1.1

Metalen

Arseen (As) mg/kg DS 4.7 7.6 -

Barium (Ba) mg/kg DS 23 61 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS 3.6 9.1 -

Koper (Cu) mg/kg DS 5.2 9.6 -

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.048 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 11 25 -

Lood (Pb) mg/kg DS <10 10 -

Zink (Zn) mg/kg DS 22 44 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 120 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176810 MM05, A07: 50-100, A09: 100-150, A09: 150-200, A14: 90-
140, A17: 50-100

14-07-2021 Altijd toepasbaar

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49
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Analyse Eenheid

MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70
-120, A02: 120-170, A02: 170-200, A05: 60-

110, A05: 110-160

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 5.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

<0.7

Metalen

Arseen (As) mg/kg DS 4.9 7.9 -

Barium (Ba) mg/kg DS 33 90 @

Cadmium (Cd) mg/kg DS <0.20 0.23 -

Kobalt (Co) mg/kg DS 4.0 10 -

Koper (Cu) mg/kg DS 5.5 10 -

Kwik (Hg) mg/kg DS <0.050 0.048 -

Molybdeen (Mo) mg/kg DS <1.5 1.1 -

Nikkel (Ni) mg/kg DS 12 27 -

Lood (Pb) mg/kg DS <10 10 -

Zink (Zn) mg/kg DS 23 47 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

mg/kg DS <35 120 -

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 0.35 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176809 MM04, A01: 100-150, A01: 150-200, A02: 70-120, A02: 120-
170, A02: 170-200, A05: 60-110, A05: 110-160

14-07-2021 Altijd toepasbaar

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118009

Toetsing BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49
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Analyse Eenheid A09, A09: 0-40

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 2.8

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

2.5

Metalen

Lood (Pb) mg/kg DS 29 45 -

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12184433 A09, A09: 0-40 14-07-2021 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021120360

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49
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Analyse Eenheid A12, A12: 0-20

G.W. G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm 3.4

Organische stof volgens 
gloeiverlies methode

3.0

Metalen

Lood (Pb) mg/kg DS 99 150 > AW

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12184434 A12, A12: 0-20 14-07-2021 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021120360

Toetsing BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:49
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Analyse Eenheid
1, A01-1: 250-350

G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen

Barium (Ba) µg/l 63 63 > SW

Cadmium (Cd) µg/l <0.20 0.14 -

Kobalt (Co) µg/l <2.0 1.4 -

Koper (Cu) µg/l 2.2 2.2 -

Kwik (Hg) µg/l <0.050 0.035 -

Molybdeen (Mo) µg/l <2.0 1.4 -

Nikkel (Ni) µg/l <3.0 2.1 -

Lood (Pb) µg/l <2.0 1.4 -

Zink (Zn) µg/l <10 7 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l <0.20 0.14 -

Tolueen µg/l <0.20 0.14 -

Ethylbenzeen µg/l <0.20 0.14 -

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21

Naftaleen µg/l <0.020 0.014 -

Styreen µg/l <0.20 0.14 -

Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l <0.20 0.14 -

Trichloormethaan µg/l <0.20 0.14 -

Tetrachloormethaan µg/l <0.10 0.07 -

Trichlooretheen µg/l <0.20 0.14 -

Tetrachlooretheen µg/l <0.10 0.07 -

1,1-Dichloorethaan µg/l <0.20 0.14 -

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.20 0.14 -

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 0.07 -

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 0.07 -

Tribroommethaan µg/l <0.20 0.14 @

Vinylchloride µg/l <0.10 0.07 -

1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 0.07 -

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

µg/l 0.14

Dichloorpropanen som factor 
0.7

µg/l 0.42 0.42 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

µg/l <50 35 -

Extra parameters

*SXYLENEN 07|01 0.21 -

*SCIS-TRANS 07|01 0.14 -

unknown µg/l 0.77 @

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176802 1, A01-1: 250-350 14-07-2021 Overschrijding Streefwaarde

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118008

Toetsing BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:47

Is Diep grondwater Nee

Page 1 of 4



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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Analyse Eenheid
2, A09-1: 200-300

G.W. G.S.S.D Oordeel

Metalen

Barium (Ba) µg/l 32 32 -

Cadmium (Cd) µg/l <0.20 0.14 -

Kobalt (Co) µg/l <2.0 1.4 -

Koper (Cu) µg/l 6.7 6.7 -

Kwik (Hg) µg/l <0.050 0.035 -

Molybdeen (Mo) µg/l <2.0 1.4 -

Nikkel (Ni) µg/l 3.7 3.7 -

Lood (Pb) µg/l <2.0 1.4 -

Zink (Zn) µg/l <10 7 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l <0.20 0.14 -

Tolueen µg/l <0.20 0.14 -

Ethylbenzeen µg/l <0.20 0.14 -

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21

Naftaleen µg/l <0.020 0.014 -

Styreen µg/l <0.20 0.14 -

Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l <0.20 0.14 -

Trichloormethaan µg/l <0.20 0.14 -

Tetrachloormethaan µg/l <0.10 0.07 -

Trichlooretheen µg/l 3.7 3.7 -

Tetrachlooretheen µg/l 13 13 > SW

1,1-Dichloorethaan µg/l <0.20 0.14 -

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.20 0.14 -

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 0.07 -

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 0.07 -

Tribroommethaan µg/l 0.24 0.24 @

Vinylchloride µg/l <0.10 0.07 -

1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 0.07 -

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

µg/l 0.60

Dichloorpropanen som factor 
0.7

µg/l 0.42 0.42 -

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-
C40)

µg/l <50 35 -

Extra parameters

*SXYLENEN 07|01 0.21 -

*SCIS-TRANS 07|01 0.6 > SW

unknown µg/l 0.77 @

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

12176803 2, A09-1: 200-300 14-07-2021 Overschrijding Streefwaarde

Uw Project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem (MM21115)

Certificaat 2021118008

Toetsing BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

Versie BoToVa Default

Toetsingsdatum 10 August 2021 11:47

Is Diep grondwater Nee

Page 3 of 4



Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Streefwaarde

> SW > Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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BIJLAGE 9: 

Projectfoto’s 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

BIJLAGE 10: 

Informatie vooronderzoek 



Rapport Bodemloket

GE022201173 HBB: Brusse, J.; Varsseveldseweg 261

Datum: 9-8-2021

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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RapportGE022201173 HBB: Brusse, J.; Varsseveldseweg 261
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB:  Varsseveldseweg 261

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE022201173

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA022201069

Adres: Varsseveldseweg 261 7004HJ Doetinchem

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht. 

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) (631242)  onbekend  onbekend

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Indicatief 

onderzoek

ZOG 0 1996-07-10

            

Bodemloket Rapport GE022201173 HBB: Brusse, J.; Varsseveldseweg 261
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1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.

 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport GE022201173 HBB: Brusse, J.; Varsseveldseweg 261

Pagina 3 van 3



 

 



 
 

 

BIJLAGE 11: 

Onafhankelijkheidsverklaring 



 

 

Onafhankelijkheidsverklaring 

Kwaliteit: 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Montferland Milieu B.V. conform de beoordelingsrichtlijn BRL-

SIKB 2000. Montferland Milieu B.V.  is gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-

SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van 

grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in bodem).  

Onafhankelijkheid: 
Tussen Montferland Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid 
en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren.  

 

Projectnaam: Varsseveldseweg 261 te Doetinchem 
Projectnummer: MM21115 
Erkende veldwerker van: Montferland Milieu B.V. 
 

 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd: 

Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) Ja 
Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) Ja 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) Ja 
 

Datum uitvoering 2001: 05-07-2021 (peilbuizen) 
14-07-2021 
 

   

 

Datum uitvoering 2002: 14-07-2021   
 

Datum uitvoering 2018: 17-07-2021 
 

  

 
 
Onafhankelijkheidsverklaring: 
Montferland Milieu B.V. verklaart dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk van 
de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarin genoemde NEN-normen. 
 



 
 

 

BIJLAGE 12: 

Toegepaste normen 



 
 

 

 

NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 
NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 

in bodem 
NEN 5709 Bodem   Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische 

en anorganische parameters in grond 
NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, orienterend en naderonderzoek 
NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
NPR 5741 Bodem   Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, 

sediment en grondwater, die worden toegepast bij 
bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 
NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 

van metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 
organische Verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling 
van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 
metalen, anorganische verbindingen, matig vluchtige 
organische verbindingen en fysisch/chemische 
eigenschappen 

NEN 5745 Bodem   Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van 
vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel 
van peilbuizen. 

NEN 5751   Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische 
analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
NEN 5766 Bodem   Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek 
NEN 5861 Milieu   Procedures voor monsteroverdracht 
NEN-EN-ISO 56673 Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en 

behandeling van watermonsters 
NEN 5897 Asbest  Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt 

bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
NEN-ISO 7888 Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
SIKB protocol 2001 Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen 

SIKB protocol 2002 Water Het nemen van grondwatermonsters 
SIKB protocol 2018 Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 



 
 

 

BIJLAGE 13: 

Toelichting toetsingkader 



 
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit 
en de Circulaire Bodemsanering 2013.  
 
Grond: 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

 Achtergrondwaarden (AW) In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term “Achtergrondwaarden” 
gebruikt. De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op het onderzoek “Achtergrondwaarden 2000” 
(AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een groot aantal stoffen in bodem van natuur en 
landbouwgronden in Nederland. 

 Criterium voor nader onderzoek (Tussenwaarde) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de 
uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium 
voor nader onderzoek (tussenwaarde) gemiddelde van de som van achtergrond- en interventiewaarde 
wordt overschreden. 

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 
stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 
concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

 
Grondwater Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze 
hebben de volgende betekenis:  

 Streefwaarden (S) De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de 
bodem aan. De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende 
achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.  

 Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging (vaststellen saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering 
van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient plaats te vinden indien het criterium voor nader 
onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en interventiewaarde) wordt overschreden.  

 Interventiewaarden (I) De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde 
stoffen aan waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij 
concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 
 

 
Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
 

 
Metalen         
Barium        920 20 
Cadmium    0.60 6.8  13 0.20 
Kobalt     15 102  190 3.0 
Koper     40 115  190 5.0 
Kwik     0.15 18  36 0.050 
Lood     50 290  530 10 
Molybdeen    1.5 96  190 1.5 
Nikkel     35 68  100 4.0 
Zink     140 430  720 20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1.5 21  40 0.35 
 
Polychloorbifenylen 
Som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)  20 510  1000 4.9 
 
Minerale olie 
Totaal olie C10-C40   190 2595  5000 35 
 
 

 
¹ AW  achtergrondwaarde 
 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 
 I  interventiewaarde 
 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 
 
 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 
bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 
 

 
Toetsingwaarden¹   S 1/2(S+I)  I RBK eis 
 

 
Metalen 
Barium     50 338  625 20    
Cadmium    0.40 3.2  6.0 0.20 
Kobalt     20 60  100 2.0 
Koper     15 45  75 2.0 
Kwik     0.050 0.18  0.30 0.050 
Lood     15 45  75 2.0 
Molybdeen    5.0 152  300 2.0 
Nikkel     15 45  75 3.0 
Zink     65 432  800 10 
 
Vluchtige aromaten 
Benzeen     0.20 26  30 0.20  
Tolueen     7.0 504  1000 0.20 
Ethylbenzeen    4.0 77  150 0.20 
Xylenen (0.7 factor)   0.20 35  70 0.21 
Styreen     6.0 153  300 0.20 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Naftaleen    0.01 35  70 0.020 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen   1   
 
Gehalogeneerde koolwaterstoffen 
1,1-dichloorethaan   7.0 454  900 0.20 
1,2-dichloorethaan   7.0 204  400 0.20 
1,1 dichlooretheen   0.01 5.0  10 0.10 
Dichloomethaan som (cis, trans)  0.01 500  1000 0.20 
1,2 dichloorethenen (0,7 factor)  0.01 10  20 0.14 
1,1 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
1,2 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
1,3 dichloorpropaan   0.80 40  80 0.20 
Som dichloorpropaan (0,7 factor)  0.80 40  80 0.42 
Tetachlooretheen   0.01 20  40 0.10 
Tetachloormethaan   0.01 5.0  10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan   0.01 150  300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan   0.01 65  130 0.10 
Trichlooretheen    24 262  500 0.20 
Chloroform    6.0 203  400 0.20 
Vinylchloride    0.01 2.2  5.0 0.20 
Tribroommethaan      630 0.20 
 
Minerale olie  
Totaal olie C10-C40   50 325  600 50 
 

 
¹ S streefwaarde 
 ½(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 



 
Tabel: Toetsingwaarden voor asbestverdacht (I&M-toetsingskader).  
Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven. 
 

 
Toetsingwaarden¹   AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
 

 
Kwantitatief asbestonderzoek 
Gewogen asbestconcentratie     100  
 
 

 
¹ AW  achtergrondwaarde 
 ½(AW/I)  gemiddelde van de achtergrond en interventiewaarde 
 I  interventiewaarde 
 RBK  tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012) 
 
 De achtergond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard  
bodem type 10 % humus en 25  % lutum. 

 



 
 

 

BIJLAGE 14: 

Verklarende woordenlijst 



 

Verklarende woordenlijst  
 
Een grond- en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende parameters. Soms 
betreft het stoffen die van nature in de bodem voorkomen. In andere gevallen is er sprake van milieuvreemde 
stoffen. Om een indicatie te krijgen van een eventuele grond(water)verontreiniging worden analyses 
uitgevoerd op verschillende parameters.  
 
Toetsingskader 
Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) van kracht en daarmee het toetsingskader voor beoordeling van de 
kwaliteit van grond en grondwater. Daarnaast gelden voor de toepassing van grond de (landelijke) 
achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.  
 
Achtergrondw aarde (grond) 
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in 
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 
verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk 
bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond.  
 
Streefwaarde (grondwater) 
Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de stoffen die van nature 
voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde ‘gemiddelde achtergrondgehalte’. Voor 
stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is de streefwaarde gelijkgesteld aan de 
aantoonbaarheidsgrens van de huidige analysetechnieken, ook wel ‘detectiegrens’ genoemd.  
 
Tussenwaarde 
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet 
potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig gemiddelde van de 
Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) en de Interventiewaarde, dat niet rechtstreeks aan 
een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, 
namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem uit te 
voeren. Grond of grondwater die de tussenwaarde wel maar niet de interventiewaarde overschrijdt, wordt 
aangeduid als matig verontreinigd. 
 
Interventiewaarde  
De interventiewaarde is de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake kan zijn van een dreigende 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor plant, mens en dier. 
 
Toetsingswaarden asbest 
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is vastgesteld 
op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is gebaseerd op het verwaarloosbaar 
risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de Interventiewaarde mag hierdoor 
als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte 
aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan amfibool asbest.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging  
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde 
gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ 
poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de 
interventiewaarde en de verontreiniging is ontstaan voor 1987. Asbest is uitgezonderd van dit 
volumecriterium.  
 
 
 
 



 
BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek  
Alleen bedrijven die door het Ministerie van I en M zijn erkend mogen veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Zij zijn ook de enigen die voor deze 
activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborging bodembeheer SIKB' mogen voeren.  
 
Bedrijven met een erkenning staan vermeld op de lijst met erkende veldwerkers bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl)).  
 
Besluit bodemkwaliteit  
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit besluit kan per gemeente een 
beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met lokale omstandigheden. Per gemeente dient voor 
toepassing gecontroleerd te worden of er sprake is van gebiedsspecifiek beleid of dat de generieke normen van 
het besluit van toepassing zijn.  
 
Voor de ontvangende bodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan worden afgeleid 
van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Als geen bodemkwaliteitskaart is vastgesteld moet met 
bodemonderzoek de kwaliteit van de ontvangende bodem worden vastgesteld. Een dergelijk onderzoek dient 
tenminste te worden uitgevoerd volgens een onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. 



 

Parameters  
 
Asbest  
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit 
fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbestvezels zijn 
sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zijn ze thermisch en elektrisch isolerend, bestand tegen zuren en logen en 
hebben ze een hoge wrijvingsweerstand. Hierdoor zijn ze geschikt voor veel verschillende toepassingen, als:  

• golfplaten;  

• waterleidingbuizen;  

• rem- en frictiemateriaal;  

• isolatiemateriaal.  
Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is sinds 1983 vrijwel 
niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 
volledig verboden.  
 
Minerale olie 
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolie-verontreinigingen. 
Verontreinigingen met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem 
terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of calamiteiten.  
 
Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door geurafwijkingen en/of met 
behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje grond in water gebracht. De in de 
grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt zichtbaar als een oliefilm. Na analyse kan in de meeste 
gevallen een redelijk betrouwbare indicatie worden gegeven van de oliesoort. Indien sprake is van een 
benzineverontreiniging dient tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met vluchtige 
aromaten (BTEXN) en bij nieuwe gevallen met ETBE of MTBE.  
 
Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige) tuinbouwkassen en 
akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. DDT en drins zijn bekende 
voorbeelden. 
 
Polychloorbifenylen (PCB) 
PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren vanwege hun 
goede elektrisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn tegen hoge temperaturen. In het 
verleden zijn PCB ook toegepast in producten als motorolie, tl-armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig zijn 
PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de toepassing ervan verboden. PCB zijn voor mens en dier met name 
schadelijk omdat zij de eigenschap hebben om zich op te hopen in vet. 
 
Polycyclische aromatische koolw aterstoffen (PAK)  
PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische processen, veelal 
door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge gehaltes voorkomen in asfalt, 
steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib en dakbedekkingsmaterialen. In de bodem 
komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie met koolas of sintels.  
 
In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten behoeve van 
bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, bijvoorbeeld de zogeheten zestien 
van EPA of tien van VROM. Enkele PAK-verbindingen, zoals benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel 
kankerverwekkend.  
 
 
 
 
 
 



 
Vluchtige aromaten (BTEXN)  
Vluchtige aromaten (BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) worden bereid uit 
aardolieën. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). Ze zijn vrij vluchtig en 
hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van bijvoorbeeld benzeen is 
bekend dat het kankerverwekkend is.  
 
Vluchtige gehalogeneerde koolw aterstoffen (VOH/ VOCl)  
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbinding, met name 
chloor is in dit kader bekend. VOH/ VOCl worden veel gebruikt als ontvettings- en schoonmaakmiddelen bij 
chemische wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen.  
 
Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri’ (trichlooretheen) komen veel voor. Per en 
Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. Ook deze stoffen hebben een 
sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze het 
zenuwstelsel aan kunnen tasten.  
 
Zware metalen  
Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze hoeveelheden zijn ze niet 
schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel 
gevallen in het milieu terecht gekomen door:  

• verwerking metaalertsen;  

• metaalbewerking;  

• metaaloppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren);  

• glazuren van aardewerk (loodwit); 

• metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval (sintels, cokes, 
vliegas, slakken). 

Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor. Door toepassing van lood 
als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu terecht gekomen, 
vooral langs wegen en in stedelijke gebieden. 
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CULTUURHISTORISCHE WAARDESTELLING 
 

Varkensschuur - Varsseveldseweg 261, Doetinchem (IJzevoorde) 
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Gelders Genootschap 
Vereniging tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land 
Zypendaalseweg 46 
Postbus 68, 6800 AB  Arnhem 
Telefoon: (026)4421742 
www.geldersgenootschap.nl 
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INLEIDING / SAMENVATTING 
 
In het kader van een functieveranderingstraject van vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen 
is het Gelders Genootschap gevraagd om te beoordelen of de naast de boerderij aan de 
Varsseveldseweg 261 te Doetinchem staande varkensschuur van cultuurhistorische waarde is. 
Daartoe is, na een bezoek ter plaatse op 14 oktober 2020, deze cultuurhistorische waardestelling 
opgesteld.  
Deze waardestelling start met een korte geschiedenis van de locatie. Daarna wordt de huidige 
situatie beschreven, waarbij eerst wordt ingegaan op het totale ensemble van erf en bebouwing en 
de ligging in het landschap waarna specifiek aandacht wordt besteed aan de varkensschuur. 
Afgesloten wordt met de feitelijke waardestelling waarbij gelet is op de algemene (cultuur)-
historische waarde, landschappelijke waarde, architectuurhistorische waarde en gaafheid.  
De conclusie luidt dat de varkensschuur van cultuurhistorische waarde is, op zichzelf beschouwd èn 
als onderdeel van het gehele ensemble, in het bijzonder in samenhang met de naastgelegen 
boerderij. Daarbij spelen de gaafheid van het exterieur van de schuur en ook de prominente ligging 
van het karakteristieke ensemble in een bocht van de Varsseveldseweg een belangrijke rol. 
 
KORTE GESCHIEDENIS VAN DE LOCATIE 
 
De boerderij werd in 1901 gebouwd op een groot perceel bouwland gelegen aan de Varsseveldseweg 
in het buurtschap IJzevoorde, tegelijkertijd met een klein bijgebouw, vermoedelijk een bakhuis. 
Opdrachtgever was de landbouwer en klompenmaker Hendrik Hukker (1854-1940), die eerder dat 
jaar in het huwelijk trad met Derkjen Eelderink (1851-1930). Hun initialen zijn te vinden op de 
sluitsteen boven de deeldeuren in de achtergevel van de boerderij. De nieuwe boerderij verving de 
daarachter gelegen, op 4 januari 1901 door brand verwoeste, oude boerderij, het erf “Everink”. 
Hendrik Hukker deed zijn bedrijf omstreeks 1925 over aan Gerrit Hukker (1884-1976), een zoon uit 
zijn eerste huwelijk met Wesselina Johanna Smeenk. Gerrit, net als zijn vader landbouwer en 
klompenmaker, was in 1921 gehuwd met Geertruida Frederika Stoltenborg (1894-1975). Gerrit liet 
waarschijnlijk al direct in 1925 het oude bakhuis vervangen door de nog bestaande veel grotere 
varkensschuur met inpandig bakhuis. De bouw van de varkensschuur vond plaats in een periode 
waarbinnen een meer bedrijfsmatige varkenshouderij opkwam met wat grotere schuren en meer 
aandacht voor licht en ventilatie. Overigens werd blijkens de kadastrale gegevens behalve omstreeks 
1925 óók in 1942 op het erf gebouwd, maar daaruit is niet duidelijk af te leiden of dit de boerderij of 
de schuur betrof, of wellicht beide. 
Gerrit Hukker werd eind jaren vijftig opgevolgd door zijn schoonzoon  die het bedrijf 
omvormde naar een pluimveehouderij waartoe tussen 1959 en 1975 enkele grote kippenschuren aan 
het erf werden toegevoegd. De boerderij werd in 1973 verbouwd waarbij, afgaande op het exterieur, 
het woongedeelte aanzienlijk werd vergroot.  
 

     
Boerderij en schuur. Foto’s: collectie familie Brusse-Hukker. 
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Het erf gezien vanuit de lucht. Google Earth; opname 24 juli 2019. 
 
 
HUIDIGE SITUATIE 
 
Erf en gebouwen, ligging in het landschap 
De boerderij is gesitueerd op een ruim erf gelegen aan de Varsseveldseweg, op de hoek met de 
Bartelsstraat. Mede vanwege een bocht in de Varsseveldseweg zijn de boerderij en de naastgelegen 
schuur prominent in het zicht gelegen. Het erf ligt vrij open in het landschap, maar dat lijkt afgaande 
op oude topografische kaarten vanouds het geval te zijn geweest afgezien van wat verdwenen 
kavelgrensbeplanting en wellicht wat solitaire bomen in de wijdere omgeving van het erf. 
Voor de boerderij en schuur ligt een siertuin met een groot gazon met enkele solitaire (sier)bomen 
en struiken en ook enkele bloemperken. De tuin wordt van de Varsseveldseweg gescheiden door een 
sloot en aan de westzijde begrensd door een (vorm)haag. In de hoek van de tuin tussen beide wegen 
staat een grote treurwilg. Langs de Bartelsstraat staat een rij berken langs de rand van het erf. De 
toegang tot het erf is gesitueerd aan de Bartelsstraat. 
Aan de voorzijde vormen de boerderij en de naastgelegen schuur - beide thans voorzien van 
witgeschilderde gevels - een karakteristiek, samenhangend ensemble. Daarbinnen neemt de schuur 
door de naar achter verschoven voorgevelrooilijn ten opzichte van de boerderij een enigszins 
ondergeschikte positief in. 
Het verharde achtererf vormt aan de achterzijde het verbindende element tussen de bebouwing, die 
behalve de boerderij en varkensschuur, bestaat uit een garage en een viertal te slopen 
(kippen)schuren. Tegen de linkerzijgevel van de boerderij ligt een mestvaalt. 
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Varkensschuur 
De omstreeks 1925 gebouwde bakstenen varkensschuur is relatief gaaf bewaard gebleven. De schuur 
heeft een met rode pannen gedekt zadeldak met grote wolfseinden. De in kruisverband 
opgemetselde gevels zijn witgeschilderd, afgezien van de donkere plinten. Alle gevelopeningen - 
zowel ten behoeve van de deuren als de vensters met daarin getoogde gietijzeren zesruits-stalramen 
- zijn nog oorspronkelijk en zonder toevoegingen of dichtzettingen. De oorspronkelijke functie als 
varkensschuur is aan de buitenzijde nog goed afleesbaar aan de mestdeuren. Aan de zijde van het 
achtererf had de schuur een afzonderlijke ruimte met een stookplaats met een gemetselde 
schoorsteen. Deze ruimte heeft in de zijgevel een schuifvenster met drieruits-bovenlicht. De zolder 
had vanouds een opslagfunctie gezien de (hooi)luiken in de voor- en achtergevel. 
In het gewijzigde interieur is de afzonderlijke ruimte met stookplaats bewaard gebleven evenals een 
betonnen (pekel)bak in de zuidoostelijke hoek van de schuur. De varkenshokken zijn verwijderd. Op 
de zolderverdieping is de nog intacte kapconstructie (sporenkap) zichtbaar. 
 
WAARDERING 
 
Algemene (cultuurhistorische) waarde 
De varkensschuur is van algemene (cultuur)historische als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
varkensschuur gecombineerd met een inpandig bakhuis, karakteristiek voor de bouwperiode waarin 
een meer bedrijfsmatige varkenshouderij opkwam met wat grotere schuren en meer aandacht voor 
licht en ventilatie. 
 
Landschappelijke en ensemble waarde 
De varkensschuur is van hoge landschappelijke waarde, vooral in combinatie met de naastgelegen 
boerderij waarmee het een samenhangend gebouwenensemble vormt dat in zijn geheel prominent 
gelegen is aan de Varsseveldseweg en daar een markant, belangrijk herkenningspunt is. 
 
Architectuurhistorische waarde 
De varkensschuur is van architectuurhistorische waarde als een goed en gaaf bewaard gebleven 
voorbeeld van een dergelijke schuur, gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eenvoudige 
traditionele en harmonische “landelijke” bouwtrant met gebruikmaking van daarbij passende 
materialen als baksteen (gevels), gebakken pannen (kap), hout (constructie; deuren) en gietijzer 
(stalramen). 
 
Gaafheid / afleesbaarheid  
De varkensschuur is tevens van cultuurhistorische waarde vanwege de gaafheid van het exterieur 
waaraan de ontstaansgeschiedenis en oorspronkelijke functie nog heel goed afleesbaar is en 
vanwege in het interieur aanwezige onderdelen (kapconstructie; inpandige bakhuis, betonnen 
(pekel)bak). 
 
 
BRONNEN 
 
Bezoek ter plaatse op 14 oktober 2020 
 
Archief kadaster: Kadastrale leggers Ambt-Doetinchem, artikelnummers 2936, 4795 en 7568. 
Archief kadaster: Kadastrale hulpkaarten Ambt-Doetinchem, sectie D nrs. 138 (1902) en 246 (1942). 
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.delpher.nl (krantenberichten) 
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KAARTBIJLAGE 
 

 
Situatie in maart 1902 (Archief kadaster, HK_DTC01_D_138; dienstjaar 1903) 
 

 
Situatie in maart 1942 (Archief kadaster, HK_DTC01_D_246; dienstjaar1943) 
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FOTOBIJLAGE 
 

 
Varsseveldseweg 261, boerderij en schuur 
 

    
Links: toegang tot het erf; rechts berken langs de rand van het erf aan de Bartelsstraat 
 

    
Links: boerderij; rechts mestvaalt tegen de linkerzijgevel van de boerderij 
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Links: sluitsteen met initialen en bouwjaar in de achtergevel van de boerderij; rechts: ring voor het 
vastbinden van vee in de achtergevel van de varkensschuur 
 

    
Varkensschuur: links voorzijde, rechts gezien vanaf het achtererf 
 

    
Links: interieur schuur; rechts betonnen (pekel)bak in de zuidoostelijke hoek van de schuur 
 

    
Links: afzonderlijke ruimte met stookplaats; rechts kapconstructie 
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Links: garage; rechts: westelijke begrenzing van het erf 
 

 
Te slopen kippenschuren op het achtererf 
 

 
Het erf gezien vanaf de hoek van de Varsseveldseweg-Bartelsstraat; op de voorgrond de treurwilg 



Quickscan natuurwaardenonderzoek  
Rood-voor-rood-project  

Varsseveldseweg 261 Doetinchem 
   
 
   

Effectbeoordeling in het kader van soortbescherming, Gelders Natuurnetwerk 
en Natura 2000 
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee extra woningen op een erf aan de Varsseveldseweg 261 te 
Doetinchem. Deze woningen mogen gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van de 
gemeente Doetinchem. Ter compensatie voor de bouw van de woningen, wordt overtollige bebouwing op 
het erf gesloopt. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op 
voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Gelders 
Natuurnetwerk in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde 
onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de 
resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 
weergegeven.   
 
Het plangebied is op 7 juni 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Gelders Natuurnetwerk, Groene 
Ontwikkelingszone en Natura 2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone of Natura 2000-
gebied. Vanwege de ligging buiten het Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het Gelders 
natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone geen externe werking kent. Gelet op de aard, omvang en duur 
van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen Natura 2000-gebied en het plangebied, is het niet 
aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 
2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk 
geacht. Ongeacht, of er sprake is van toename van stikstofdepositie, geldt per 1 juli 2021 een partiële 
vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor effecten die 
ontstaan gedurende de ontwikkelfase.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, 
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels in het plangebied. Vleermuizen bezetten 
er geen vaste rust-of voortplantingsplaats.   
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.   
 
Voor de beschermde grondbonden zoogdieren en amfibieën die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
mogen niet gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten. Wel geldt een 
vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.     
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor beschermde diersoorten niet af. 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van twee extra woningen op een erf aan de Varsseveldseweg 261 te 
Doetinchem. Deze woningen mogen gebouwd worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid van de 
gemeente Doetinchem. Ter compensatie voor de bouw van de beide woningen, wordt overtollige bebouwing 
op het erf gesloopt. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden 
op voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en Gelders 
Natuurnetwerk in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde 
onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de 
resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 
weergegeven.   
 
Er is in het plangebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 
beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Gelderland.  
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem. Het ligt in het buitengebied, circa 
1 kilometer ten oosten van de stad Doetinchem. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van 
het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied vormt agrarische cultuurgrond een deel van een agrarisch erf, waar de agrarische 
bedrijfsactiviteiten enige tijd geleden zijn gestaakt. Het plangebied bestaat uit erfverharding, (ruig)grasland, 
akkerland en bebouwing. In het plangebied staan drie voormalige pluimveestallen, een schuur en een garage. 
De garage is gebouwd van betonelementen en is gedekt met golfplaten. Twee van de drie stallen zijn vollledig 
van hout, één stal heeft buitengevels van kalkzandsteen. De golfplaten dakbedekking was reeds verwijderd 
van de stallen en de kleine schuur. De kleine schuur heeft een lage borstwering van bakstenen en is verder 
bekeed met damwandplaten. Het plangebied grenst aan de west- en noordzijde aan gangbaar beheerde 
agrarische cultuurgrond, aan de oostzijde aan openbare (verharde) weg en aan de zuidzijde aan erf met een 
woning. Langs de oostrand van het plangebied staan een aantal berkenbomen. Op onderstaande luchtfoto is 
de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar 
de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om alle bebouwing in het plangebied te slopen en twee vrijstaande woningen in het 
plangebied te bouwen. Het plangebied wordt nadien landschappelijk ingepast, door middel van de aanplant 
van een hoogstamboomgaard en opgaande beplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 
eindbeeld weergegeven. 
 

 
Plattegrond van erf na planrealisatie (bron: Locis). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen verharding; 

• Aanleggen erfbeplanting; 

 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het plangebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief 
effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Dit noemen we de 
invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van de tijdelijke 
en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde soort 
verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan erfverharding, verharde 
weg en agrarische cultuurgrond. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten het plangebied 
negatief beïnvloed worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is daarom geen aanleiding 
te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze 
aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Structuurvisie infrastructuur en 
ruimte (SVIR). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang 
van de natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep 
negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. 
Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Gelderland zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Gelderland. 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Gelders Natuurnetwerk (voorheen EHS genoemd). 
 

5.2 Gelders Natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone 
Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt de 
provincie het Gelders Natuurnetwerk. Het Gelders Natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van 
bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders 
Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en 
bevat tevens een Zoekgebied nieuwe natuur. 
    
Een groot deel van de Gelderse natuurgebieden is internationaal beschermd: de Natura 2000-gebieden. Juist 
in deze gebieden moet de biodiversiteit worden behouden of verbeterd. De provincie geeft in het 
natuurbeleid prioriteit aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de Natura 2000-gebieden. Het Gelders 
Natuurnetwerk vervult daarnaast een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. De Ecologische 
verbindingszones maken voor een klein deel uit van het Gelders Natuurnetwerk.    
    
De provincie wil de natuur van het Gelders Natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone beschermen tegen 
aantasting en heeft daarom regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Centraal staat de bescherming 
van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan uit bestaande natuurwaarden, uit nog te ontwikkelen 
potentiële waarden en de omgevingscondities zoals stilte. De (nog te ontwikkelen) natuurwaarden zijn 
beschreven en als bijlage bij de Omgevingsverordening opgenomen. De omgevingscondities zijn in de bijlage 
bij de Omgevingsverordening wel benoemd, maar er heeft geen provincie dekkende inventarisatie 
plaatsgevonden. Bij projecten kan op maat een effectbeschrijving worden gemaakt voor de relevante 
omgevingscondities.    
 
Ligging t.o.v. het Gelders Natuurnetwerk  en Groene ontwikkelingszone 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. 
Gronden die tot het Gelders Natuurnetwerk behoren, liggen op minimaal 490 meter afstand van het 
plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene 
Ontwikkelingszone in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Gelders Natuurnetwerk (GNN)  en Groene Ontwikkelingszone (GO)in de omgeving van het plangebied. De ligging 
van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid. Gronden die tot het Gelders Natuurnetwerk behoren worden 
aangeduid met de donkergroene kleur. Gronden die tot de Groene Ontwikkelingszone behoren, worden met de lichtgroene kleur 
aangeduid (bron: ruimtelijkeplannen.nl).   

 
Toetsing  
Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk ligt en de 
Omgevingsverordening van Gelderland geen bepalingen ten aanzien van externe werking kent, is nadere 
toetsing aan de bepalingen uit de Omgevingsverordening van Gelderland ten aanzien van het Gelders 
Natuurnetwerk niet noodzakelijk  
 
Wettelijke consequenties 
Voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties 
 
5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

490 meter tussen plangebied en 
Gelders Natuurnetwerk  

GNN 

GO 
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ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 13,6 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Rijntakken. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 
de Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

   
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe  marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de groene, okergele of blauwe kleur aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 

Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied ligt op relatief grote afstand (13,65 km) van omliggende Natura 2000-gebieden en is niet 
direct zichtbaar vanuit deze gebieden. Van optische verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden is 
derhalve geen sprake. Van verstoring door geluid of licht tijdens de bouwfase is gelet op de grote afstand tot 
omliggende Natura 2000-gebieden eveneens geen sprake.  
 
Beoordeling Stikstof  
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Rijntakken bestaat voor een deel uit stikstofgevoelige 
habitattypen of leefgebied van een habitatsoort. 
 
Ten behoeve van de totale ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er 
een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de afvoer van sloopmateriaal, de 
aanvoer van bouwmaterialen en vervoer van materieel en personeel. Gelet op de aard en omvang van de 
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voorgenomen activiteiten en de duur van de ontwikkelfase, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten zal leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
Per 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurherstel van kracht. Dat houdt in dat er een partiële 
vrijstelling geld van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor de 
ontwikkelfase.  
 
Wettelijke consequenties  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties.  

 

5.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone of Natura 2000-
gebied. Vanwege de ligging buiten het Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het Gelders 
natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone geen externe werking kent. Gelet op de aard, omvang en duur 
van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen Natura 2000-gebied en het plangebied, is het niet 
aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 
2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk 
geacht. Ongeacht, of er sprake is van toename van stikstofdepositie, geldt per 1 juli 2021 een partiële 
vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor effecten die 
ontstaan gedurende de ontwikkelfase.  
 
 
 

  



14 

 

HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied vormt een deel van een voormalig agrarisch erf en agrarische cultuurgrond. De inrichting en 
het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, 
maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. 
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied 
van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het plangebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, libellen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het plangebied 
geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale 
verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die 
(soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied 
vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 7 juni 2021 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het plangebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van 
beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is 
gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen 
gemaakt.  
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF; 
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Veel vogels vertonen territorium-indicerend gedrag en hebben 
een bezet nest. Sommige soorten hebben al uitgevlogen jongen in deze tijd van het jaar.  
  
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingslocaties.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
hebben de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de zomerverblijfplaatsen. 
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
  
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Sommige volwassen amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren al weer verlaten (kamsalamander, gewone pad, heikikker) en zitten overdag 
weggekropen in holen en gaten in de grond,  of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen 
goederen. Soorten als ‘groene kikker’ en rugstreeppad moeten nog beginnen aan de voortplanting.   
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
plangebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het plangebied voorkomen of soorten waarvan het 
plangebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze paragraaf 
besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er jaarlijks vogels. Vogels kunnen nestelen in de 
bebouwing. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn witte kwikstaart en zwarte roodstaart. 
De bebouwing vormt geen potentiële nestplaats voor steen- of kerkuilen, zwaluwen of huismussen. Het 
agrarisch cultuurland wordt niet als potentiële nestplaats voor weidevogels beschouwd.  
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Door het slopen van de bebouwing wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg 
van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) 
vogels gedood. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied aangetast.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als haas, vos, egel, bosmuis, veldmuis, huisspitsmuis en 
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezetten soorten als veldmuis en huisspitsmuis er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. 
Voorgenoemde soorten bezetten doorgaans een vaste rust- en voortplantingsplaats in holen in de grond, 
onder (groen)afval en rommel. In het plangebied ontbreken geschikte plekken voor de steenmarter om een 
vaste rust- of voortplantingsplaats te bezetten. 
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield.  Als gevolg van het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten neemt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 
zoogdieren niet af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De gebouwen in het plangebied 
beschikken niet over gemetselde buitengevels met luchtspouw en als gevolg van het ontbreken van 
dakbedekking, zijn de gebouwen niet langer wind- of waterdicht. Ook zijn geen potentiële verblijfplaatsen 
van vleermuizen waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, 
vensterluik, zonnewering of gevelbetimmering. Mogelijk bezet een vleermuis een verblijfplaats in de 
bebouwing direct ten zuiden van het plangebied. Deze mogelijk aanwezige verblijfplaats wordt niet negatief 
beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
 

 
De gebouwen beschikken niet over dakbedekking en zijn daarom niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.  
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.    
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting in het plangebied. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine 
oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.   
  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, (groen)afval en rommel. Het plangebied wordt niet 
als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. 
 
Door het uitvoeren van grondverzet en het verwijderen van (groen)afval en rommel wordt mogelijk een 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
- Verwijderen (groen)afval en rommel; 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Als gevolg van het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet 
vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) 
of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de 
voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren en vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.   
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 

 
• Essentieel foerageergebied  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten  wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
- Geen; 

 
Grondgebonden zoogdieren  
Grondgebonden zoogdieren  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De in het 
plangebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten mogen niet gedood worden. Voor het 
beschadigen/vernielen van de rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen. 
Om te voorkomen dat deze dieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze weggevangen te worden en elders 
weer losgelaten te worden (zie tabel onder voor toepasbare vangmiddelen).     
 

 
Toepasbare vangmiddelen om beschermde grondgebonden zoogdieren weg te vangen uit het plangebied (bron: 
Omgevingsverordening Gelderland d.d. 19-12-2018).   

  
Mits er geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten 
niet tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood 
worden, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een 
(winter)rustplaats beschadigd of vernield. De in het plangebied voorkomende amfibieën mogen niet gedood 
worden. Voor het beschadigen/vernielen van de (winter)rust- en voortplantingsplaats geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Om te voorkomen dat deze dieren (opzettelijk) gedood worden, dienen ze 
weggevangen te worden en elders weer losgelaten te worden (zie tabel boven voor toepasbare 
vangmiddelen).     
  



20 

 

Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, mits er geen beschermde dieren gedood worden;  
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd. 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1  Geen vogels doden 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; geen 
essentieel foerageergebied 
wordt aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij bezette 
nesten negatief 

beïnvloed worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee  Nee  Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 

 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Gelderland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘vangen’ en het ‘opzettelijk beschadigen en vernielen van de rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Beschermde soorten 
mogen niet opzettelijk gedood worden. Voor beschermde soorten waarvoor die vrijstelling niet geldt, is een 
ontheffing vereist om ze te mogen doden en om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te beschadigen 
en te vernielen.  In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten.   
 
Het plangebied behoort niet tot het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone of Natura 2000-
gebied. Vanwege de ligging buiten het Gelders natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de bescherming van het Gelders 
natuurnetwerk en Groene ontwikkelingszone geen externe werking kent. Gelet op de aard, omvang en duur 
van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen Natura 2000-gebied en het plangebied, is het niet 
aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 
2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk 
geacht. Ongeacht, of er sprake is van toename van stikstofdepositie, geldt per 1 juli 2021 een partiële 
vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor effecten die 
ontstaan gedurende de ontwikkelfase.  
 
De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, 
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels in het plangebied. Vleermuizen bezetten 
er geen vaste rust-of voortplantingsplaats.   
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten.   
 
Voor de beschermde grondbonden zoogdieren en amfibieën die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘vangen’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
mogen niet gedood worden als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten. Wel geldt een 
vrijstelling voor het beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.     
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor beschermde diersoorten niet af. 
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  



25 

 

 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband 
houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akoestisch Onderzoek

Varsseveldseweg 261

Doetinchem

2021-3066 15 juli 2021



Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 – 76 90 60 • KvK 082 04 400

www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl

Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 - 76 90 60 • KvK 082 04 400

www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl

Colofon
Titel Akoestisch Onderzoek 

Varsseveldseweg 261
Doetinchem

Projectnummer 2021-3066

Onderzoeksadres Varsseveldseweg 261
7004 HJ  DOETINCHEM

Opdrachtgever Locis adviseurs
Borchgraven 2.5
7051 CW  VARSSEVELD

Opgesteld door Sain milieuadvies
Laarseweg 24-1
8171 PR  VAASSEN
0578 - 

Plaats en datum Vaassen, 15 juli 2021

2021-3066kenmerk

Sain milieuadvies print op 100% gerecycled papier dat is voorzien van het EU Ecolabel.

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteurs-

rechten van dit document blijven berusten bij Sain milieuadvies.



Inhoudsopgave
Colofon

 1 Inleiding 4

 2 Wettelijk kader 5

 3 Uitgangspunten 7

 4 Modellering 8

 5 Berekeningsresultaten en bespreking 9

 6 Conclusies 11

Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Gegevens rekenmodel, inclusief verkeersgegevens
Bijlage 3: Berekeningsresultaten
Bijlage 4: HGW-beleid (deels)

2021-3066kenmerk



 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om aan de Varsseveldseweg 261 in Doetinchem enkele 

nieuwe woonbestemmingen te realiseren. De woonbestemmingen (komen 
te) liggen binnen de geluidszone van onder andere de Varsseveldseweg. In 
het kader van de ruimtelijke procedure is daarom een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd1.

Doel van het onderzoek Het doel van het akoestisch onderzoek is om te onderzoeken of het plan wat
wegverkeerslawaai betreft mogelijk is binnen de wettelijke eisen.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Aangeleverde tekening 'Beoogde opzet Varsseveldseweg 261.pdf' van 

12 maart 2021;
• Verkeersintensiteiten en overige verkeersgegevens, afkomstig van de 

gemeente Doetinchem;
• Divers kaartmateriaal (Kadastrale kaart, Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen, etc.);
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging van het plangebied

1 Afhankelijk van het gekozen instrument dient ook de geluidsbelasting op de bestaande bedrijfswoning getoetst te worden.
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) en eventueel gemeentelijk beleid zijn regels opgenomen voor de 
geluidsbelasting van geluidsgevoelige bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en 
spoorwegverkeer. Bij akoestisch onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende 
toekomstige jaar. In het algemeen is dit 10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk
beschrijft de regels die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van de weg Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die
liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het verplicht
een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de 
weg in binnen- of buitenstedelijk gebied ligt.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller 
wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de 
berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.
Er geldt een generieke correctie van 5 dB als het gaat om wegverkeer met 
een snelheid1 van minder dan 70 km/u. Als het gaat om wegverkeer met 
snelheid van 70 km/u of meer bedraagt de generieke correctie:

a. 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is;
b. 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is;
c. 2 dB bij overige geluidsbelastingen.

Deze generieke correcties betreffen de aftrek uit art. 110g Wgh.

Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB 
of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Grenswaarden2 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is 
onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale 
grenswaarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde 
worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. 
Vervolgens stelt het Bouwbesluit eisen aan de geluidwering van de gevel.

Voor het onderhavige plan gelden de grenswaarden, zoals opgenomen in 
tabel 1.

1 Het gaat om de representatief te achten snelheid van licht verkeer. De representatief te achten snelheid komt overeen met de 
maximaal toelaatbare  snelheid op een bepaald wegvak, tenzij er onderbouwd een andere snelheid aangehouden kan worden.

2 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 
grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.
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Tabel 1: Grenswaarden wegverkeer, in dB

Soort woning Voorkeurs-
grenswaarde

Maximale
grenswaarde

Wgh-
artikel

nieuwe woning 48 53 82, 
83 lid 1 

woning ter vervanging van bestaande
geluidsgevoelige bestemming3

48 58 82, 
83 lid 7 

Cumulatie Als er meerdere geluidsbronnen zijn waarvoor de voorkeursgrenswaarde 
overschreden wordt, moet (op grond van de Wgh) ook de gecumuleerde 
geluidsbelasting bepaald te worden. Hierbij hoeven alleen geluidsbronnen 
beschouwd te worden waarvoor de voorkeursgrenswaarde overschreden 
wordt.

Om een goede afweging te maken in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening moet echter aandacht besteed worden aan de gecumuleerde 
geluidsbelasting van alle geluidsbronnen. 

In de onderhavige situatie is er slechts één relevante geluidsbron (de 
Varsseveldseweg). Daarom is cumulatie verder niet beschouwd.

Gemeentelijk beleid 
hogere waarden

De gemeente Doetinchem heeft 'Beleidsregels Hogere Waarden Wet 
geluidhinder Doetinchem 2008' vastgesteld (verder: HGW-beleid). Hierin is 
het gemeentelijk beleid ten aanzien van het vaststellen van grenswaarden 
hoger dan de voorkeursgrenswaarde opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt 
hierop ingegaan, voor zover relevant voor de onderhavige situatie.

3 Afhankelijk van het gekozen instrument gelden deze grenswaarden, op grond van artikel 76a Wgh, voor de bestaande 
bedrijfswoning.
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat de realisatie van twee nieuwe woningen, bestaande uit 

twee bouwlagen. Om de nieuwe woningen te realiseren worden bestaande 
bedrijfsgebouwen gesloopt. De huidige bedrijfswoning wordt herbestemd 
tot reguliere (burger)woning. De woningen (komen te) liggen binnen de 
geluidszone van de Varsseveldseweg en de Bartelsstraat.

De locatie blijkt uit de bijlage 1. 

Verkeersgegevens Varsseveldseweg
De verkeersgegevens van de Varsseveldseweg zijn afkomstig uit het 
verkeersmodel 2030 van de gemeente Doetinchem. De etmaalintensiteiten 
zijn met een autonome groei van 1% per jaar opgehoogd tot het jaar 2032. 

Bartelsstraat 
Van de Bartelsstraat zijn geen verkeersgegevens bekend. Deze weg zal alleen
gebruikt worden door de aan de weg gelegen woningen en bedrijven. 
Daardoor zal de verkeersintensiteit erg laag zijn. Gezien de verwachte 
intensiteit en de afstand van de nieuwe woningen tot de weg, zal de 
geluidsbelasting ten gevolge van deze weg voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze weg is daarom verder niet in het onderzoek 
betrokken.

In onderstaande tabel zijn de rijsnelheden, de zonebreedtes en de aftrek 
(correctie 1) weergegeven. 

Tabel 2: Verkeersgegevens

Weg Rijsnelheid
 [km/u]

Zone-
breedte

[m]

Correcties
[dB]

1 2 3 totaal

Varsseveldseweg 80 250 -2 tot -4 -2 0 -4 tot -6

De in tabel 2 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid (artikel 3.4 van het 

RMG20121), conform de aftrek ex art. 110g Wgh;
2. Correctie afhankelijk van het soort wegdektype, bij een rijsnelheid van 

70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
3. Plafondcorrectiewaarde (alleen voor Rijkswegen);
Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.

Bijlage Bijlage 1: Ligging van het plangebied
Bijlage 2: Gegevens rekenmodel, inclusief verkeersgegevens

1 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
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 4 Modellering
De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens Standaard
Rekenmethode II op basis van het RMG2012. Het gebruikte programma is Geomilieu V2020.2 van dgmr. 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de modellering. Bij de modellering is de 
aangeleverde knip uit het verkeersmodel voor het jaar 2030 gebruikt als basis.

Wegen Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens zijn rijlijnen gemodelleerd. 
De rijlijnen zijn in een groep gemodelleerd. Vervolgens zijn aan deze groep 
een groepsreducties toegekend, overeenkomstig de correctiewaarde 
'correctie 1' uit tabel 2. De berekeningsresultaten, inclusief groepsreductie, 
zijn nu direct te toetsen aan het wettelijke kader. De correcties 'correctie 2' 
en 'correctie 3' worden door Geomilieu automatisch berekend. 

Bodemmodel Er zijn geen relevante hoogtevariaties van de bodem.

Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0.
Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie
van 0,0. Voor de ligging van de erfverharding nabij de nieuwe woningen is 
een aanname gedaan.

Gebouwen Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd. Voor gebouwen die voor afscherming zorgen zijn
de hoogtes conservatief ingevoerd; gebouwen die vooral van invloed zijn op 
reflecties zijn aan de hoge kant ingevoerd.

De ligging van nieuwe woning 1 en 2 zijn gebaseerd op de aangeleverde 
tekening. Voor de ligging van de overige bebouwing is gebruik gemaakt van 
een kadastrale kaart.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woningen en op de huidige bedrijfswoning. De invallende geluidsbelasting is
berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 4,5 m hoogte (1e verdieping).

Bijlage Bijlage 2: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten en bespreking
Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus berekend op de nieuwe 
woonbestemmingen. De geluidsbelasting Lden is berekend voor het jaar 2032. 

Berekeningsresultaten In tabel 3 staat een overzicht van de hoogste geluidsbelastingen Lden op de 
geplande nieuwe woonbestemmingen.

De geluidsbelasting inclusief aftrek (snelheidsafhankelijke correctie) kan
voor de Varsseveldseweg niet met het rekenprogramma berekend worden,
doordat de aftrek afhankelijk is van de hoogte van de geluidsbelasting.
Daarom zijn in de bijlage de resultaten zonder aftrek getoond. De wegdek-
afhankelijke correctie en de plafondcorrectie worden door Geomilieu 
automatisch berekend. In de berekeningsresultaten zijn deze correcties 
zodoende wel verwerkt.

Tabel 3: Geluidsbelasting Lden  in dB t.g.v. de Varsseveldseweg

Woning NO-gevel ZO-gevel ZW-gevel NW-gevel

Nieuwe woning 1 < 33 48 48 43

Nieuwe woning 2 35 51 53 44

Huidige bedrijfswoning 45 53 53 48

Bespreking van de 
resultaten

De geluidsbelasting voldoet op woning 1 aan de voorkeursgrenswaarde.
Op woning 2 wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, maar wordt 
wel voldaan aan de maximale grenswaarde. Op de huidige bedrijfswoning is 
de geluidsbelasting hoger dan 48 dB, maar maximaal 53 dB.

Bij alle drie de woningen wordt op de noordwest- en noordoostgevels 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze gevels zijn geluidsluw. 

Bronmaatregelen
Het is niet mogelijk om de geluidsbelasting te reduceren tot de 
voorkeursgrenswaarde door het huidige asfalt (referentiewegdek) te 
vervangen door een stiller wegdektype. Hetzelfde geldt voor verlaging van 
de maximumsnelheid van 80 km/u naar 60 km/u. Deze maatregelen zijn dus
niet doeltreffend. Gezien de planomvang is het financieel ook niet haalbaar 
om het vervanging van het huidige asfalt te verlangen in het kader van de 
realisatie van het onderhavige plan. Een verlaging van de maximumsnelheid 
zal op verkeerskundige bezwaren stuiten. 

Overdrachtsmaatregelen
Afschermende maatregelen zijn gezien de omvang van het perceel en de 
ligging van de woningen ten opzichte van de weg niet haalbaar. 
Geluidsreductie tot de voorkeursgrenswaarde zou alleen kunnen middels 
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lange schermen vlak langs de Varsseveldseweg. Deze maatregel is 
landschappelijk ongewenst en financieel niet haalbaar. 

Maatregel “afstandsvergroting”
Door woning 2 circa 30 meter verder van de Varsseveldseweg te bouwen 
kan de geluidsbelasting gereduceerd worden tot de voorkeursgrenswaarde. 
Door de andere positionering van woning 2 op het perceel dient woning 1 
dan ook iets verder van de weg te komen. Als met deze randvoorwaarden 
een goede landschappelijke inpassing niet mogelijk is, dan is een hogere 
waarde nodig vanwege de Varsseveldseweg.

Voorwaarden HGW-beleid
Als de geluidsbelasting niet gereduceerd wordt tot de voorkeursgrens-
waarde, dan is in elk geval voor woning 2 een hogere grenswaarde nodig1. 
Er wordt voor woning 2 voldaan aan het eerste criterium uit artikel 4 van 
het HGW-beleid: “De woning wordt gesitueerd als vervanging van 
bestaande bebouwing”. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde uit artikel 5 
van het HGW-beleid, dat de woning tenminste een geluidsluwe zijde moet 
hebben.

Aanvaardbaarheid De geluidsbelasting op de nieuwe woonbestemmingen bedraagt maximaal 
53 dB. Er kan voldaan worden aan de voorwaarden uit de Wet geluidhinder 
en het HGW-beleid. Daarom wordt de geluidsbelasting wordt aanvaardbaar 
geacht. Er is dan, vanuit het oogpunt van geluid, sprake van een goede 
ruimtelijke ordening.

Bijlage Bijlage 3: Berekeningsresultaten

1 Afhankelijk van welk soort ruimtelijke procedure gevolgd wordt, moet ook voor de huidige bedrijfswoning een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld. Het HGW-beleid stelt alleen aanvullende voorwaarden voor nieuwbouw, zodat voor de 
bestaande bedrijfswoning geen aanvullende voorwaarden gelden.
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 6 Conclusies
De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woonbestemmingen ten gevolge van de Varsseveldseweg is 
berekend voor het jaar 2032. Hieruit volgt:

Resultaten 
geluidsbelasting

• De geluidsbelasting op nieuwe woning 1 voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

• De geluidsbelasting op woning 2 overschrijdt de voorkeursgrenswaarde. 
Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 53 dB.

• De geluidsbelasting op de huidige bedrijfswoning is maximaal 53 dB.

Maatregelen en hogere 
waarden

• Bron- en overdrachtsmaatregelen ter reductie van de geluidsbelasting 
zijn niet doeltreffend, financieel niet haalbaar of verkeerskundig danwel 
landschappelijk ongewenst. 

• Als er geen goede landschappelijke inpassing mogelijk is, waarbij de 
nieuwe woningen op voldoende grote afstand van de Varsseveldseweg 
worden gerealiseerd, is een hogere waarde vanwege de Varsseveldseweg 
nodig.

• Afhankelijk van het gekozen ruimtelijke instrument, moet ook voor de 
huidige bedrijfswoning een hogere grenswaarde worden vastgesteld.

• Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk beleid om de 
hogere waarde(n) te kunnen vaststellen.

Aanvaardbaarheid • De geluidsbelasting wordt aanvaardbaar geacht. Er is, vanuit het oogpunt
van geluid, sprake van een goede ruimtelijke ordening.
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied





Bijlage 2

Gegevens rekenmodel, inclusief 
verkeersgegevens







Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2032
Varsseveldseweg 261 - Doetinchem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
03 Varsseveldseweg Varsseveldseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80           302,28
02 Varsseveldseweg Varsseveldseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80           264,27
01 Varsseveldseweg Varsseveldseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80  80  80           704,90

13-7-2021 14:00:27Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sain milieuadvies



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2032
Varsseveldseweg 261 - Doetinchem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
03 Varsseveldseweg   6500,00   6,92   2,73   0,75  92,57  96,69  90,33   6,20   2,88   7,84   1,23   0,43   1,83     220643,42     442379,62
02 Varsseveldseweg   7200,00   6,92   2,73   0,75  93,22  96,99  91,15   5,66   2,62   7,17   1,12   0,39   1,67     220094,00     442378,38
01 Varsseveldseweg   7200,00   6,92   2,74   0,75  93,22  96,99  91,15   5,66   2,62   7,17   1,12   0,39   1,67     219431,85     442519,43

13-7-2021 14:00:27Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sain milieuadvies



Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2032
Varsseveldseweg 261 - Doetinchem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 huidige bedrijfswoning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220056,93     442415,82
02 huidige bedrijfswoning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220048,11     442411,33
03 huidige bedrijfswoning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220047,07     442421,17
00 huidige bedrijfswoning --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220055,89     442425,65
11 nieuwe woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220054,98     442453,62

12 nieuwe woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220062,92     442443,89
13 nieuwe woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220049,56     442446,06
14 nieuwe woning 1 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220040,88     442455,80
21 nieuwe woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220096,05     442454,39
22 nieuwe woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220094,48     442441,22

23 nieuwe woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220084,16     442432,07
24 nieuwe woning 2 --      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     220086,05     442445,52
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2032
Varsseveldseweg 261 - Doetinchem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
reflecterend    10,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     219662,62     442347,44

01 huidige bedrijfswoning     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220060,68     442422,94
02 bijgebouw, bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220067,85     442423,67

reflecterend     4,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     219804,14     442209,92
reflecterend     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220092,72     442276,66

reflecterend     6,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220192,95     442328,57
reflecterend     5,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220319,50     442392,83
reflecterend     6,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220155,36     442322,12
reflecterend     8,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220355,11     442387,49
reflecterend     4,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220230,37     442312,45

03 nieuwe woning 1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220043,23     442459,88
04 nieuwe woning 2     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     220092,01     442456,44
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Sain milieuadviesInvoergegevens rekenmodel

Model: VL 2032
Varsseveldseweg 261 - Doetinchem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 erfverharding 0,00     220093,42     442400,99
03 nieuwe woning 1 0,00     220043,34     442460,95
04 nieuwe woning 2 0,00     220092,11     442457,51
02 erfverharding 0,00     220062,16     442441,00

0,00     220089,35     442385,99

0,00     219847,06     442361,35
0,00     220003,44     442369,99
0,00     219777,23     442350,56
0,00     219729,57     442377,85
0,00     219813,07     442365,55

0,00     219950,05     442246,31
0,00     219766,54     442371,82
0,00     220281,97     442347,79
0,00     220341,96     442338,63
0,00     220473,40     442334,69

0,00     220215,80     442340,15
0,00     220193,55     442366,48
0,00     220100,30     442385,45
0,00     220317,73     442342,29
0,00     220095,18     442361,83

0,00     219426,59     442509,91
0,00     219662,77     442381,65
0,00     219553,62     442452,34
0,00     219768,29     442344,57
0,00     220062,51     442362,21

0,00     219764,12     442359,78
0,00     220084,26     442381,99
0,00     219663,39     442374,98
0,00     219766,98     442349,50
0,00     220077,10     442352,80

0,00     219765,85     442346,07
0,00     220075,61     442365,45
0,00     220259,94     442328,83
0,00     220185,19     442347,80
0,00     220219,32     442337,80

0,00     220094,76     442369,09
0,00     220257,84     442336,18
0,00     220553,26     442338,60
0,00     220596,77     442359,31
0,00     220319,37     442323,87

0,00     220316,86     442336,97
0,00     220485,24     442328,00
0,00     220098,29     442409,07
0,00     220586,47     442345,43
0,00     220094,59     442382,22

0,00     220180,93     442353,06
0,00     220218,18     442344,34
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Bijlage 3

Berekeningsresultaten





Bijlage 4

HGW-beleid (deels)
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Van  – Locis Adviseurs 

Aan  

Betreft Stikstofparagraaf project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem  

Datum 12 juli 2021 
 

Inleiding 
Aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem wordt de realisatie van 2 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. 
Op de huidige locatie worden de bestaande stallen gesloopt. Onderdeel van de daarvoor benodigde 
omgevingstoetsingen, is de beoordeling van de aan dit planproject gerelateerde stikstofemissie.  

Doel 
Het doel van de stikstofparagraaf is het in beeld brengen en beoordelen van de effecten van de stikstofuitstoot 
ten gevolge van de activiteiten welke nodig zijn ter realisatie van het project aan de Varsseveldseweg 261 te 
Doetinchem.  
 

  
Figuur 1: uitsnede plangebied met rode markering projectlocatie, blauwe markering sloop (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

STIKSTOFPARAGRAAF 
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 Figuur 2: 2D- impressie bouwplan op projectlocatie (bron: Locis Adviseurs B.V.)  
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Wettelijk kader 
In het kader van de toets aan de Wet natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 
significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor 
plannen dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of 
het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen 
omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is uitgewerkt 
in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. 

 

 
Figuur 3: ligging planlocatie t.o.v. Natura-2000 gebied “Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach” (bron 
aerius.nl) 
 
Op ruim 11,7 kilometer afstand van de planlocatie bevindt zich Natura-2000 gebied “Klevsche Landwehr, Anholt. 
Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach” (zie figuur 3). Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura-2000-gebied 
“Rijntakken” is gelegen op een afstand van circa 14 kilometer van de planlocatie. 
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Stikstofrelevante activiteiten beoogde situatie 
Met betrekking tot de stikstofrelevantie van dit sloop/bouw- project kan onderscheid worden gemaakt in een 
aanlegfase en in een gebruiksfase.  

Aanlegfase 
 
Bij sloop/grond- en bouwwerkzaamheden wordt door de inzet van materieel en vervoersmiddelen, aangedreven 
door verbrandingsmotoren, stikstof in de vorm van NOx uitgestoten. Hierbij wordt uitgegaan van een “worst-
case” benadering. De duur van het totale project worden globaal geschat op 44 weken.   
 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het in te zetten materieel (mobiele kraan, bronbemaling en hijskraan) 
tijdens de aanlegfase van de woning op de locatie aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem. Tevens zijn de 
benodigde bronnen van het bouwverkeer opgenomen. Hierbij wordt conform de invoerinstructies van Aerius, 
onderscheid gemaakt tussen zwaar vrachtverkeer (zoals aanvoer bouwmateriaal) en licht verkeer 
(personenauto’s/ busjes).  
 
De ingevoerde Emissiefactor betreffen de gestandaardiseerde factoren voor deze voertuigen, zoals opgenomen 
in het rekenmodel Aerius. 
 

 
Tabel 1: ingezet materieel en vervoer tijdens de aanlegfase van de woning (emissiewaarden en categorieën, zie aerius.nl) 
 
 
Extra toelichting mobiele voertuigen: 
 
* Voor de mobiele kraan wordt in de benadering uitgegaan van de inzet van een diesel-gedreven mobiele kraan 
met een nominaal vermogen van 100 kW stage IV. Het dieselverbruik van een dergelijke mobiele kraan is 100 
liter per dag met een cilinderinhoud van 5 liter. De mobiele kraan 30% van zijn tijd stationair te draaien. 
 
** Voor de hijskraan wordt in de benadering uitgegaan van de inzet van een diesel-gedreven hijskraan met een 
nominaal vermogen van 200 kW stage IV. Het dieselverbruik van een dergelijke hijskraan bedraagt 50 liter per 
dag met een cilinderinhoud van 10 liter. De hijskraan staat 30% van zijn tijd stationair te draaien. 
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Gebruiksfase 
Ook bij het in gebruik hebben van woningen kan NOx ontstaan (bijv. door gasgestookte cv’s). De nieuwe woningen 
hebben geen uitstoot aangezien deze gasloos worden gebouwd. De vervoersbewegingen van de nieuwe woningen 
worden wel meegenomen in de Aerius berekening. 
 
Gebruik woningen 
 
Om het gebruik van de vrijstaande woning te bepalen wordt gebruik gemaakt van de bron: CROW-publicatie 317 
‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De vrijstaande woning valt onder het buitengebied – weinig stedelijk, 
in figuur 4 is met rood omcirkeld welke verkeersgeneratie die bij de woning hoort. Gemiddeld komen er (7,8+8,6 
/2=) 8,2 auto’s per dag. Dit komt dus in het “worst-case” scenario neer op (8,2 * 365 dgn. =) 2.993 
vervoersbewegingen per woning per jaar.  
 

   
Figuur 4: verkeersgeneratie vrijstaande woning (bron: CROW) 
 

 
Figuur 5: emissie uitstoot vrijstaande woning nieuwbouw (bron: Bij12 - Emissiewaarden Aerius) 
 
In onderstaande tabel is de uitstoot van de gebruiksfase van de nieuwe woning weergegeven die ingevoerd zijn 
in de Aerius berekening. 
 
Tabel 2: ingezet materieel gebruiksfase  
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Depositieberekening Aerius-calculator 
 
Al deze bovenstaande stikstofbronnen, welke zich tijdens aanlegfase en gebruiksfase van het project voordoen 
zijn in Aerius-calculator (via calculator.aerius.nl) ingevoerd.  
 

 

 
Figuur 6: Screenshot Aerius-calculator, rekenresultaat (berekening via aerius.nl). 
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Conclusie Stikstofparagraaf 
 
Uit de berekeningen met Aerius-calculator blijkt dat er ter hoogte van kwetsbare habitattypen in de Natura-2000, 
ten gevolge van de stikstofuitstoot binnen dit planproject, geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar zijn.  
 
Aangezien dat het voornamelijk om vervoersbewegingen gaat en de Natura-2000 gebieden op een afstand liggen 
verder van 5 km zijn er rekenpunten toegevoegd aan de berekening. De rekenpunten die zijn ingevoerd liggen op 
een afstand van ongeveer 1,5 km tot 4,0 km van het projectgebied. Deze ingevoerde rekenpunten geven geen 
negatief effect dus er kan geconcludeerd worden dat er geen nadelige effecten zijn op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende beschermde Natura-2000 gebieden. 
 
Daarmee staat op voorhand vast dat de activiteiten, nodig voor de aanlegfase en gebruiksfase van het gewenste 
plan, geen nadelig effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende beschermde Natura-
2000 gebieden.  
 
De stikstofdepositie ten gevolge van de activiteiten ter realisatie en gebruik van het plan vormt daarmee geen 
belemmering. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Aerius aanlegfase en gebruiksfase berekening d.d. 12-07-2021 
Bijlage 2: Aerius aanlegfase berekening d.d. 12-07-2021 
Bijlage 3: Aerius gebruiksfase berekening d.d. 12-07-2021 
Bijlage 4: Aerius aanlegfase en gebruiksfase berekening + rekenpunten d.d. 12-07-2021 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)

pagina 1/11



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V. Varsseveldseweg 261 , 7004HJ Doetinchem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase + gebruiksfase RnqAinzBtCcP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 juli 2021, 13:08 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 26,79 kg/j

NH3 1,18 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase + gebruiksfase

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele kraan, sloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,82 kg/j

Vrachtwagens, afvoer sloop
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,15 kg/j

Vrachtwagens, aan/afvoer grond
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, overig grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,71 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Uitstoot bestaande vrijstaande woning
Wonen en Werken | Woningen

< 1 kg/j 3,60 kg/j

Verkeersgeneratie bestaande woning (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 1 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 2 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele kraan, sloop
Locatie (X,Y) 220077, 442460
NOx 5,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
sloop

1.400 34 5,0 NOx
NH3

5,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, afvoer sloop
Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 4,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en

1.000 24 5,0 NOx
NH3

4,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/afvoer
grond

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 25,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Mobiele kraan, overig
grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
overig grondwerk
(verharding,
riolering, infiltratie)

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 30,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 3,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamhed
en

500 24 10,0 NOx
NH3

3,71 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden na
bouw

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en na bouw

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 360,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Uitstoot bestaande
vrijstaande woning

Locatie (X,Y) 220053, 442416
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Verkeersgeneratie bestaande
woning (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 1 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 2 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RnqAinzBtCcP (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V. Varsseveldseweg 261 , 7004HJ Doetinchem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Rk95QX29wtBZ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 juli 2021, 13:52 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 17,07 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele kraan, sloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,82 kg/j

Vrachtwagens, afvoer sloop
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,15 kg/j

Vrachtwagens, aan/afvoer grond
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, overig grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,71 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele kraan, sloop
Locatie (X,Y) 220077, 442460
NOx 5,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
sloop

1.400 34 5,0 NOx
NH3

5,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, afvoer sloop
Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 4,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en

1.000 24 5,0 NOx
NH3

4,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/afvoer
grond

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 25,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/10



Naam Mobiele kraan, overig
grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
overig grondwerk
(verharding,
riolering, infiltratie)

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 30,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 3,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamhed
en

500 24 10,0 NOx
NH3

3,71 kg/j
< 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden na
bouw

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en na bouw

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 360,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rk95QX29wtBZ (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V. Varsseveldseweg 261 , 7004HJ Doetinchem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruiksfase RTYXjEKgGyB6

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 juli 2021, 14:00 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 9,71 kg/j

NH3 1,09 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Uitstoot bestaande vrijstaande woning
Wonen en Werken | Woningen

< 1 kg/j 3,60 kg/j

Verkeersgeneratie bestaande woning (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 1 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 2 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Uitstoot bestaande
vrijstaande woning

Locatie (X,Y) 220053, 442416
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie bestaande
woning (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220067, 442432
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 1 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220067, 442432
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 2 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220067, 442432
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/6



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RTYXjEKgGyB6 (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V. Varsseveldseweg 261 , 7004HJ Doetinchem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase + gebruiksfase +
rekenpunten

Rsa6mzGmADwU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 juli 2021, 13:26 2021 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 26,79 kg/j

NH3 1,18 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Aanlegfase + gebruiksfase

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele kraan, sloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 5,82 kg/j

Vrachtwagens, afvoer sloop
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 4,15 kg/j

Vrachtwagens, aan/afvoer grond
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele kraan, overig grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, -
materiaal, etc.
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,71 kg/j

Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

Personen vervoer, bouwbusjes (2 per dag)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Uitstoot bestaande vrijstaande woning
Wonen en Werken | Woningen

< 1 kg/j 3,60 kg/j

Verkeersgeneratie bestaande woning (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 1 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Verkeersgeneratie nieuwe woning 2 (vrijstaand)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,04 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

Rekenpunt a 219816,
444703

0,00 2.192 m

Rekenpunt b 222329,
442485

0,00 2.218 m

Rekenpunt c 219850,
440835

0,00 1.508 m

Rekenpunt d 217545,
442421

0,00 1.381 m

Rekenpunt e 217498,
444182

0,00 2.174 m

Rekenpunt f 219614,
445623

0,00 3.034 m

Rekenpunt g 221792,
444175

0,00 2.391 m

Rekenpunt h 223391,
442334

0,00 3.282 m

Rekenpunt i 221886,
440264

0,00 2.770 m

Rekenpunt j 219063,
438813

0,00 3.619 m

Rekenpunt k 216093,
439700

0,00 3.961 m

Rekenpunt l 214897,
442253

0,00 4.034 m

Rekenpunt m 216241,
445250

0,00 3.821 m

Rekenpunt n 219178,
446567

0,00 3.925 m

Rekenpunt o 223210,
445452

0,00 4.298 m

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele kraan, sloop
Locatie (X,Y) 220077, 442460
NOx 5,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
sloop

1.400 34 5,0 NOx
NH3

5,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, afvoer sloop
Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 4,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en

1.000 24 5,0 NOx
NH3

4,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/afvoer
grond

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 25,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Mobiele kraan, overig
grondwerk (verharding,
riolering, infiltratie)

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
overig grondwerk
(verharding,
riolering, infiltratie)

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Vrachtwagens, aan/af- voer
bouwmaterieel, - materiaal,
etc.

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 30,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamheden

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx 3,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hijskraan, tijdens
bouwwerkzaamhed
en

500 24 10,0 NOx
NH3

3,71 kg/j
< 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Mobiele kraan,
graafwerkzaamheden na
bouw

Locatie (X,Y) 220071, 442435
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele kraan,
graafwerkzaamhed
en na bouw

200 5 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Personen vervoer,
bouwbusjes (2 per dag)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 360,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Uitstoot bestaande
vrijstaande woning

Locatie (X,Y) 220053, 442416
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Verkeersgeneratie bestaande
woning (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 1 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie nieuwe
woning 2 (vrijstaand)

Locatie (X,Y) 220073, 442424
NOx 2,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.993,0 / jaar NOx
NH3

2,04 kg/j
< 1 kg/j

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rsa6mzGmADwU (12 juli 2021)Resultaten Situatie 1
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Van Locis Adviseurs 

Betreft Landschappelijke inrichtingsplan Varsseveldseweg 261 Doetinchem 

Datum 4 augustus 2021 

Bijlage - 
 
Aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem, kadastraal bekend DTC01 – Sectie D – nummers 2397(ged) 
en 2396(ged) is het agrarische bedrijf van  gelegen. Initiatiefnemer is voornemens om de 
vier aanwezige stallen te slopen. Tevens wordt een bestaande berging/garage gesloopt. Hiervoor in de 
plaats worden in de beoogde situatie twee vrijstaande woningen (beide met een inpandige berging) 
gebouwd.  
In de bestaande situatie is het erf vrij open in het landschap gelegen. Op onderstaande ilustraties is te 
zien dat dit reeds langere tijd zo is. 

 
Figuur 1: het erf in haar omgeving. Links rond 1930 en rechts bestaand (bron: topotijdreis) 
 
De boerderij is gesitueerd op de hoek met de Bartelsstraat. De boerderij en de schuur zijn prominent in 
het zicht gelegen. Voor de boerderij en deze schuur ligt een siertuin met een groot gazon met enkele 
solitaire (sier)bomen en struiken en ook enkele bloemperken. De tuin wordt van de Varsseveldseweg 
gescheiden door een sloot en aan de westzijde begrensd door een (vorm)haag. In de hoek van de tuin 
tussen beide wegen staat een grote treurwilg. Langs de Bartelsstraat staat een rij berken langs de rand 
van het erf. De toegang tot het erf is gesitueerd aan de Bartelsstraat 
De planlocatie is gelegen binnen het landschapstype kampenlandschap. Dit landschapstype kenmerkt zich 
van oorsprong door de kleinschaligheid en de grote verscheidenheid. Het landschap bestaat uit een 
aaneenschakeling van afzonderlijke erven. Kampen zijn oorspronkelijk eenmansessen. Dit zijn kleine 
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opbollende akkers die op hogere gronden in het beekdal liggen. 
Opgaande beplanting – bomenlanen, bosopstanden, houtwallen, hoge 
erf- of wegbeplanting – omkaderen de essen.   
De boerenerven liggen aan de rand van de es, op de overgang naar de lager liggende hooi- en 
weidegronden langs de beek. De erven vormen een langgerekt lint langs de beekdalen. Beplanting sluit 
vaak de ruimte om het erf af. Kleine bosjes en houtsingels vormen een afscherming tussen het erf en het 
bouwland. Het samenhangende patroon van erfbeplanting en de houtsingels zorgen voor een 
aaneenschakeling van fijnmazige ruimtes.  
De wegen in het kampenlandschap ontstonden vanuit elk erf. Het gebruik van de eigen gronden 
bepaalden het beloop ervan. Door het aan elkaar knopen van privépaden ontstond een grillig en bochtig 
wegenstelsel. Door de kleinschaligheid van het landschap zijn de afzonderlijke erven vanuit een beperkt 
aantal plekken in het landschap te beleven. Het kampenlandschap is visueel vaak relatief dicht. 
 
Aanleg 
Met in achtneming van de ligging van het erf binnen het landschapstype kampenlandschap worden voor 
de beoogde situatie de volgende elementen voorgesteld; 

1 Herstellen en waarborgen van de steilrand lang de bestaande es aan de noordwest-zijde van het 
erf. Door het herstelling van deze verhoging in het landschap wordt een deels nog bestaande 
historisch landschapswaarde opnieuw hersteld en behouden; 
 

2 Aanleg van een vogelbosje in de noordoostelijke hoek van het toekomstige erf. Het aan te 
planten vogelbosje beslaat circa 350 m2 en wordt aangeplant met gemengde streekeigen 
beplanting. Dit gebeurd in zogenaamd 3-hoeksverband op een onderlinge afstand van 1,5 meter. 
In totaal zullen er circa 230 struiken worden geplant.  
 
De voorgestelde soorten kunnen zijn: Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, 
Meidoorn,Gelderse roos en Sprokehout. Dit plantmateriaal kan in zogenaamd 2- tot 3-jarig 
bosplantsoen-formaat (circa 0,6 - 0,8 meter) worden geplant. De aanplant van bosplantsoen van 
dit formaat verhoogd de kans op het aanslaan van het plantgoed.   
 

3 Aanleg van een graanakker met randbeheer. Lang de graanakker wordt een bloemrijke akkerrand 
aangelegd met inheemse kruiden; 

 
4 Aanleg van een hoogstamboomgaard. Hanteer bij de aanplant globaal de volgende onderlinge 

afstanden. Appelbomen kunnen op een onderlinge afstand van circa 8-10 m worden geplant. 
Voor pere- en kersebomen geldt circa 8 meter en pruimen eventueel op 6 meter. 
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Zorg voor een voldoende groot plantgat en gebruik een 
boompaal. 
 
 

5 Aanleg van struweelbeplanting langs oud weidepad. Over een lengte van circa 90 meter wordt 
een wilde struweelhaag aangelegd, bestaande uit minimaal 2 rijen gemengde streekeigen 
beplanting. Deze rijen worden in zogenaamd 3-hoeksverband op een onderlinge afstand van 1,5 
meter geplant in de rij en 1 meter tussen de rijen.  
Er wordt in totaal over een lengte van circa 90 m in totaal (in 2 rijen) circa 120 struiken worden 
geplant. 
 
De voorgestelde soorten kunnen zijn: Kardinaalsmuts, Hondsroos, Veldesdoorn, 
Meidoorn,Gelderse roos en Sprokehout. Dit plantmateriaal kan in zogenaamd 2- tot 3-jarig 
bosplantsoen-formaat (circa 0,6 - 0,8 meter) worden geplant. De aanplant van bosplantsoen van 
dit formaat verhoogd de kans op het aanslaan van het plantgoed. 

 

 
 
Beheer 
Ad 1. Steilrand 
Na aanleg en herstel van de steilrand kan deze 1 keer per jaar, in de nazomer, worden gemaaid, waarbij 
het maaisel wordt afgevoerd. Door dit maaibeheer, blijft deze structuur goed zichtbaar en wordt een 
ecologisch waardevol microbiotoop gecreëerd. 
Ad 2 en 5. Vogelbosje en struweelbeplanting 
Zowel voor de struweelbeplanting (5), als het vogelbosje (2) geldt dat deze vrij uit mogen groeien.  
Verder kan deze struweelbeplanting en het vogelbosje het best periodiek worden beheerd door middel 
van zogenaamd hakhoutbeheer. Daardoor worden de aanwezige struiken verjongd.  

1 

4 

5 

2 

3 
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Wordt dat niet gedaan dan ontstaat uiteindelijk, door onderlinge groei- 
en lichtconcurrentie een “holle” rij struiken of een “hol” vogelbosje,  
met slechts een enkele dominante soort.  
Bij de inzet van hakhoutbeheer wordt gefaseerd een gedeelte van (bijvoorbeeld per keer 1/2 deel van de 
totale lengte/ oppervlakte), afhankelijk van de groeisnelheid, eens in de circa 5 tot 10 jaar volledig 
afgezet. Dit houdt in dat, alle aanwezige struiken, op een hoogte van 10-20 cm boven de grond worden 
afgezaagd. De achterblijvende stobben zullen het komend voorjaar uit zichzelf weer gaan uitlopen.  
 

 
Afbeelding 1: verschil in leeftijdsopbouw van een struweelhaag waarop hakhoutbeheer wordt toegepast 
(bron St. Landschapsbeheer Gelderland). 
 
Ad 3. Graanakker met randbeheer 
De graanakker wordt jaarlijks ingezaaid en er wordt graan geoogst. De met inheemse kruiden ingezaaide 
randen worden bij voorkeur na de winter gemaaid. Dit verhoogd de waarde als voedselleverancier voor 
zaadetende akkervogels (o.a. patrijs, kneu, distelvink etc) en overwinteringsplek voor insecten. 
 
Ad 4 hoogstamboomgaard 
Vormsnoei 
De vormsnoei is vooral belangrijk bij de jonge bomen. Elke 
soort heeft zijn eigen specifieke vorm. Bij de appel wordt over 
het algemeen een bolvorm aangehouden zonder harttak.  
Peren vormen van nature meer een kroon met een harttak. 
Deze kroon krijgt meer een piramidale vorm. Nadat de jonge 
fruitboom is aangeplant is het belangrijk direct de eerste 
vormsnoei toe te passen. Uit het gestel worden vaak niet meer 
dan 4 gesteltakken aangehouden, de overige takken kunnen 
worden weggesnoeid. Afhankelijk van de soort kunt u kiezen 
voor het behouden of weghalen van de harttak.  
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Onderhoudssnoei  
Fruitbomen kunnen het beste jaarlijks gesnoeid worden. Het gaat 
daarbij om vervanging van minder vitaal, afgedragen vruchthout, het verwijderen van ziek hout en het 
verwijderen van verkeerd geplaatste nieuwe scheuten. In een regelmatig onderhouden, vitale 
hoogstamfruitboom zullen elk jaar nieuwe scheuten ontstaan. Een deel kan worden gehandhaafd en 
gebruikt als nieuwe vruchttakken. Een ander deel dient te worden verwijderd. 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van opdrachtgever een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem 

(afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van nieuwbouw, twee vrijstaande 

woningen. Hiervoor worden de bestaande schuren binnen her plangebied gesloopt. Daarnaast zal er een 

hoogstam boomgaard worden gerealiseerd, een vogelbosje en beplanting langs een deel van de stijlrand en 

het oude weide pad. De stijlranden worden gewaarborgd en waar nodig versterkt en/of hersteld.  

 

De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt voor de nieuwbouw circa 600 m2 met een diepte 

van 1 meter beneden maaiveld. De oppervlakte voor de beplanting bedraagt circa 2700 m2 met een diepte van 

circa 80 cm beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden 

verstoord. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan. Gezien er ook 

groenvoorzieningen worden gerealiseerd binnen het plangebied, is het gehele perceel van circa 1,2 ha 

archeologisch onderzocht. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. De essentie hiervan is weergegeven in tabel 1.   

 

Gezien de ligging op een geïsoleerde laagte in het dekzandlandschap geldt een lage verwachting voor 

archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum. Gezien er vondsten in de omgeving zijn 

gedaan die dateren uit het Neolithicum tot de Bronstijd geldt er een middelhoge verwachting op 

archeologische resten uit het Neolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen. De aanwezigheid van een 

plaggendek en vondsten in de omgeving uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd geeft het plangebied een 

hoge archeologische verwachting.  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-Paleolithicum 

– Mesolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke kampementen: 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het plaggendek in de top 

van de podzolgrond, op circa 

50 cm beneden maaiveld. 

Neolithicum - 

Vroege 

Middeleeuwen 

Middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, gebruiksvoorwerpen. 

 

Late Middeleeuwen 

- Nieuwe Tijd 

Hoog  vanaf maaiveld 

 

Veldonderzoek 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 10 

boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen uit de 

steentijd en voor nederzettingsresten uit de latere perioden.  
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Aangezien het plangebied circa 1,2 ha groot is, zijn verspreid over het plangebied (afbeelding 18) in totaal 12 

boringen gezet. Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, 

is een boorgrid van 30x30 m gehanteerd, waarbij de afstand tussen de raaien 30 m en de afstand tussen de 

boringen 30 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 

17,5 m ten opzichte van de naastgelegen raai.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. 

De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont, of max. 2 meter beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 5104 en bodemkundig geïnterpreteerd. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

In grote delen van het plangebied is de bodemopbouw deels intact gebleken. Hierbij bevindt zich onder de Ap-

horizont nog een B en BC-horizont, welke is aangetroffen in boringen 3, 4, 5, 7, 8 en 9. De verstoringen die 

binnen het plangebied zijn opgetreden als gevolg van het regelmatig ploegen/bewerken van de huidige akker 

laag, zijn van geringe diepte (circa 40 tot 50 cm beneden maaiveld) en beperken zich over het algemeen 

gesproken tot de top van de B-horizont.  Echter, gezien het plangebied op een geïsoleerde laagte ligt in het 

dekzandlandschap, met een lage archeologisch verwachting, worden er geen archeologische sporen verwacht 

in deze (deels) intacte bodem uit het Laat-Paleolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen.   

 

In de Ap-horizont zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op de huidige akkerlaag zijn is er een 

vijftal zeer gefragmenteerde stukken steengoed en roodbakkend geglazuurd aardewerk aangetroffen, tezamen 

met industrieel slak materiaal. Dit materiaal is waarschijnlijk meegekomen met het opbrengen van grond op het 

perceel als (stads)afval en vallen dus niet te relateren aan in situ processen binnen het plangebied. Op basis 

hiervan kan de hoge verwachting voor archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd naar 

laag worden bijgesteld.  

 

Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd. 

 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of 

daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Doetinchem). Deze neemt een 

definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) 

archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 

van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente 

worden gemeld.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van opdrachtgever een archeologisch bureauonderzoek1 in combinatie met 

een verkennend booronderzoek2 uitgevoerd op een terrein aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem 

(afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van nieuwbouw, twee vrijstaande 

woningen. Hiervoor worden de bestaande schuren binnen her plangebied gesloopt. Daarnaast zal er een 

hoogstam boomgaard worden gerealiseerd, een vogelbosje en beplanting langs een deel van de stijlrand en 

het oude weide pad. De stijlranden worden gewaarborgd en waar nodig versterkt en/of hersteld.  

 

De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt voor de nieuwbouw circa 600 m2 met een diepte 

van 1 meter beneden maaiveld. De oppervlakte voor de beplanting bedraagt circa 2700 m2 met een diepte van 

circa 80 cm beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden 

verstoord. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan. Gezien er ook 

groenvoorzieningen worden gerealiseerd binnen het plangebied, is het gehele perceel van circa 1,2 ha 

archeologisch onderzocht. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning.  

 

Door de voorgenomen graafwerkzaamheden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren 

gaan. Daarom is op basis van het bestemmingsplan, met daarin verwoord het gemeentelijk beleid, in het kader 

van een omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd.  

 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Parapluherziening Archeologie dat is vastgesteld door de gemeente 

Doetinchem op de datum 27-05-20203. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming Waarde Archeologie 

3. Voor terreinen met een Waarde Archeologie 3 geldt, dat een rapport dient te worden overlegd waaruit blijkt 

dat de archeologische waarde van het terrein in voldoende mate is vastgesteld bij plangebieden groter dan 250 

m2 en verstoringen die dieper reiken dan 40 centimeter beneden maaiveld. De bevoegde overheid, de gemeente 

Doetinchem, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en beschikt over een Archeologische 

Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie4, het gemeentelijke 

beleid van de gemeente Doetinchem5 en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek.6  

 

De bevoegde overheid, gemeente Doetinchem, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

                                                            

1 BO, protocol 4002 

2 IVO, protocol 4003 

3 www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.0222.R70B017A-0002 

4 SIKB 2018. 

5 van Oosterhout 2010.   

6 SIKB 2006. 
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1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

Het doel van het verkennend booronderzoek is het vervolgens toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 

door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventuele aanwezigheid van archeologische 

resten te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

Indien ja (dan zijn de volgende twee subvragen van toepassing)? 

o Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische 

waarden? 

o Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten?  

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied?  

 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied beslaat een oppervlak van circa 1,2 ha en is gelegen aan de Varsseveldseweg 261 te 

Doetinchem  (afbeelding 1). Het plangebied is in gebruik als akkerland voor maisbouw en is bebouwd met een 

aantal schuren.  

 

Afbeelding 1: Het plangebied, rood omkaderd, op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 (Bron: www.Pdok.nl). 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De huidige inrichting zal worden gewijzigd. De schuren zullen worden gesloopt, waarna deze worden 

vervangen voor nieuwbouw, twee vrijstaande woningen (afbeelding 2). Daarnaast zal er een hoogstam 

boomgaard worden gerealiseerd, een vogelbosje en beplanting langs een deel van de stijlrand en het oude 

weide pad. De stijlranden worden gewaarborgd en waar nodig versterkt en/of hersteld. Doordat er nieuwbouw 

wordt gerealiseerd, wordt er uitgegaan van een verstoringsdiepte van circa 1 meter beneden maaiveld.  

 

 

Afbeelding 2: Toekomstige situatie binnen het plangebied. (Bron: Locis adviseurs) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de volgende 

bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geomorfologische Kaart 1:50.000 (Afbeelding 3) 

• Digitaal hoogtemodel, Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (Afbeelding 4) 

• Bodemkaart 1:50.000 (Afbeelding 5) 

• Relevante achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst) 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.7 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Het huidige landschap rondom Doetinchem, gelegen op de overgang van het Achterhoekse dekzandlandschap 

naar het rivierlandschap van de oostelijke Liemers,  is sterk gevormd door afwisselingen van glacialen en 

interglacialen in het pleistoceen. In de periode voor het Saalien behoorde de regio tot het stroomgebied van het 

Eridanos riviersysteem en het riviersysteem van de Rijn en Maas die gepaard gingen met grofzandige en 

grindrijke zanden. De bedekking van de regio met landijs in de voorlaatste ijstijd (het Saalien), circa 238.000 tot 

126.000 jaar geleden, heeft geresulteerd in de hoogteverschillen van het huidige landschap. Aan de randen van 

gletsjers werden de eerder afgezette zand en grindpakketten omhoog gestuwd, maar onder de gletsjerlobben 

ontstonden diepe bekkens, waar keileem werd afgezet (Formatie van Drenthe, Laagpakket van Gieten, circa -

80 tot 100m beneden maaiveld in het IJsseldal.  Als gevolg van het landijs dat zich uitbreidde werd het 

rivierverloop van de Rijn en Maas meer naar het zuidwesten verlegd. Toen de gletsjers smolten aan het eind 

van het Saalien werden de tongbekkens opgevuld met een pakket van grindhoudende rivierzanden (Formatie 

van Kreftenheye). Deze afzettingen werden aangevoerd door smeltwater vanuit de stuwwallen. Dit opgevulde 

tongbekken vormde het oerstroomdal van de Rijn .   

 

Tijdens de opeenvolgende warmere interglaciale periode van het Eemien, circa 126.000 tot 116.000 jaar 

geleden, vulden deze rivierdalen zich op met klei, zand en veen. Tijdens deze periode liep de Rijn via het glaciale 

dal van de huidige IJsel ten oosten van Montferland naar het noorden. Deze rivierafzettingen behoren tot het 

                                                            

7 De Mulder et al. 2003 en via www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
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Laagpakket van Zutphen, waar de meer fluviatiele-deltaïsche afzettingen behoren tot het Laagpakket van 

Twello, beiden onderdeel van de formatie van Kreftenheye.   

 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, circa 116.000 tot 11.700 jaar geleden, raakte dit deel van Nederland 

niet bedekt onder het ijs, maar als gevolg van de kou en dalende zeespiegel transformeerde de Rijn zich tot 

een vlechtende rivier waarbij in het oerstroomdal grindrijke zanden werden  afgezet. Als gevolg van de dalende 

zeespiegel sneden de rivieren zich in de ondergrond in en erodeerden eerdere afzettingen. De stroom van dit 

netwerk van vlechtende rivieren verplaatste zich van de gestuwde afzettingen tussen het Rijk van Nijmegen in 

het zuiden en het Veluwe massief in het noorden naar zijn huidige loop richting het westen, waarbij de 

stuwwallen van Montferland werden ingesneden. Als gevolg bleef er in het IJsseldal een inactieve restgeul van 

de Rijn over, welke werd opgevuld met grindrijke zanden.   

 

Daarnaast werd het klimaat gedurende het peniglaciaal van het Weichselien, circa 73.000 tot 14.500 jaar 

geleden, droger waardoor eolische afzettingen als de dekzandruggen in dit gebied werden gevormd, die zich 

uitstrekken over grote delen van de Gelderse Vallei, de Achterhoek en Salland. Deze afzettingen worden ook 

wel het Oude Dekzand genoemd en bestaan voornamelijk uit zeer fijn zand en plaatselijk löss gevormd op 

zwakglooiende dekzandvlakten. Tijdens deze afzettingen werden ook leemlaagjes gevormd door verspoelingen 

door sneeuwsmeltwater. Het laatste deel van het Laat Weichselien (circa 15.500 tot 16.600 jaar geleden volgden 

enkele snelle klimaatwisselingen, onderverdeeld in het warmere Bølling-interstadiaal (circa 14.900 tot 14.100 

jaar geleden) vooral gekenmerkt door berkgroei, het koudere Vroege Dryas (circa 14.100 tot 13.500 jaar 

geleden), het warmere en nattere Allerød-interstadiaal gevolgd door het koude Jonge Dryas (circa 13.000-

11.600 jaar geleden). Tijdens het Allerød-interstadiaal kwam bosontwikkeling op gang, gepaard met lichte 

bodemvorming en veengroei en transformeerde de Rijn weer in een meanderende rivier, waardoor een lager 

terrasniveau werd ingesneden. Tijdens het Jonge Dryas transformeerde het klimaat in een poolwoestijn, 

waardoor een combinatie van wind en de drogere vlechtende rivieren, zand uit de riviervlakten deed verstuiven 

en rivierduinen werden afgezet. Droogte en gereduceerde vegetatie als gevold van de kou gaven ruimte voor 

nieuwe zandafzettingen bovenop de Oude Dekzandruggen bestaande uit zwak lemig stuifzand. Deze 

afzettingen worden Jong Dekzand genoemd8.  

 

Toen vanaf het Holoceen, circa 10.000 jaar geleden, het landschap in dit gebied stabiliseerde resulteerde dit in 

de vorming van bossen en verschillende type bodems. Daarnaast trad door de stijgende zeespiegel, vernatting 

van het landschap op wat resulteerde in veenvorming in grote delen van West-Nederland. De dekzandruggen 

nabij het plangebied werden daardoor als geschikte bewoningslocatie gezien vanaf het Holoceen.   

 

Geo(omorfo)logie en landschap 

Op basis van de geomorfologische kaart (afbeelding 3) ligt het plangebied op dekzand afgedekt door een oud 

bouwlanddek, waarbij een dekzandrug (3K14) reliëfrijker is ten opzichte van de vlakkere dekzandruggen 

(3L5). Dekzand zijn eolische afzettingen die tijdens het Weichselien zijn afgezet in droge arctische 

omstandigheden en bestaan uit fijn zand en/of löss, behorende tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van 

Wierden. Gezien dit hogere en dus drogere gelegen gebieden zijn in het landschap waren deze zeer geschikt 

voor bewoning vanaf het Paleolithicum.  

                                                            

8 van Oosterhout 2010.   
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De aangrenzende terrasvlakte (2M18a) ten zuiden van het plangebied behoort tot de restanten van een 

beekdal dat mogelijk tijdens het Weichselien actief was en bestaat uit Pleistocene fluviatiele afzettingen, zoals 

(grindig) zand, behorende tot de formatie van Kreftenheye.  

 

 

 

Afbeelding 3: Het plangebied, rood omkaderd, op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 

 

Bodem 

Op basis van de bodemkaart (afbeelding 4) ligt het plangebied op Hoge zwarte enkeerdgronden met leemarm 

en zwaklemig fijn zand (zEZ21). Hoge zwarte enkeerdgronden bestaan uit een dikke humusrijke 

bruingekleurde laag grond, van ten minste 50 cm dikte, het esdek, gevormd door antropocene heideplaggen. 

Het gebruik van deze plaggen vindt vooral plaats vanaf de Middeleeuwen (14e - 15e  eeuw). Onder deze 

plaggen bevindt zich een afgedekte podzolbodem. Binnen deze bodem zouden archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn vanaf het Laat Paleolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen. Ten zuiden van het 

plangebied komen beekeerdgronden voor (pZg23) met lemig fijn zand. Beekeerdgronden zijn zandgronden 

die voorkomen in (erosieve) beekdalen. Ze bestaan uit een voedselrijke humuslaag in de bovengrond (de A-

horizont) die overgaat in het voedselarme dekzand. Doordat beekeerdgronden voorkomen in gebieden met 

fluctuerende grondwaterstanden treed er oxidatie op in de bodem.  
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Afbeelding 4: Het plangebied, rood omkaderd, op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000. (Bron: www.Pdok.nl). 
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AHN 

Op basis van het digitale hoogtemodel zoals weergegeven op het AHN 3.0 zijn de dekzandruggen rondom het 

plangebied goed zichtbaar. Het plangebied ligt op basis van de AHN op een geïsoleerde laagte tussen de 

dekzandruggen, met mogelijke overgang naar de zuidelijk gelegen terrasvlakte. De hoogte van het maaiveld 

varieert van circa 13.60 tot 16,00 m +NAP.9 

 

 

Afbeelding 5: Het plangebied, rood omkaderd, op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN),(Bron: www.ahn.nl). 

 
  

                                                            

9 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP (Normaal Amsterdams Peil) 

geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2.3 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is divers kaart- en beeldmateriaal (Afbeelding 6 t/m 14) en relevante 

achtergrondliteratuur geraadpleegd (zie literatuurlijst). 

 

Het plangebied licht in een buitengebied net ten oosten van de stad Doetinchem. Over Doetinchem is bekend 

dat in een oorkonde van 23 maart 838 melding wordt gemaakt van een nederzetting aan de oevers van de Oude 

IJssel, de 'villa Deutinghem'. Het betreft een oorkonde waarin graaf Rodgarius aan de Sint Maartenskerk van 

Utrecht goederen schonk in 'Deutinghem'. Een villa was een nederzetting van boerderijen, waar in het geval 

van Doetinchem, een kerk aan was verbonden. De exacte ligging van deze vroegmiddeleeuwse nederzetting is 

niet bekend, het vermoeden bestaat dat deze gezocht moet worden aan de Grutstraat. De nederzetting is 

ontstaan op een landschappelijk en economisch gunstige plaats, namelijk op een natuurlijke verhoging langs 

de Oude IJssel op een plaats waar de Slingebeek in de rivier de Oude IJssel uitmondde en enkele belangrijke 

landwegen elkaar kruisten. De plaatsnaam 'Deutinghem' valt te rangschikken onder de heemnamen, een 

aanwijzing voor het ontstaan van de nederzetting in de vroege middeleeuwen. De naam 'Deutinghem' wordt 

ook wel uitgelegd als "woonplaats van Dutto of Dodo"10. In het jaar 1236 kreeg Doetinchem stadsrechten en 

bepaalde stedelijke vrijheden van de Graaf van Gelre, die in Doetinchem een hof bezat. Uit oorkonden blijkt 

verder dat in de 13e eeuw Doetinchem door een gracht en mogelijk door een houten borstwering was omgeven. 

Rond de stad zijn dus vestingwerken aangelegd, en daarbinnen wordt het stratenpatroon uitgebreid. In de 14e 

eeuw worden de oudere vestingwerken met vier stadspoorten uitgebreid en met elkaar verbonden door een 

stadsmuur, waarin op verschillende plaatsen torens aanwezig waren. In 1527 vernietigde een grote stadsbrand 

alle gegevens van Doetinchem, waardoor er over de Middeleeuwen niet veel meer belend is. In 1672 werd de 

stadsmuur grotendeels afgebroken en in de tweede helft van de 19e eeuw werden de stadspoorten ontmanteld.  

 

Het plangebied ligt aan de Varsseveldseweg tussen de Beneden Slinge en Slingenbeek in. Op de Hottingerkaart 

uit 1773-1794 valt niet duidelijk de functie van het plangebied af te leiden. Gezien er een plaggendek verwacht 

wordt, zou het perceel al in gebruik kunnen zijn geweest voor agrarische activiteiten. Op het kadastrale 

minuutplan is de Varsseveldseweg zichtbaar, evenals de kruising met de Bartelstraat. Verder is percelering 

aangegeven van het plangebied en staan er enkele gebouwen ten zuiden van het plangebied. Dit gaat mogelijk 

om de twee woningen/boerderijen die nu ook binnen het plangebied liggen. Het plangebied beslaat 

perceelnummers 200, eigendom van , een tapper uit Slangenburg en 201, eigendom van 

Herman Keljen een koopman uit Zutphen. Vanaf 1908 zijn de contouren van het plangebied niet meer veranderd 

en was het tot aan 1970 in gebruik als grasland (afbeelding 13). Vanaf de jaren 90 tot vandaag is het perceel in 

gebruik als akkerland. De schuren die gesloopt gaan worden zijn gebouwd tussen 1970 en 1990, zoals blijkt uit 

afbeelding 13 en 14 . Tot slot werd de Varsseveldseweg tot aan 1970 aangeduid als naar Varsseveld van 

Doetinchem.  

                                                            

10 van Berkel en Slamponius 2006, 103.  
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Afbeelding 6: het plangebied, rood omkaderd, op een uitsnede van de Hottinger kaart.  

 

Afbeelding 7: Het plangebied, rood omkaderd, op het kadastrale minuutplan11 uit het begin van de 19e eeuw. (Bron: 

www.hisgis.nl).  

                                                            

11 Kadastrale Minuutplans zijn ten behoeve van de belastingheffing vervaardigde kaarten. De opnames zijn gestart in 1811, 

ten tijde van Frans bestuur en gecontinueerd tot 1832 (vanaf 1815 onder Nederlands bewind. Het zijn grondbeschrijvingen 

van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen.  
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Afbeelding 8: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1850 (Bron: www.topotijdreis.nl).  

 

 

Afbeelding 9: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1900 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding  10: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1908 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 

Afbeelding  11: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1931 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding  12: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1955 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

 

Afbeelding  13: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1970 (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding  14: Het plangebied, rood omkaderd, op de topografische kaart uit 1990 (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

Bekende bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn voor zover bekend geen grondroeringen veroorzaakt door saneringen van munitie, 

bodemverontreinigingen of ondergrondse olietanks, benzinepompinstallaties. Wel zijn de schuren die nu binnen 

het plangebied staan verdiept aangelegd en mogelijk ten dele onderkelderd. Eventueel aanwezige 

archeologische resten kunnen daarbij mogelijk verloren zijn gegaan.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

12 www.bodemloket.nl, http://www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart/ 
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2.4 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor is het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS III) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd en in aanvulling daarop de archeologische 

waarden en verwachtingskaart en de beleidskaart van de gemeente Doetinchem, Achtergrondliteratuur (zie 

literatuurlijst). 

 

Voor het plangebied geldt op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem voor het 

plangebied een hoge archeologische waarde. Op basis van de landschappelijke ligging van het plangebied op 

een geïsoleerde laagte in het dekzandlandschap geldt een lage archeologische verwachting op de 

archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Doetinchem. Voor het westen van het plangebied geldt 

wel een hoge archeologische verwachting door de ligging op dekzandruggen met plaggendek (afbeelding 15 

en 16). De archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem geeft het plangebied een archeologische 

waarde van categorie 5 (hoog+afgedekt). Er dient bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlak 

dan 100 m2 vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek plaats te vinden.  

 

 

Afbeelding 15: Het plangebied, rode kader, geprojecteerd op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Doetinchem (Bron: gemeente Doetinchem). 
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Afbeelding 16: Het plangebied, rode kader, geprojecteerd op de Archeologische beleidskaart van de gemeente Doetinchem 

(Bron: gemeente Doetinchem). 
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2.4.1 Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in (de nabijheid van) het plangebied 

Er zijn in (de nabijheid van) het plangebied, binnen een straal van 200 m, in ARCHIS III gegevens bekend 

aangaande archeologische waarnemingen, vondstlocaties en zaakidentificaties.  

 

 

Afbeelding 17: Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied, (Bron:Archis3). 

 

Vondstlocatie Afstand Materiaal Type Datering 

1093249 100 m Z Natuursteen  Fels-Ovalbijl Vroeg Neolithicum B - 

Bronstijd 

1093249 100 m Z Keramiek Pingsdorf, Proto-

Steengoed, Steengoed, 

Porcelein, Pijp, 

roodbakkend geglazuurd, 

grijsbakkend gedraaid 

Late Middeleeuwen – 

Nieuwe Tijd 

1093249 100 m Z Metaal  Slak, spijker Middeleeuwen – 

Nieuwe Tijd 

1093249 100 m Z Dierlijk bot Onbekend Onbekend 
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Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Bevindingen Aanbeveling 

228572610013 100 m Z IVO-V door ARC Archeologische indicatoren 

aangetroffen die zijn 

omschreven in de 

bovengenoemde tabel. In 

de boringen is een 

overgangszone van 

dekzand naar terras 

waargenomen, evenals 

een enkeerdgrond. 

Daarnaast zijn indicatoren 

van ijzeroerwinning 

gevonden. 

IVO-P geadviseerd 

228330310014 100 m Z BO door Econsultancy B.V. Hoge archeologische 

verwachting 

IVO-V geadviseerd 

398056210015 200 m N BO en IVO-V door Vestiga B.V. Verstoord bodemprofiel Onbekend geen 

rapportage 

gepubliceerd. 
 
 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. De essentie hiervan is weergegeven in tabel 1.   

 

Op basis van de AHN valt te bepalen dat het plangebied op een geïsoleerde laagte ligt in het dekzandlandschap. 

De archeologische verwachtingskaart van de Gemeente Doetinchem, kent aan deze  gebieden een lage waarde 

toe. Als woon- en verblijfplaats kozen de prehistorische bewoners vaak voor de flanken van hoger liggende 

terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van water. Het plangebied zelf ligt echter op een 

lager deel, op de overgang naar een terrasvlakte. Deze lagere delen van het landschap waren vaak natter en 

minder geschikt voor bewoning. Voor het plangebied geldt daarom een lage verwachting voor bewoningssporen 

uit het Laat Paleolithicum en Mesolithicum.  

 

Voor de latere perioden geldt een andere verwachting. Er is op circa 100 meter ten zuiden van het plangebied 

een Fels-Ovalbeil aangetroffen op de overgang van het dekzand naar terrasvlakte, die dateert tussen het 

Neolithicum en de Bronstijd. Hierdoor geldt ook voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de 

Vroege Middeleeuwen een middelhoge verwachting. Vanaf de Late Middeleeuwen werd dit gebied ontgonnen 

voor landbouw, wat blijkt uit de aangebrachte plaggendekken van de enkeerdgrond die rond de 14e-15e eeuw 

werden gebruikt ter fertilisatie van de grond. Op 100 m ten zuiden van het plangebied zijn verschillende typen 

keramiek aangetroffen, tezamen met metaal en dierlijk bot die te dateren zijn tussen de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd. Op het kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw, is ook bebouwing te zien. Het gaat 

hierbij mogelijk om de huidige boerderijen net ten zuiden van het plangebied. Er zijn daarom bewoningsporen 

                                                            

13 Thijs en Spanjaard 2010 

14 Spanjaard, 2010 

15 Vissinga en Schrijvers, 2016 
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te verwachten die samenhangen met deze gebouwen. Om deze redenen geldt een hoge verwachting voor 

archeologische resten uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. 

 

Archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen kunnen aanwezig zijn onder 

het plaggendek in de podzolbodem. Verwacht wordt dat de conservatie van deze vondsten goed is, doordat 

deze door de plaggen zijn afgedekt en beschermd. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe 

Tijd kunnen vanaf het maaiveld verwacht worden. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-Paleolithicum 

– Mesolithicum 

Laag Bewoningssporen, tijdelijke kampementen: 

vuursteen artefacten, haardkuilen 

Onder het plaggendek in de top 

van de podzolgrond, op circa 

50 cm beneden maaiveld. 

Neolithicum - 

Vroege 

Middeleeuwen 

Middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, gebruiksvoorwerpen. 

 

Late Middeleeuwen 

- Nieuwe Tijd 

Hoog  vanaf maaiveld 

Tabel 1: Gespecificeerde archeologische verwachting. 

 

2.6 Advies 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen herinrichting van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag nader archeologisch onderzoek geadviseerd. 

 

Er worden naar verwachting archeologische indicatoren aangetroffen in het plangebied uit het Neolithicum tot 

en met de Nieuwe Tijd. Er wordt een verkennend vooronderzoek d.m.v. een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. 

Daarnaast zal de bodem worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek16 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van tenminste 10 

boringen per hectare aanbevolen. Hiermee is het onderzoek karterend voor vuursteenvindplaatsen uit de 

steentijd en voor nederzettingsresten uit de latere perioden. Aangezien het plangebied circa 1,2 ha groot is, 

zullen in totaal 12 boringen worden gezet.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

een guts met een diameter van 3 cm. De boringen worden uitgevoerd tot maximaal 2 meter diepte of tot minimaal 

40 cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment zal worden gezeefd 3 mm zeef en verbrokkeld en versneden 

en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen worden lithologisch 

beschreven conform de NEN 510417 en bodemkundig18 geïnspecteerd. 

 

                                                           
  

 

16 SIKB 2006. 

17 Nederlandse Normalisatie-Instituut 1989. 

18 De Bakker en Schelling 1989. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de Leidraad 

Inventariserend Veldonderzoek19 een verkennend booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 10 

boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen uit de 

steentijd en voor nederzettingsresten uit de latere perioden.  

 

Aangezien het plangebied circa 1,2 ha groot is, zijn verspreid over het plangebied (afbeelding 18) in totaal 12 

boringen gezet. Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelieten, 

is een boorgrid van 30x30 m gehanteerd, waarbij de afstand tussen de raaien 30 m en de afstand tussen de 

boringen 30 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 

17,5 m ten opzichte van de naastgelegen raai.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. 

De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 cm in de C-horizont, of max. 2 meter beneden maaiveld. Het 

opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 510420 en bodemkundig21 

geïnterpreteerd. 

 

 

Afbeelding 18: Boorpuntenkaart geprojecteerd op de huidige topografische ondergrond. 

                                                            

19 SIKB 2006. 

20 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

21 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De laagopeenvolging aan de hand van de boorprofielen22 is als volgt:  

 

Tot gemiddeld 1 meter beneden maaiveld (circa +13,80 m +NAP), plaatselijk variërend tussen 140 en 50 cm 

beneden maaiveld (+13,20 – 14,50 m +NAP) bevindt zich geel tot bruingeel (plaatselijk grijs) matig siltig, matig 

fijn, kalkloos zand. Deze laag is geïnterpreteerd als C-horizont en bevat enkele tot veel ijzervlekken en is 

plaatselijk volledig geoxideerd. Binnen deze laag komen plaatselijk ook enkele leembrokken voor. Dit pakket is 

geïnterpreteerd als dekzand behorende tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.  

 

In boringen 1, 2, 6 en 11 is met abrupte overgang bovenop deze laag tussen het huidige maaiveld en circa 1 

meter beneden maaiveld (+14,80 – 13,80 m +NAP) een laag donkergrijs, matig humeus, matig siltig, matig fijn, 

kalkloos zand aangetroffen. Deze laag behoort tot de huidige bouwvoor en is geïnterpreteerd als Ap-horizont, 

een regelmatig geploegde akkerlaag.  

 

In boringen 3, 4, 5, 7, 8 en 9 is er bovenop het dekzand met geleidelijke overgang tussen de 40 en 120 cm 

beneden maaiveld (14,60 – 13,50 m +NAP) een bruine tot bruingele laag, matig siltig, matig fijn, kalkloos zand 

aangetroffen. Deze laag is volledig geoxideerd en bevat veel ijzervlekken, met plaatselijk enkele wortelsporen. 

Deze laag is geïnterpreteerd als B-horizont, waarbij in boringen 3 en 9 ook een B-C-horizont is waargenomen. 

Bovenop deze laag bevindt zich met abrupte tot diffuse overgang tussen 40 cm beneden maaiveld en het 

huidige maaiveld (+14,80 - 14,40 m +NAP) een laag donkergrijs, matig humeus, matig tot sterk siltig, matig fijn, 

kalkloos zand aangetroffen. Deze laag behoort tot de huidige bouwvoor en is geïnterpreteerd als Ap-horizont, 

een regelmatig geploegde akkerlaag. 

 

In boring 7 is tussen 120 en 170 cm beneden maaiveld (14,02 – 13,52 m +NAP) tussen het dekzand en de B-

horizont, een laag geel-wit, sterk zandig leem aangetroffen met enkele ijzervlekken. Deze laag is 

geïnterpreteerd als fluviatiele afzettingen behorende tot de Formatie van Kreftenheye en zijn waarschijnlijk 

afkomstig uit de terrasvlakte ten zuiden van het plangebied. Daarnaast zijn er binnen het dekzand plaatselijk in 

boringen 2, 3, 5 en 9 ook brokken leem waargenomen die uit deze vlakte afkomstig zijn.  

 

In boring 10 wijkt de opbouw af, waarbij tussen 200 en 140 cm beneden maaiveld een lichtbruine laag matig 

siltig, matig fijn, zand is aangetroffen. Deze laag is volledig geoxideerd en bevat enkele ijzervlekken. Deze laag 

is geïnterpreteerd als fluviatiele afzettingen behorende tot de Formatie van Kreftenheye. Bovenop deze laag is 

met diffuse overgang tussen de 120 en 140 cm beneden maaiveld (13,37 – 13,17 m +NAP) een donkerbruine 

laag zwak humeus, zwak grindig, matig fijn kalkloos zand aangetroffen. Dit pakket is geïnterpreteerd als 

fluviatiele afzettingen behorende tot de Formatie van Kreftenheye, en hangen samen met de terrasvlakte ten 

zuiden van het plangebied. Bovenop deze laag is met abrupte overgang een bruingele laag, matig siltig, matig 

fijn, kalkloos zand aangetroffen. Deze laag is volledig geoxideerd en bevat veel ijzervlekken. Dit pakket is 

geïnterpreteerd als een C-horizont in dekzand behorende tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.  

 

                                                            

22 bijlage 2 
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Boring 12 is tot een diepte van 190 cm beneden maaiveld (13,01 m +NAP) verstoord. Deze verstoring bevestigt 

dat de bestaande schuren binnen het plangebied inderdaad verdiept zijn aangelegd en ten dele onderkelderd.  

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in de 

boringen. In boring 4 is binnen de Ap-horizont op circa 80 cm beneden maaiveld een moderne sterk 

gecorrodeerde spijker aangetroffen. Wel zijn er aan het oppervlak een vijftal stukken zeer gefragmenteerde 

stukken modern aardewerk (enkele fragmenten steengoed en roodbakkend aardewerk) aangetroffen evenals 

fragmenten industrieel slakafval. Deze materialen waren over het gehele plangebied verspreid en er waren geen 

eenduidige concentraties aan te duiden. Deze vondsten zijn waarschijnlijk afkomstig uit opgebrachte grond met 

(stads)afval, mogelijk ter bevordering van de agrarische activiteiten op het perceel.    

 

3.4 Archeologische interpretatie  

In grote delen van het plangebied is de bodemopbouw deels intact gebleken. Hierbij bevindt zich onder de Ap-

horizont nog een B en BC-horizont, welke is aangetroffen in boringen 3, 4, 5, 7, 8 en 9. De verstoringen die 

binnen het plangebied zijn opgetreden als gevolg van het regelmatig ploegen/bewerken van de huidige akker 

laag, zijn van geringe diepte (circa 40 tot 50 cm beneden maaiveld) en beperken zich over het algemeen 

gesproken tot de top van de B-horizont.  Echter, gezien het plangebied op een geïsoleerde laagte ligt in het 

dekzandlandschap, met een lage archeologisch verwachting, worden er geen archeologische sporen verwacht 

onder deze intacte bodem uit het Laat-Paleolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen.   

 

In de Ap-horizont zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op de huidige akkerlaag zijn is er een 

vijftal zeer gefragmenteerde stukken steengoed en roodbakkend geglazuurd aardewerk aangetroffen, tezamen 

met industrieel slak materiaal. Dit materiaal is waarschijnlijk meegekomen met het opbrengen van grond op het 

perceel als (stads)afval en vallen dus niet te relateren aan in situ processen binnen het plangebied. Op basis 

hiervan kan de hoge verwachting voor archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd naar 

laag worden bijgesteld.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een lage 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum en nederzettingsresten uit 

het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van 

deze verwachting. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

Binnen het plangebied zijn in de ondergrond op grotere diepte voornamelijk dekzandafzettingen 

aangetroffen behorende tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Plaatselijk zijn binnen 

het plangebied ook fluviatiele afzettingen en invloeden daarvan waargenomen in de vorm van 

leembrokken/lagen. Deze behoren tot de Formatie van Kreftenheye en behoren tot de zuidelijk 

gelegen terrasvlakte. In het noorden en westen van het plangebied zijn resten van een intacte bodem 

waargenomen. Onder de huidige Ap-laag zijn een B en B-C horizont aanwezig. Archeologische 

sporen kunnen in deze lagen worden verwacht.  

 

• Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. Op de huidige akkerlaag zijn 

verspreid over het perceel een vijftal zeer gefragmenteerde stukken steengoed en roodbakkend 

geglazuurd aardewerk aangetroffen, tezamen met industrieel slak materiaal. Dit materiaal is 

waarschijnlijk meegekomen met het opbrengen van grond op het perceel als (stads)afval en vallen 

dus niet te relateren aan in situ processen binnen het plangebied.  

 

Op basis hiervan zijn de onderste twee vragen niet relevant.  

 

• Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische waarden? 

 

• Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Bij de voorgenomen nieuwbouw binnen het plangebied, reiken de bodemingrepen een 

verstoringsdiepte van circa 1 meter beneden maaiveld. De geplande nieuwbouw wordt gerealiseerd 

waar de bestaande schuren worden gesloopt. Op basis van de boringen wordt bevestigd dat deze 

schuren verdiept zijn aangelegd of ten dele zijn onderkelderd. Hierdoor is de bodemopbouw op de 

locatie van de schuren tot circa 1,90 m verstoord en worden op deze locatie geen archeologische 

resten bedreigd. Hoewel er binnen de rest van het plangebied een deels intacte bodemopbouw is 

waargenomen, geldt er voor dit gebied een lage archeologische verwachting. Verder zijn er in deze 

boringen ook geen archeologische indicatoren waargenomen. Er worden hier geen in site 

archeologische resten verwacht, waardoor deze ook niet bedreigd worden. 
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De lage archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-

Paleolithicum en Mesolithicum kan gehanteerd worden. De hoge archeologische verwachting voor 

nederzettingssporen uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd kan op grond van de resultaten van het 

veldonderzoek naar laag wordt bijgesteld. 
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied 

zoals omschreven in de vergunningsaanvraag geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd. 

 

Bovenstaande vormt een selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog 

niet betekent dat in deze fase van het vergunningsverleningstraject reeds bodemverstorende activiteiten of 

daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek dienen 

vooraleerst te worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Doetinchem). Deze neemt een 

definitief selectiebesluit aangaande de vrijgave van het plangebied voor verdere ontwikkeling zoals omschreven 

in de vergunningsaanvraag. 

 

Er is getracht een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden. 

De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig worden uitgesloten. 

Synthegra B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de werkzaamheden een (mogelijke) 

archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, zoals omschreven in artikel 5.10 

van de Erfgoedwet bij de minister. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst bij de gemeente 

worden gemeld. 
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Boring: S210039_1
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 1, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442433.363, Y-coördinaat in meters: 220095.764, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.58, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 14.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
140 / 13.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 12.58

Boring: S210039_2
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 2, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442470.43, Y-coördinaat in meters: 220115.352, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.469, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 14.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: uiterst siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun, Plantenresten: wortels-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
160 / 12.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 12.47
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Boring: S210039_3
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 3, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442500.396, Y-coördinaat in meters: 220122.785, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.911, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
45 / 14.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Kreftenheye
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 13.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: uiterst siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-veel-wisselende diktes, Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Kreftenheye
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
140 / 13.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 12.91

Boring: S210039_4
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 4, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442530.139, Y-coördinaat in meters: 220140.811, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.866, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-zwart
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: spijker op circa 80 cm diepte
100 / 13.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
150 / 13.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
180 / 13.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / 12.87
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Boring: S210039_5
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 5, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442557.446, Y-coördinaat in meters: 220148.511, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.662, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 14.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: sterk siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 13.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: uiterst siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 12.66

Boring: S210039_6
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 6, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442544.242, Y-coördinaat in meters: 220112.799, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 15.088, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 15.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
50 / 14.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 100 / 14.09
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Boring: S210039_7
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 7, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442520.309, Y-coördinaat in meters: 220106.362, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 15.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.
Kop opmerking: Opmerking: Nabij boring stuk roodbakkend Frieslands aardewerk (deel handvat) op de oppervlakte

0 / 15.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
50 / 14.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 14.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-wit
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluvioperiglaciale afzettingen, Lithostratigrafie: Fv
Kreftenheye
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / 13.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 13.22

Boring: S210039_8
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 8, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442523.872, Y-coördinaat in meters: 220069.798, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 14.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 14.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 150 / 13.49
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Boring: S210039_9
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 9, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442505.535, Y-coördinaat in meters: 220044.556, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.876, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
70 / 14.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
100 / 13.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: leemlagen-enkele-zeer
dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 12.88

Boring: S210039_10
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 10, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442496.708, Y-coördinaat in meters: 220007.625, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.574, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
80 / 13.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 13.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: diffuus (3-10 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn,
Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel, Lithostratigrafie: Fv Kreftenheye
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
140 / 13.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel, Lithostratigrafie: Fv
Kreftenheye
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 12.57
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Boring: S210039_11
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 11, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442472.407, Y-coördinaat in meters: 220037.202, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.498, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
90 / 13.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 12.50

Boring: S210039_12
Kop algemeen: Projectcode: S210039, Boornummer: 12, Beschrijver(s): SR/TE, Datum: 16-06-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 442453.578, Y-coördinaat in meters: 220065.936, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 14.915, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: Doetinchem, Opdrachtgever: Locis Adviseurs, Uitvoerder: Synthegra B.V.

0 / 14.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
190 / 13.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand, Lithostratigrafie: Fv
Boxtel, LPv Wierden
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 12.91
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om	het	handboek	Natuurinclusief bouwen en ontwerpen in 
twintig ideeën	te	mogen	gebruiken	en	bewerken.
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Inleiding

Ideeën voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen is een 
leidraad	voorr	stedenbouwers,	ontwerpers,	architecten,	
landschapsarchitecten	en	ontwikkelaars.	De	ideeën	zijn	toe	
te	passen	voor	het	natuurinclusief	ontwerpen	bij	nieuwbouw.	
Gebouwen,	tuinen	en	openbare	ruimtes	bieden	veel	kansen	
om	de	biodiversiteit	te	vergroten.	Met	relatief	simpele	en	
goedkope	ingrepen	kunnen	gebouwen	een	volwaardige	plaats	
in	een	stedelijk	ecosysteem	innemen.	Denk	aan	nestplaatsen	
voor	vogels	of	vleermuizen,	groene	daken	of	gevels.	Natu-
urinclusief	bouwen	zorgt	zo	voor	een	gezonde,	toekomstbes-
tendige	leefomgeving	voor	mens	en	dier.	De	beste	waarborg	
voor	deze	hoogwaardige	leefomgeving	is	het	natuurinclusief	
ontwerpen	al	vroeg	in	het	planproces	op	te	nemen.

Waarom natuurinclusief bouwen en ontwerpen?

In	Doetinchem	komen	er	nog	veel	woningen	bij.	Om	een	
gezonde,	aantrekkelijke	en	toekomstbestendige	leefomgeving	
voor	mens	en	dier	te	maken,	moet	de	natuur	een	volwaardige	
plaats	krijgen	bij	het	ontwerpen	van	nieuwbouw	en	de	open-
bare	ruimte.	Doetinchem	heeft	de	ambitie	om	natuurinclusief	
bouwen	als	randvoorwaarde	op	te	nemen	in	het	planproces.

Bijdrage aan stedelijk ecosysteem

Neststenen	voor	vogels	zijn	relatief	goedkope	inpassingen	die	
geschikt	zijn	voor	mussen	en	gier-	zwaluwen.	Ook	voor	vleer-
muizen	zijn	voorzieningen	in	te	passen.	Tuinen	en	de	open-
bare	ruimtes	kan	je	zo	inrichten	dat	allerlei	soorten	dieren	er	
een	thuis	vinden.	Door	natuurinclusief	te	ontwerpen	zorg	je	
dat	de	stad	zich	gezond	kan	ontwikkelen.	Elk	project	draagt	
bij	aan	een	gezond	functionerend	stedelijk	ecosysteem,	zorgt	
voor	meer	biodiversiteit	en	een	prettig	leefklimaat.

Functies versterken elkaar

Natuurinclusief	bouwen	en	ontwerpen	gebruikt	onder	meer	
de	mogelijkheden	van	daken	en	gevels.	Groene	daken	en	
gevels	hebben	veel	voordelen.	Ze	zorgen	voor	verkoeling	

in	de	zomer,	zowel	voor	het	gebouw	als	voor	de	stad.	En	ze	
houden	in	de	winter	de	warmte	in	het	gebouw	vast.	Groene	
daken	bufferen	ook	regenwater	en	zorgen	ervoor	dat	het	
riool	niet	overbelast	raakt	bij	hevige	regenbuien.	Wanneer	
functies	worden	gecombineerd,	versterken	deze	elkaar.	Zo	
leveren	zonnepanelen	een	hoger	rendement	in	combinatie	
met	een	groen	dak	doordat	ze	minder	heet	worden.
 
Natuurinclusieve successen
 
Kasten	voor	vogels	en	vleermuizen	in	nieuw	gebouwen	zijn	
gunstig	voor	de	natuur	maar	ook	voor	de	mensen.	Soorten	
zoals	de	huismus,	de	gierzwaluw	en	de	gewone	dwergvleer-
muis	vangen	veel	insecten	weg.	Steekmuggen	worden	zowel	
overdag	als	‘s	nachts	opgegeten	door	gierzwaluwen	en	vleer-
muizen.	Een	vleermuis	eet	gemiddeld	3.000	insecten	per	
nacht.	Zo	dragen	vogels	en	vleermuizen	bij	aan	een	prettige	
en	toekomstbestendige	leefomgeving	voor	de	mens.	

Natuurinclusieve ideeën

Gebouwen	bieden	planten	en	dieren	een	ideaal	onderkomen.	
Met	relatief	goedkope	inpassingen	wordt	de	lokale	bio-
diversiteit	een	stuk	groter.	De	maatregelen	zijn	toe	te	passen	
op	nieuwbouw	of	op	bestaande	bebouwing.	De	ideeën	voor	
tuinen	dragen	bij	aan	een	gezonde	leefomgeving	voor	dieren	
en	mensen,	die	prettig	en	rustgevend	is	en	uitnodigt	tot	bewe-
gen	en	spelen.
1 Neststenen voor vogels
2 Kasten voor vleermuizen
3 Hotels en stenen voor insecten
4 Groen dak
5 Waterdak
6 Groene gevel
7 Geveltuin
8 Vijver
9	 Amfibieenpoel
10 Haag
11	 Bloemrijke	beplanting
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Vogelsoorten	die	in	stedelijk	gebied	broeden	zijn	vaak	af-
hankelijk	van	vaste	nestplaatsen	in	gebouwen.	Voor	nieuw-
bouw	zijn	er	speciale	inbouwneststenen.	Neststenen	kunnen	
zichtbaar	of	onzichtbaar	in	of	aan	de	gevel	worden	aange-
bracht.	Elke	vogelsoort	gebruikt	zijn	eigen	specifieke	nests-
teen.	Er	zijn	neststenen	en	nestkasten	voor	vogels	zoals	de	
huismus	en	de	gierzwaluw.

Waar plaatsen?

Plaats de neststenen aan de noordoostzijde van de gevel (en 
niet	boven	ramen).	De	nesten	krijgen	dan	niet	teveel	zon.	
Gierzwaluwen	en	huismussen	zijn	koloniebroeders.	Plaats	
daarom	ten	minste	zes	stenen	bij	elkaar.	Gierzwaluwen	en	
huiszwaluwen	hebben	een	vrije	aanvliegroute	nodig	van	
ten	minste	vier	meter	van	de	steen	tot	aan	de	grond.	De	
aan-vliegroute	mag	niet	worden	geblokkeerd,	bijvoorbeeld	
door	een	bouwwerk	of	een	boom.	Plaats	stenen	of	inbouw	
daarom	bij	voorkeur	op	een	hoek	of	op	de	kopse	kant	van	
het	gebouw.	Voor	de	huismus	is	een	hoogte	van	drie	meter	
al	voldoende.	Onder	schuine	dakpandaken	kunnen	vogel-
vides	worden	geplaatst	bij	de	onderste	rij	pannen	op	het	
dak,	ter	hoogte	van	de	dakvoet.	De	huismus	kan	zo	een	nest	
maken	onder	de	dakpannen.

Omgeving

Voor	de	huismus	is	het	essentieel	dat	er	ten	minste	drie	
meter	hoog	opgaand	groen	aanwezig	is	binnen	een	afstand	
van	vijf	meter	van	de	nestlocatie.	Bijvoorbeeld	gevelgroen	
en/of	een	haag	of	(stekelige)	struik.	In	dit	groen	vinden	deze	
soorten	dekking	en	voedsel	(insecten).	Combineer	een	nest-
teen voor huismussen daarom met een groene gevel (Idee 
7),	een	geveltuin	of	een	haag,	dichte	groenblijvende	struiken	
binnen	een	afstand	van	vijf	meter..

De	gierzwaluw	broedt	graag	hoog.	Neststenen	voor	gier-
zwaluwen	kunnen	hoog	aan	de	gevel	worden	geplaats	en	tot	

1 Neststenen voor vogels

2

veertig	meter	hoog	worden	ingemetseld.
Neststeen huismus

  Boven: neststeen huismus. 
Links: vogelvide onder de dak-
pannen.

Neststeen gierzwaluw

Boven: neststeen gierzwaluw. Oriëntatie: noord, oost, west. 
Ophangen aan gevel of onder dak aan de luwe kant, op een 

hoogte vanaf 4 meter.
Aanvliegroute gierzwaluw
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Links, van boven naar 
beneden:
- Gierzwaluwsteen, 

weggwerkt in de dakrand
- Gierzwaluw in neststeen
- Gierzwaluwsteen, 

weggewerkt in de gevel

2 Kasten voor vleermuizen

Vleermuizen	verblijven	graag	in	gebouwen.	Bij	nieuwbouw	
zijn	vleermuiskasten	heel	makkelijk	in	de	gevel	in	te	passen.	
De	speciale	inbouwvleermuiskasten	kan	je	zowel	zichtbaar	
als	vrijwel	onzichtbaar	inmetselen	in	de	spouwmuur.	Inbouw	
heeft	de	voorkeur,	want	het	klimaat	is	dan	beter	voor	de	
vleermuis.	Open	dilatatievoegen	en	de	kieren	tussen	huizen	
bieden	ook	een	goede	paarverblijfplaats	voor	vleermuizen.	
De	voegen	en	kieren	mogen	dan	niet	worden	afgesloten	met	
bijvoorbeeld	isolatiemateriaal.

Kasten voor vleermuizen zijn goed voor:
-	 Gewone	dwergvleermuis
- Laatvlieger
-	 Ruige	dwergvleermuis

Waar plaatsen?

Vleermuiskasten	kan	je	aanbrengen	op	verschillende	wind-
richtingen,	met	de	vier	meter	hoogte	als	ondergrens.	De	
kasten	mogen	niet	worden	verlicht	en	er	moet	een	vrije	
valruimte	van	minstens	twee	meter	zijn.

Met de klok mee: een 
zichtbare vleermuiskast, 
een weggewerkte vleer-
muiskast, doorsnedes van 
een weggewerkte, perspec-
tieven van een weggewerkte 
vleermuiskast,.
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Bijenbaksteen

	 	 Voor	solitaire	bijen	en	hom-
mels.	Oriëntatie:	zuid,	zui-
doost,	west.	Ophangen	op	1	
tot	10	meter	hoog.	Materaal:	
beton	met	houtvezel.	Diame-
ter holtes/gaatjes: maximaal 
6	mm.	Diepte	holtes/gaatjes:	
maximaal	6cm.

Insectenhotel

Soorten:	allerlei	soorten	insecten,	bijen,	vlinders.	Oriëntatie:	
zuid,	zuidoost,	zuidwest,	west.	Locatie:	op	maaiveld	of	dak.	
Grootte:	ca	150x150x30	cm.	Materiaal:	houten	construc-
tie	gevuld	met	natuurlijke	materialen,	zoals	hout,	takken,	
rietstengels,	hooi,	stenen	en	kiezels.	Diameter	holtes/gaatjes:	
maximaal	6	mm.	Diepte	holtes/gaatjes:	maximaal	6cm.

3 Hotels en stenen voor insecten

Inbouwstenen,	gestapelde	stenen	en	insectenhotels	dragen	
bij	aan	een	gezonde	wilde	bijen-	en	vlinderpopulatie	in	de	
stad.	Wilde	bijen	en	vlinders	zijn	een	belangrijke	schakel	in	
de	voedselketen,	ook	voor	de	mens.	Zij	zorgen	voor	60%	van	
de	kruisbestuiving	van	onze	groenten	en	fruit.	De	insecten-
hotels	en	-stenen	zijn	geschikt	voor	bestaande	bebouwing	en	
nieuwbouw.

De	insectenhotels	en	-stenen	zijn	goed	voor
-	 Vlinders,	bijvoorbeeld	kleine	vos,	dagpauwoog	en	ver-

schillende	soorten	koolwitjes	en	blauwtjes
-	 Wilde	bijen

Waar plaatsen?

Plaats	de	insectenhotels	en	-stenen	op	een	plek	die	beschut-
ting	biedt	tegen	regen	en	wind	en	dichtbij	inheemse	nectar-	
en	stuifmeeldragende	bloemen,	planten	en/of	struiken.

Bijenstenen	moet	je	aan	de	zonzijde	van	een	gebouw	inmet-
selen	inmetselen.	Insectenhotels	kunnen	ook	op	de	grond	
staan	als	dat	maar	niet	in	de	schaduw	van	een	gebouw	of	
boom	is.	Hoe	meer	zonuren	op	een	dag,	hoe	beter.	Het	hotel	
moet	op	het	zuidwesten	gericht	zijn.	Bijenhotels	kunnen	ook	
op	het	dak	worden	geplaatst.

  
  Links: voorbeeld van een 

insectenhotel. Boven: voor-
beeld van een bijenbaksteen.

4

4 Groen dak

Groene	daken	zijn	een	verrijking	van	het	stadslandschap	
en	recreatie.	Daarnaast	bieden	ze	een	prima	bodem	voor	
allerlei	dieren	en	planten	en	zijn	daardoor	ook	heel	waarde-
vol	voor	de	biodiversiteit.	Groene	daken	zijn	ook	uitstekend	
geschikt	om	regenwater	op	te	vangen.	Het	opgevangen	
regenwater	kan	in	een	later	stadium	worden	gebruikt		om	
bijvoorbeeld	de	daktuin	water	te	geven.	Daarnaast	renderen	
zonnepanelen	beter	op	een	groen	dak	omdat	ze	beter	pres-
teren	bij	een	temperatuur	van	maximaal	25°C.	Een	groen	dak	
kan	ook	op	bestaande	bebouwing	worden	aangelegd.

Een	groen	dak	is	goed	voor:
- Vlinders
-	 Wilde	bijen
- Vogels
- Vleermuizen
- Planten

Uitvoering

Er	zijn	drie	mogelijkheden	voor	een	groen	dak:	een	extensief	
dak,	een	intensief	dak	of	een	natuurdak.
De	opbouw	van	een	extensief dak	bestaat	uit	een	dunne	
grondlaag	van	ongeveer	vier	tot	zeven	centimeter	en	een	
mos-	of	sedumbegroeiing,	eventueel	aangevuld	met	kruiden	
en	grassen.	Door	te	variëren	met	de	gronddikte	kunnen	mi-
croklimaten	ontstaan.	Dat	bevordert	de	biodiversiteit.	
Een	intensief dak	heeft	in	alle	opzichten	de	hoogste	diver-
siteit.	Met	een	dikke	substraatlaag	van	tussen	de	80	en	120	
centimeter	groeien	er	grassen,	kruiden,	struiken	en	zelfs	
bomen.	Een	intensief	dak	is	net	een	echte	tuin,	maar	dan	
boven	op	een	gebouw.
Een	natuurdak	is	een	variatie	op	een	intensief	dak	waarbij	
de	substraatlaag	variërende	diktes	heeft	(tussen	de	20	en	40	
centimeter),	waardoor	verschillende	gradiënten	ontstaan.	
Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor verschillende 
typen	flora	en	fauna.
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Boven: een voorbeeld van een extensief 
sedumdak. Onder: een voorbeeld van een 
natuurdak.

5 Waterdak

Platte	daken	kunnen	zo	worden	vormgegeven	dat	ze	een	deel	van	de	neerslag	
bufferen.	Na	een	fikse	bui	blijft	het	water	tijdelijk	op	het	dak	staan	en	heeft	
het	een	verkoelende	werking.	Het	water	kan	dienen	als	drinkwater	voor	
vogels.	Een	waterdak	trekt	ook	insecten	aan.	En	dat	is	weer	een	voedselbron	
voor	bijvoorbeeld	vleermuizen.	In	een	waterdak	met	waterplanten	en/of	een	
helofytenfilter,	waarbij	de	planten	zoals	riet	het	water	filteren,	kunnen	ook	
vissen	leven.	Die	eten	de	muggenlarven	en	algen	en	houden	het	water	schoon.	
Een	dynamisch	waterdak	kan	afvalwater	van	de	wasmachine,	de	douche	en	de	
keuken	(grijswater)	zui-veren	zodat	het	geschikt	is	voor	hergebruik.

Een	waterdak	is	goed	voor:
-	 Juffers	en	libellen
- Vlinders
- Vissen
- Vogels
- Vleermuizen
 
Uitvoering

Bij	waterdaken	wordt	een	laag	water	gebufferd	doordat	de	overstort	hoger	
geplaatst	is.	Het	regenwater	stroomt	vervolgens	geleidelijk	af	door	een	extra	
geknepen	afvoer.	Dit	wordt	een	statisch	waterdak	genoemd.	Een	dynamisch	
waterdak	is	voorzien	van	een	besturingssysteem.	Op	basis	van	weersvoor-
spellingen	wordt	het	water	geloosd	voor	een	bui.	Hierdoor	is	de	opslagca-
paciteit	maximaal.	Een	waterdak	kan	ook	goed	worden	gecombineerd	met	
een	(intensief)	groen	dak.
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6 Groene gevel

Een	groene	gevel	heeft	in	vele	opzichten	dezelfde	voordelen	als	
een	groen	dak.	In	de	zomer	beschermt	een	groene	gevel	een	
gebouw	tegen	de	opwarming	door	de	zon.	In	de	winter	heeft	
het	juist	een	isolerende	werking	en	wordt	warmteverlies	van	
binnenuit	beperkt.	Het	groen	is	niet	schadelijk	voor	de	muur	
van	de	woning.	Door	verdamping	zorgen	de	planten	voor	een	
koeler	stadsklimaat.	Straatgeluid	wordt	gedempt	doordat	de	
weerkaatsing	van	het	geluid	tussen	de	gevels	minder	wordt.

Een	groene	gevel	biedt	dekking,	voedsel	en	nestgelegenheid	
voor	vogels	en	insecten.	Gevelbeplanting	kost	weinig	ruimte	
van het maaiveld en levert toch veel vierkante meters groen 
op.	Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	een	gevel	te	
vergroenen.	Een	muur	kan	helemaal	van	groen	worden	voor-
zien,	het	groen	kan	bepaalde	etages	omringen	of	het	klimt	al	
zigzaggend	naar	boven.	Inbouwbloembakken	voor	balkons	
verleiden	bewoners	om	hun	balkon	te	vergroenen.	Groene	
gevels	kunnen	goed	worden	gecombineerd	met	nestkasten	
van	houtbeton	voor	mezen	of	de	huismus.

Een	groene	gevel	is	goed	voor:
- Vlinders
-	 Wilde	bijen
- Vogels
- Vleermuizen

Uitvoering

Gebruik	vogel-	en	vlindervriendelijke	klimplanten	om	de	
lokale	biodiversiteit	te	vergroten.	Er	zijn	drie	categorieën:
1	 Zelfhechtende	klimplanten,	bijvoorbeeld	klimop	en	

driedelige	wingerd.
2	 Klimplanten	die	een	steunconstructie	nodig	hebben	om	

te	groeien	en	te	klimmen,	zoals	blauwe	regen,	bosrank,	
kamperfoelie	en	wilde	hop.

3	 Groene	muur:	planten	groeien	vanuit	bakken	aan	de	
gevel	of	op	een	substraat	dat	aan	de	gevel	is	bevestigd.	
Bijvoorbeeld	bitterzoet,	heggerank,	varens,	kruiden	en	
viooltjes.

6

Boven - De oriëntatie van de gevel (zon/schaduw) bepaalt welke soorten gevelbeplanting geschikt zijn. Van links naar rechts: 
een gevel met zelfhechtende klimplanten, een gevel met klimplanten die een steunconstructie nodig hebben en een groen 
muur. Onder - Voorbeelden van groen gevels.
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7 Geveltuin

Een	geveltuin	heeft	veel	te	bieden	aan	zoogdieren,	vogels	en	
insecten.	De	beplanting	is	een	bron	van	voedsel	zoals	nectar,	
stuifmeel	of	bessen,	biedt	nestgelegenheid	voor	vogels	
en	kan	ook	functioneren	als	steppingstone	tussen	grotere	
groengebieden.	Kleine	zoogdieren	zoals	de	egel	gebruiken	
dit soort structuren vaak om van het ene naar het andere 
groengebied	te	gaan.	Een	geveltuin	laat	regenwater	snel	in	
de	bodem	wegzakken.	Het	is	de	minst	onderhoudsintensieve	
vorm	van	verticaal	groen:	bewatering	en	bemesting	zijn	niet	
of	nauwelijks	nodig.
 
Vruchtdragende	of	zaaddragende	soorten	als	wijnranken	of	
bessen,	bieden	niet	alleen	voedsel	aan	vogels	maar	ook	aan	
de	bewoners	van	het	huis.	Geveltuinen	kunnen	goed	worden	
gecombineerd	met	nestskasten	van	houtbeton	voor	mezen	
of	de	huismus.	Vlinderstruiken,	muskuskaasjeskruid,	stok-
roos,	lavendel,	wilde	marjolijn,	wegedoorn,	klimop	en	hulst	
bieden	een	belangrijke	bijdrage	aan	biodiversiteit.

Een	geveltuin	is	goed	voor:
- Vlinders
- Bijen
- Vogels
- Vleermuizen
- Planten
- Kleine zoogdieren zoals egels

Uitvoering

De	minimale	diepte	van	een	goed	functionerende	geveltuin	
is	45	centimeter	en	de	breedte	is	120	centimeter.	In	een	
bredere	tuin	kunnen	natuurlijk	meer	soorten	groeien	en	
is	er	meer	dekking	aanwezig	voor	soorten	als	de	egel.	Als	
een	geveltuin	niet	is	meegenomen	in	het	ontwerp	van	het	
gebouw,	kunnen	bewoners	in	sommige	stadsdelen	zelf	een	
geveltuin	aanleggen	en	beheren.
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8 Vijver

Vijvers	bufferen	het	hemelwater	en	zijn	een	hoogwaardig	
leefgebied	voor	planten	en	dieren.	Het	stilstaande	water	is	
een	drinkplaats	voor	vogels.	Amfibieën	en	insecten	zoals	
juffers	en	libellen	kunnen	zich	hierin	voortplanten.	Een	
natuurlijke	vijver	is	een	paradijs	voor	het	leven	in	en	rond	
het	water.

Vijvers zijn goed voor:
-	 Amfibieën
- Vissen
- Vogels
- Vlinders
- Bijen
-	 Juffers	en	libellen
- Planten
 

Uitvoering

Een	natuurlijke	vijver	is	bij	voorkeur	minstens	60	cm	diep	en	
kan	het	beste	worden	gevuld	met	hemelwater.	Dit	water	is	
zuiver	en	heeft	een	goede	zuurtegraad	voor	de	ontwikkeling	
van	waterplanten	en	-dieren.	Er	zijn	twee	typen	bodembe-
dekking	mogelijk,	afhankelijk	van	de	grondwaterstand:
-	 Bodembedekking	van	zeil	of	doek,	voor	vijvers	met	een	

grondwaterstand	tot	60	cm.
-	 Bodembedekking	van	beton,	voor	vijvers	met	een	

grondwaterstand	lager	dan	60	cm.
De	oever	moet	worden	voorzien	van	een	flauw	talud	zodat	
amfibieën	makkelijk	het	water	in-	en	uit-	kunnen	kruipen.

8
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9 Amfibieënpoel

Een	poel	met	daarom	heen	een	zandig	milieu	dat	snel	opwarmt,	is	een	prima	kraamkamer	
voor	de	pad.	Natuurlijk	profiteren	ook	andere	amfibiesoorten	van	de	poel.

De	amfibieënpoel	is	goed	voor:
-	 Bruine	,	groene	kikker,	kleine	watersalamander	en	gewone	pad
-	 Juffers	en	libellen
 
Uitvoering

Een	amfibieënpoel	is	makkelijk	aan	te	leggen.	Beton	is	het	beste	materiaal	voor	een	duur-
zame	poel.	Er	blijft	hemelwater	in	staan,	waardoor	de	poel	zelfvoorzienend	is	in	water-
toevoer.	Een	poel	van	beton	heeft	vrijwel	geen	onderhoud	nodig.	De	paddenpoel	mag	niet	
dieper	zijn	dan	één	meter	vanaf	het	maaiveld.	De	oever	moet	ten	minste	twee	meter	breed	
en	kaal	zijn.	En	binnen	een	straal	van	vijf	meter	moeten	losse	stortstenen	liggen	zodat
amfibieën	kunnen	schuilen.

10 Haag

Hagen	zijn	prima	schuilplaatsen	voor	vogels	en	dienen	ook	als	perfecte	ecologische	erf-
afscheiding.	Vooral	de	huismus	maakt	hier	dankbaar	gebruik	van.	Maar	ook	kleine	zoogdieren	
als	de	egel	gebruiken	dit	soort	groenstructuren	om	van	het	ene	naar	het	andere	groengebied	
te	komen.

Goed voor:
- Vogels
- Kleine zoogdieren zoals de egel

Uitvoering

Er	bestaan	allerlei	soorten	hagen.	Gekozen	kan	worden	voor	inheemse	hagen	met	bijvoor-
beeld	verschillende	soorten:	liguster,	meidoorn,	sleedoorn,	veldesdoorn.	De	haag	kan	
worden	opgevuld	met	bijvoorbeeld	vlier	en	braam.	Deze	vruchtdragende	soorten	zijn	interes-
sant	voor	mens	en	dier.
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Bloem-	en	kruidenrijke	groenstroken	vormen	een	belangrijke	voedingsbron	voor	vlinders,	
hommels	en	bijen.	Deze	soorten	zijn	voor	hun	dagelijkse	kost	afhankelijk	van	de	nectar	en	het	
stuifmeel	van	bloemen.	Daarnaast	zijn	de	linten	ook	goed	voor	veel	andere	dieren,	zoals	vo-
gels	en	kleine	zoogdieren	als	de	egel	die	daar	eten	en	schuilplekken	vinden.	Met	name	tuinen	
kunnen	bijdragen	aan	een	leefomgeving	voor	vlinders	en	bijen.	Bijen,	vlinders	en	vogels	
zijn	dol	op	onze	tuinen,	waar	doorgaans	een	groot	aanbod	is	van	verschillende,	bloeiende	
planten	en	struweel.	Een	trend	is	helaas	meer	verstening	van	tuinen	en	minder	voedsel	en	
beschutting.	U	heeft	geen	grote	tuin	nodig	om	zelf	bij	te	dragen.	Het	belangrijkste	is	dat	u	het	
hele	jaar	bloeiende	planten,	in	groepjes,	in	de	tuin	heeft	staan

Bloemrijke	beplanting	is	oed	voor:
- Vlinders
- Bijen
- Vogels
- Planten
- Kleine zoogdieren
- Padden
-	 Salamanders

Uitvoering

Vlinders	en	bijen	hebben	een	gevarieerd	aanbod	van	inheemse	bloemen	en	kruiden	nodig.	
In	het	voorjaar	en	in	het	najaar.	Zorg	ervoor	dat	de	grondsamenstelling	goed	bij	de	vaste	
inheemse	planten	passen	en	het	zadenmengsel	past.		

11 Bloemrijke beplanting
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Gebruik inheemse soorten

De	meeste	dieren	hebben	veel	meer	aan	inheemse	dan	aan	
uitheemse	soorten	bomen,	struiken	en	planten	als	voed-
selbron.	Vlinder-	struiken,	vogelkers,	wegedoorn,	klimop	en	
hulst	zijn	struiksoorten	die	een	belangrijke	bijdrage	kunnen	
leveren	voor	de	biodiversiteit	doordat	ze	vogels,	vlinders	en	
bijen	van	voedsel	voorzien.	En	bomen	zoals	wilgen	en	lindes	
zijn	in	ecologisch	opzicht	interessant	voor	insecten	zoals	bijen.

Preventie raamslachtoffers

Als	glas	de	lucht	weerspiegelt,	lijkt	het	voor		vogels	alsof	ze	
erdoorheen	kunnen	vliegen.	Deze	maatregelen	voorkomen	
raamslachtoffers:
-	 Voorzie	de	ramen	van	getint	of	niet-spiegelend	glas.	Er	is	

ook	glas	met	een	ingebakken	uv-	patroon.	Dat	patroon	is	
wel	zichtbaar	voor	vogels	maar	niet	voor	mensen.

-	 Plaats	de	ramen	of	het	glas	in	geluidschermen	in	een	
hoek	waardoor	ze	niet	de	omgeving	reflecteren	maar	
bijvoorbeeld	de	grond.

-	 Plak	raamstickers	op	de	ramen.	De	kleur	van	de	stickers	
moet	bij	voorkeur	wit	zijn.	Uitgangspunt	hierbij	is	dat	er	
per	vierkante	meter	één	figuur	van	twintig	centimeter	
doorsnede	wordt	ingepast.	Andere	vormen	van	figu-
urverwerking	zijn	ook	mogelijk,	bijvoorbeeld	gezand-
straalde	figuren	in	het	glas	of	verticale	lijnen	van	2	cm	
breed,	met	een	onderlinge	afstand	van	10	cm.

Verlichting

Bijna	alle	dieren	in	de	stad	hebben	last	van	verlichting.	Zorg	
daarom	voor	zo	min	mogelijk	verlichting.	Dit	geldt	vooral	
bij	kavels	of	gebieden	die	aan	een	groen-	of	waterstructuur	
grenzen	en	bij	voorzieningen	voor	vleermuizen.

Handig naslagwerk

-	 Groenblauwe	netwerken,	Handleiding	voor	veer-
krachtige	steden,	Hiltrud	Potz,	Atelier	Groenblauw

-	 Stadsnatuur	maken,	Niels	de	Zwarte,	Nai010	Uitgevers
-	 Begroeide	daken	na	2010,	Peter	G.	Teeuw,	Techne	press	

Amsterdam
-	 Designing	for	Biodiversity,	K.	Gunnell,	C.	Williams,	B.	

Murphy,	RIBA	Publishing

Handige websites

-	 www.checklistgroenbouwen.nl
-	 www.nextcity.nl
-	 www.biodivercity.nl
-	 www.rainproof.nl
-	 www.bijenhelpdesk.nl
-	 www.vlinderstichting.nl
-	 www.vogelbescherming.nl
-	 www.zoogdiervereniging.nl
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 bestemmingsplan 'Varsseveldseweg 261 - 2023' ontwerp 
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Van Locis Adviseurs B.V.  

Betreft Stikstofparagraaf project Varsseveldseweg 261 te Doetinchem  

Datum 8 maart 2022 

 

Inleiding 
Aan de Varsseveldseweg 261 te Doetinchem wordt de realisatie van 2 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. 

Op de huidige locatie worden de bestaande stallen gesloopt. Onderdeel van de daarvoor benodigde 

omgevingstoetsingen, is de beoordeling van de aan dit planproject gerelateerde stikstofemissie.  

Doel 
Het doel van de stikstofparagraaf is het in beeld brengen en beoordelen van de effecten van de stikstofuitstoot 

ten gevolge van de activiteiten welke nodig zijn ter realisatie van het project aan de Varsseveldseweg 261 te 

Doetinchem.  
 

  
Figuur 1: uitsnede plangebied met rode markering projectlocatie, blauwe markering sloop (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

STIKSTOFPARAGRAAF 
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 Figuur 2: 2D- impressie bouwplan op projectlocatie (bron: Locis Adviseurs B.V.)  
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Wettelijk kader 
In het kader van de toets aan de Wet natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor 
plannen dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of 

het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen 

omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is uitgewerkt 

in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. 

 

 
Figuur 3: ligging planlocatie t.o.v. Natura-2000 gebied “Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach” (bron 
aerius.nl) 

 
Op ruim 11,7 kilometer afstand van de planlocatie bevindt zich Natura-2000 gebied “Klevsche Landwehr, Anholt. 
Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach” (zie figuur 3). Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura-2000-gebied 

“Rijntakken” is gelegen op een afstand van circa 14 kilometer van de planlocatie. 
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Stikstofrelevante activiteiten beoogde situatie 
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de 

vrijstelling voor bouw, sloop en eenmalige aanlegactiviteiten. Het is niet langer nodig om een activiteit met 
tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk 

dat het altijd gaat om een tijdelijke activiteit. De aanlegfase is niet meegenomen in de Aerius berekening.  

Gebruiksfase 

Ook bij het in gebruik hebben van woning kan NOx ontstaan (bijv. door gasgestookte cv’s). De uitstoot van de 

bestaande woning wordt meegenomen in de Aerius berekening. De nieuwe woningen worden gasloos gebouwd 

voor deze woningen worden alleen de vervoersbewegingen meegenomen in de Aerius berekening. 
 

Gebruik woningen 

 

Om het gebruik van de vrijstaande woning te bepalen wordt gebruik gemaakt van de bron: CROW-publicatie 317 

‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De vrijstaande woning valt onder het buitengebied – weinig stedelijk, 

in figuur 4 is met rood omcirkeld welke verkeersgeneratie die bij de woning hoort. Gemiddeld komen er (7,8+8,6 

/2=) 8,2 auto’s per dag. Dit komt dus in het “worst-case” scenario neer op (8,2 * 365 dgn. =) 2.993 

vervoersbewegingen per woning per jaar.  
 

 
Figuur 4: verkeersgeneratie vrijstaande woning (bron: CROW) 

 

Het wegverkeer is ingevoerd als een heen en terugkomende lijn. Al het wegverkeer gaat richting het westen. 

Hiervan gaat de helft richting het noorden en de ander helft gaat richting het zuiden. De lijnbronnen hebben een 
dermate grote afstand en zijn dus opgenomen is in het heersend verkeersbeeld.  

Uitstoot bestaande woning  

Emissie per woning (huishouden) Type woning NOx in kg/jaar NH3 in kg/ jaar 

Oudere woningen  Vrijstaande woning 3,59 0,47 
Tabel 1: Emissiewaarden voor vrijstaande woningen (aerius.nl/ factsheet ruimtelijke plannen emissiefactoren, 5 juli 2018). 

 

Stationair draaien van voertuigen in de gebruiksfase 

Het stationair draaien en manoeuvreren van voertuigen (weg verkeer) op de inrichting wordt ook meegenomen.  

 
Stationair draaien is onder de sector “anders” opgegeven in de AERIUS-calculator. Er wordt gebruik gemaakt van 

de sector anders zodat zowel de NOx als de NH3 emissie ingevoerd kunnen worden. Er wordt uitgegaan van een 

mix van voertuigen. Als een bedrijf gebruik maakt van vrachtwagens van derden, dan zal het wagenpark een mix 

zijn van Euro IV (2005), Euro V (2008) en Euro VI (2013) vrachtwagens.  

 
Het gemiddelde wagenpark in Nederland verandert voortdurend. Dit is terug te zien in de emissiefactoren die 
ieder jaar door het ministerie worden gepubliceerd. 
 

Voor de NOx emissie wordt het volgende 
rekenblad gehanteerd: 

https://www.rivm.nl/documenten/emissiefactoren-voor-
snelwegen-en-niet-snelwegen  

Voor de NH3 emissie wordt het volgende 
rekenblad gehanteerd: 

https://www.rivm.nl/documenten/emissiefactoren-nh3-voor-
snelwegen-en-niet-snelwegen  
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NH3 NOx  

Licht wegverkeer  0.019 0.264 
Middelzwaar wegverkeer  0.049 3.962 
Zwaar wegverkeer  0.073 5.492 

Tabel 2: Gehanteerde normen verkeer stationair draaien jaar 2022 (ε stad stagnerend).  
 

Voor stationair draaien wordt gebruik gemaakt van wegtype ‘normaal stadsverkeer’. Dit komt het dichtst in de 
buurt van stationair draaien.  
 
De volgende formules worden gebruikt om stationair draaien uit te rekenen:  

- ttotaal = tstationair * nvoertuigen * td operatief  
- Sfictief = 𝑣 * ttotaal (𝑣 = standaard te hanteren met een fictieve snelheid van 23 km/h) 

- Emissie per jaar = Sfictief * ε stad stagnerend/ 1000 

 

De auto’s kunnen 7 dagen per week, 365 dagen (td operatief) per jaar komen en gaan. De auto’s die naar de 

woningen komen staan gemiddeld per keer 10 seconden te manoeuvreren en of stationair te draaien.  
 

In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de gebruikte gegevens om het stationair draaien en het 

manoeuvreren te berekenen van de verschillende voertuigen.  

 

De totale emissie van het verkeer voor het stationair draaien en manoeuvreren is berekend op 0,15 kg/j 𝑁𝑂𝑥 en 

0,01 kg/j 𝑁𝐻3. 

 

 

In onderstaande tabel is de uitstoot van de gebruiksfase van de nieuwe woningen weergegeven die ingevoerd 

zijn in de Aerius berekening. 

 

 
Tabel 4: ingezet materieel gebruiksfase  

Gebruiksfase vrijstaande woningen 

1 Uitstoot bestaande woning 3,59 NOx en 0,47 NH3 

2 Verkeersgeneratie komen bestaande woning 1 (noord)wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

3 Verkeersgeneratie gaan bestaande woning 1 (noord) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

4 Verkeersgeneratie komen bestaande woning 1 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

5 Verkeersgeneratie gaan bestaande woning 1 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

6 Verkeersgeneratie komen woning 2 (noord) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

7 Verkeersgeneratie gaan woning 2 (noord) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

8 Verkeersgeneratie komen woning 2 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

9 Verkeersgeneratie gaan woning 2 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

10 Verkeersgeneratie komen woning 3 (noord) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

11 Verkeersgeneratie gaan woning 3 (noord) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

12 Verkeersgeneratie komen woning 3 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

13 Verkeersgeneratie gaan woning 3 (west) wegverkeer, licht licht 1497 / jaar stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

14 Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase 0,15 NOx en 0,01 NH3 
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Tabel 3: berekening stationair draaien en manoeuvreren  

   

Gebruiksfase 
Stationair draaien per 

voertuig licht verkeer 

Soort verkeer Aantal per jaar Aantal per dag Aantal 

minuten 

stationair per x 

ttotaal tstationair nvoertuigen td operatief Sfictief

𝑣

ttotaal NH3 

Emissie 

per jaar

Sfictief ε stad 

stagnerend/ 

 1000

Personen vervoer woning 1 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.00 195.04 0.000019

Personen vervoer woning 2 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.00 195.04 0.000019

Personen vervoer woning 3 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.00 195.04 0.000019

Totaal kilogrammen NH3 0.01

Stationair draaien per 

voertuig licht verkeer 

Soort verkeer Aantal per jaar Aantal per dag Aantal 

minuten 

stationair per x 

ttotaal tstationair nvoertuigen td operatief Sfictief

𝑣

ttotaal NOx 

Emissie 

per jaar

Sfictief ε stad 

stagnerend/ 

 1000

Personen vervoer woning 1 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.05 195.04 0.000264

Personen vervoer woning 2 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.05 195.04 0.000264

Personen vervoer woning 3 Licht wegverkeer 2993 8.2 0.17 8.48 0.00 8.2 365 195.04 23 8.48 0.05 195.04 0.000264

Totaal kilogrammen NOx 0.15
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Depositieberekening Aerius-calculator 
 
Al deze bovenstaande stikstofbronnen, welke zich tijdens de gebruiksfase van het project voordoen zijn in Aerius-

calculator (via calculator.aerius.nl) ingevoerd.  

 

 

 
Figuur 5: Screenshot Aerius-calculator, rekenresultaat (berekening via aerius.nl). 

 

 

Conclusie Stikstofparagraaf 
 

Uit de berekeningen met Aerius-calculator blijkt dat er ter hoogte van kwetsbare habitattypen in de Natura-2000, 

ten gevolge van de stikstofuitstoot binnen dit planproject, geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar zijn.  

 

Daarmee staat op voorhand vast dat de activiteiten, nodig voor de aanlegfase en gebruiksfase van het gewenste 

plan, geen nadelig effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende beschermde Natura-

2000 gebieden.  

 

De stikstofdepositie ten gevolge van de activiteiten van het gebruik van de woningen vormt daarmee geen 
belemmering. 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Aerius gebruiksfase berekening d.d. 08-03-2022 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIJLAGE 1 AERIUS 

STIKSTOFBEREKENING 

 
 
 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
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documentatieisteraadplegenvia:
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Contactgegevens
Rechtspersoon LocisAdviseursB.V.

Inrichtingslocatie Varsseveldseweg261,

7004HJDoetinchem

Activiteit
Omschrijving Gebruiksfase

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RgJhDyBvbTbW

Datumberekening 08maart2022,08:49

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Gebruiksfase-Beoogd 2022 1,1kg/j 8,6kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RgJhDyBvbTbW (08 maart 2022)



Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1
WonenenWerken|Woningen|Uitstootbestaandevrijstaande

woning
0,5kg/j 3,6kg/j

14 Anders...|Anders...|Stationairdraaienwegverkeergebruiksfase 0,0kg/j 0,2kg/j

 Verkeersnetwerk 0,6kg/j 4,9kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening
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Gebruiksfase,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Uitstootbestaande
vrijstaandewoning

Locatie 220053,442416
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 5,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 3,6kg/j
NH3 0,5kg/j

14 Anders...|Anders...

Naam Stationairdraaien
wegverkeer
gebruiksfase

Locatie 220066,442436
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 0,2kg/j
NH3 0,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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