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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op een locatie tussen de Reutummerweg en de 
Veldwijk/Verdistraat in de kern Tubbergen. De locatie is in de huidige situatie onbebouwd en ingericht als 
grasland. De locatie bestaat feitelijk uit twee delen, het gedeelte ten noorden van de Weleveldstraat en het 
gedeelte ten zuiden van de Weleveldstraat.

Initiatiefnemers zijn voornemens het gebied te ontwikkelen met woningbouw met bijbehorende (infrastructurele) 
voorzieningen. Het plan voorziet in het realiseren van 18 woningen tussen de Weleveldstraat en de 
Reutummerweg en maximaal 20 woningen tussen de Weleveldstraat en de Veldwijk/Verdistraat. In totaal 
voorziet het plan in 38 woningen, waarbij het wat betreft woningtypen gaat om vrijstaande, 
twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. De vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen zijn 
levensloopbestendig en daardoor geschikt voor meerdere doelgroepen. Zo kunnen de woningen bijvoorbeeld 
eenvoudig geschikt worden gemaakt voor bewoning door senioren huishoudens. Voor een tweetal kavels aan de 
zijde van de Reutummerweg geldt dat deze gebruikt mogen worden als woonwerklocatie, waarbij naast het 
wonen de gronden tevens gebruikt mogen worden ten behoeve van lichte bedrijfsactiviteiten.

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Tubbergen”, 
waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan voorziet 
hierin. Hierbij zal worden aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een ‘goede ruimtelijke 
ordening'.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen tussen de Reutummerweg en de Veldwijk/Verdistraat in de kern Tubbergen. In figuur 
1.1 is de ligging van het plangebied in het dorp en ten opzichte van de directe omgeving weergegeven. Met de 
blauwe en rode omlijning is een indicatieve begrenzing van respectievelijk het noordelijk en zuidelijk plandeel 
aangegeven. De gedeelte van de Weleveldstraat gelegen tussen beide plandelen maakt eveneens onderdeel uit 
van het plangebied. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding. 
Opgemerkt wordt dat op onderstaande figuren de nieuwe woonstraat Veldwijk nog niet waarneembaar is.
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied in de kern Tubbergen en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: 
ArcGIS)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg" bestaat uit de volgende stukken:

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0183.TUBBPWELEVELDREUTU-VG01) en een renvooi; 
regels (met bijbehorende bijlagen)

Op de verbeelding zijn de bestemmingen binnen het plangebied aangegeven. In de regels zijn bepalingen 
opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De 
toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4  Geldend bestemmingsplan

1.4.1  Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Tubbergen'. Dit bestemmingsplan is 
vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen op 3 november 2014. In dit bestemmingsplan heeft het 
plangebied nagenoeg volledig de bestemming 'Agrarisch'. Een zeer beperkt deel van het plangebied is bestemd 
tot 'Kantoor'. Tot slot is een deel van het plangebied voorzien van een dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie'. In figuur 1.2 is een uitsnede van het geldende bestemmingsplan weergegeven, waarop het 
plangebied met de rode (zuid) en blauwe (noord) contour is aangegeven. Opgemerkt wordt dat tevens de 
bestemmingsplannen 'Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen', 'Grote kernen, herziening 
bijgebouwenregeling', '(veeg)bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen' en het voorbereidingsbesluit 
'Wonen Kernen' van toepassing zijn. Het voert te ver om op deze plannen uitgebreid in te gaan. Daar waar 
relevant zijn de regels van deze plannen in voorliggend bestemmingsplan doorvertaald.
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Figuur 1.2 Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Tubbergen' (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

1.4.2  Beschrijving bestemmingen

Gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn bestemd voor het agrarisch gebruik met daaraan ondergeschikt 
onder meer extensief dagrecreatief medegebruik, wegen en paden, nutsvoorzieningen; en groenvoorzieningen. 
Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan. Uitsluitend mogen bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde worden gebouwd, een en ander met inachtneming van de maximale hoogten.

Gronden met de bestemming 'Kantoor' zijn bestemd voor kantoren met daaraan ondergeschikt: 
groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en water huishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, 
wegen en paden, tuinen, erven en terreinen. Een kantoorgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvak worden 
gebouwd. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn in de gehele bestemming toegestaan.

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarden. Het noordelijk deel van het plangebied is gedeeltelijk voorzien van de 
aanduiding 'specifieke vorm van waarde - hoge archeologische verwachtingswaarde' en het zuidelijk deel 
gedeeltelijk van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - middelhoge archeologische verwachtingswaarde'.

1.4.3  Strijdigheid

Het ontwikkelen van het plangebied met woningbouw met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen is niet in 
overeenstemming met de bouw- en gebruiksregels opgenomen in de geldende bestemmingen. Een herziening 
van het bestemmingsplan is daarom vereist. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste 
juridisch-planologische kaders om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in en rondom het plangebied. In hoofdstuk 
3 is de beschrijving van het voorgenomen plan opgenomen. Hoofdstuk 4 behandelt het relevante beleid. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de relevante omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op 
bestemmingsplansystematiek en licht de bestemmingen toe. In hoofdstuk 7 wordt de economische 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan toegelicht, gevolgd door de maatschappelijke uitvoerbaarheid in 
hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

2.1  Tubbergen
Het dorp Tubbergen is een esdorp, ontstaan uit een concentratie van boerderijen aan de rand van de es bij een 
knooppunt van samenkomende regionale wegen. In de loop der tijd heeft zich langs deze wegen, en dan met 
name de huidige Grotestraat, een min of meer gesloten lint van bebouwing gevormd. Deze bebouwing bestond 
naast boerderijen uit ambachtelijke bedrijvigheid, een kerk en pastorie en een school. 

De Grotestraat was rond 1855 reeds verhard. Het overige wegenpatroon bestond voornamelijk uit zandwegen 
die een verbinding vormden met de omliggende buurtschappen. De belangrijkste wegen hiervan waren de weg 
naar Geesteren en Langeveen (de huidige Hardenbergerweg) en de Reutummerweg. Tussen deze wegen 
ontstonden (korte) verbindingswegen waar zich incidenteel weer agrariërs vestigen. Voorbeelden van dergelijke 
wegen betreffen de Oranjestraat en de Molenstraat. Ook in de huidige ruimtelijke structuur van Tubbergen is 
deze historisch gegroeide radiale wegenstructuur, waarbij de van oudsher voorkomende wegen uit verschillende 
richtingen bijeenkomen in het centrum, nog goed herkenbaar.

Tot 1940 veranderde het patroon van het dorp Tubbergen niet wezenlijk. Slechts langs de bestaande wegen 
ontstond verdichting van bebouwing of vond aansluiting van bebouwing op de kern plaats. Verder ontstond aan 
de oostzijde van het dorp, min of meer achter de bebouwing langs de Grotestraat, een gebied met 
industriebebouwing ten behoeve van de zuivelfabriek. Pas na 1945 komen structurele uitbreidingen van het dorp 
tot stand. De eerste uitbreidingen hiervan liggen rondom het huidige centrumgebied, latere uitbreidingen zijn 
vooral in noordoostelijke en zuidoostelijke richting gesitueerd. 

De ontwikkeling die het dorp heeft doorgemaakt als gevolg van deze stedelijke ontwikkeling wordt weergegeven 
in de (historische) topografische kaarten uit ± 1900, ± 1950 en ± 2016 in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Kaarten ± 1900 (links) ± 1950 (midden) en ± 2016 (rechts) Tubbergen (Bron: Provincie Overijssel/ 
ArcGIS)

2.2  Huidige situatie plangebied
Het plangebied is gelegen tussen de Reutummerweg en de Veldwijk/Verdistraat in het oostelijke deel van de 
kern Tubbergen. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door woonbuurt Veldwijk en de Verdistraat aan de noordzijde, 
woonpercelen en agrarische cultuurgronden aan de oostzijde, (bebouwing aan) de Reutummerweg aan de 
zuidzijde en hoofdzakelijk woonpercelen aan de westzijde.

De ruimtelijke en functionele structuur van de directe omgeving bestaat voornamelijk uit woningbouw. Langs de 
Reutummerweg komen tevens andere functies voor, waaronder horeca en kantoren. Aan de overzijde van de 
Reutummerweg is bedrijventerrein Boskamp gelegen.

Het plangebied zelf is onbebouwd en ingericht als agrarische cultuurgrond. In figuur 2.2 en 2.3 is de huidige 
situatie op (lucht)foto's weergegeven.
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Figuur 2.2 Huidige situatie (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel)
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Figuur 2.3 Foto's van de huidige situatie (Bron: Natuurbank Overijssel)

  bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg       13



14      bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg



Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. In dit hoofdstuk wordt op de ontwikkeling zelf 
ingegaan. 

3.1  Gewenste ontwikkeling
Concreet bestaat het voornemen uit het realiseren van een woningbouwontwikkeling op gronden welke 
momenteel onbebouwd zijn en ingericht als grasland. Het plan voorziet in de bouw van in totaal 38 woningen.

Het plan gaat uit van het realiseren van 18 woningen tussen de Weleveldstraat en de Reutummerweg (zuidelijk 
plandeel). Het gaat hierbij concreet om 16 vrijstaande woningen en 2 twee-onder-een kap woningen. Voor een 
tweetal kavels aan de zijde van de Reutummerweg geldt dat deze gebruikt mogen worden als woonwerklocatie, 
waarbij naast het wonen de gronden tevens gebruikt mogen worden ten behoeve van lichte bedrijfsactiviteiten. 
Dit is in lijn met de structuurvisie die de strook langs de Reutummerweg aanmerkt als overgangsgebied tussen 
het bedrijventerrein en het omliggende woongebied. Binnen deze strook zijn reeds een kapsalon en kantoorpand 
aanwezig. Tussen de Weleveldstraat en de Veldwijk/Verdistraat (noordelijk plandeel) is de bouw van 20 
woningen voorzien, waarbij het gaat om 4 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-één-kapwoningen en 8 
rijwoningen. De vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen zijn levensloopbestendig en daardoor geschikt voor 
meerdere doelgroepen. Zo kunnen de woningen bijvoorbeeld eenvoudig geschikt worden gemaakt voor 
bewoning door senioren huishoudens. Daarnaast zijn de rijwoningen ook geschikt voor starters.

PR8 Architecten uit Almelo heeft ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling een verkavelingsvariant 
opgesteld. In figuur 3.1 is de betreffende tekening opgenomen. 
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Figuur 3.1 Verkavelingsvariant (Bron: PR8 Architecten)

De woningen worden georiënteerd op de nieuwe ontsluitingswegen, met uitzondering van de drie vrijstaande 
kavels langs de Weleveldstraat. Bij het bepalen van de verkaveling en de woningtypen is getracht aansluiting te 
zoeken bij de omliggende (landelijke) omgeving. 

De woningen met kavelnummers 1 tot en met 21 krijgen een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 
3,5 en 9,5 meter. Op de overige kavels geldt een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 6 en 10 
meter. De nokrichting van de vrijstaande woningen is overwegend haaks op de weg, die van de twee-onder-een 
kap en rijwoningen evenwijdig aan de weg. Tot slot bestaat de mogelijkheid om bij de woningen aan- en 
bijgebouwen te realiseren. Deze kunnen dienst doen als berging/garage bij de woningen of als woonruimte (bijv. 
woon-/slaapkamer) in geval van een levensloopbestendige woning.
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Bij de twee woonwerklocaties aan de Reutummerweg bestaat naast de hiervoor genoemde bouwmogelijkheden 
tevens de mogelijkheid tot het bouwen van een kleinschalige bedrijfsruimte. Deze mag een omvang hebben van 
maximaal 150 m². De goothoogte van dergelijke gebouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter. De 
bouwhoogte dient tenminste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van de woning.

De overige gronden binnen het plangebied worden ingericht met groen- en speelvoorzieningen en water 
huishoudkundige voorzieningen, waaronder een wadi waarin het overtollige hemelwater zal worden 
opgevangen.

Het voorliggende stedenbouwkundige plan is, gelet op de omliggende woonomgeving, passend qua opzet en sluit 
aan op de kenmerken van het gebied (ruim ingericht, groen karakter). Gelet op het vorenstaande wordt gesteld 
dat het plan leidt tot een stedenbouwkundig verantwoord beeld. 

3.2  Beeldkwaliteitsplan
Pr8 Architecten heeft in voorliggend geval een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierna zijn onderdelen uit het plan 
opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vastgesteld. De 
welstandscommissie zal bij het beoordelen van bouwplannen het beeldkwaliteitplan als toetsingskader hanteren.

In het bestemmingsplan 'Weleveld, Tubbergen' worden naast vrijstaande woningen ook 2-onder-1-kap en 
rijenwoningen gebouwd. Als algemeen uitgangspunt wordt nagestreefd dat alle woningen een architectonische 
kwaliteit hebben die aansluit bij de kwaliteit van de groene omgeving. Om deze mate van esthetische kwaliteit te 
bereiken zijn in dit beeldkwaliteitplan randvoorwaarden, als bindende uitgangspunten, uitgewerkt en 
omschreven.

Het plangebied bestaat uit 3 architectonische deelgebieden (zie figuur 3.2).

Deelgebied 1: landelijke architectuur met middelhoge beeldregie.
Deelgebied 2: dorpse architectuur met middelhoge beeldregie.
Deelgebied 3: dorpse architectuur met lage beeldregie.

Figuur 3.2 Architectonische deelgebieden (Bron: PR8 Architecten)
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De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 1 valt onder de noemer 'landelijke architectuur' met 
middelhoge beeldregie, waarbij als thema 'wonen in het groen' wordt opgelegd. Zowel de architectuur van het 
'kubisme' als ook referenties naar de typisch stadse architectuurstijlen zijn daarmee uitgesloten. De woningen 
zijn eenduidig in hoofdvorm en hebben een eenvoudige kap. Moderne uitwerking van de ’landelijke architectuur’ 
is toegestaan. De woningen staan met de voorgevel in de rooilijn, de rand van het bouwblok. Onder in dit 
deelgebied bevinden zich twee woonwerk kavels. Deze woningen moeten voldoen aan datgene wat hierboven 
omschreven staat. De vrijstaande bedrijfsgebouwen krijgen een architectonische uitstraling wat afgestemd is 
met de uitstraling van de woning. Bij een plat dak is een zwarte (houten) gevelbeplating verplicht. Bij hellende 
daken zijn keramische pannen verplicht en de gevels dienen uitgewerkt te worden in hout of metselwerk. De 
gebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Detaillering verdient extra aandacht.

De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 2 valt onder de noemer 'dorpse architectuur' met 
middelhoge beeldregie. De architectuur van deze woningen moeten een dorpse karakter krijgen waarin geen 
ruimte bestaat voor stedelijke architectuur. Landelijk architectuur zoals omschreven in deelgebied 1 is wel 
toegestaan in dit deelgebied. Verschillende kapvormen zijn toegestaan. De daken van de vrijstaande woningen 
mogen meerduidig zijn in hoofdvorm mits de uitstraling kwalitatief verantwoord is. Belangrijk is dat de woningen 
duidelijke kapvormen krijgen met bijpassende detaillering.

De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 3 valt onder de noemer 'dorpse architectuur' met lage 
beeldregie. Er is veel architectonische vrijheid in dit deelgebied mits de uitstraling voldoet aan de dorpse 
architectuur. Verschillende kapvormen zijn toegestaan. De daken van de vrijstaande woningen mogen 
meerduidig zijn in hoofdvorm. De geschakelde woningen hebben een zadeldak met al dan niet een aankapping 
aan de voorgevel. Schildkappen zijn niet toegestaan bij de geschakelde woningen. Bij de vrijstaande woningen 
zijn platte daken en daken met wolfseinden niet wenselijk.

Het beeldkwaliteitsplan bevat een hardheidsclausule waarmee afgeweken kan worden van de voorwaarden mits 
sprake is van een goede architectonische uitstraling.

3.3  Landschappelijke inpassing
Hannink Landschapsvormgeving heeft in voorliggend geval een groenplan opgesteld. Hierna zijn onderdelen uit 
het plan opgenomen. Voor het volledige plan wordt verwezen naar bijlage 1 bij de toelichting.

In onderstaand figuur is een uitsnede van het groenplan opgenomen. Voor een uitvergrote versie wordt 
verwezen naar het groenplan. Opgemerkt wordt dat in het groenplan de rijwoningen niet zijn opgenomen. 
Voorliggend plan maakt echter beide varianten mogelijk, waarbij de voorkeur ligt om de variant met rijwoningen 
te realiseren.
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Figuur 3.3 Landschappelijke inpassing (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

De zuidoostelijk gelegen inpassing van het scoutingterrein blijft onaangetast waardoor de beeldbepalende en 
karakteristieke waarde van die houtopstand blijft behouden. Deze houtopstand draagt voor een belangrijk deel 
bij aan het groene karakter van de nieuwe wijk. 

De entree van de wijk vanaf de Reutummerweg krijgt een wadi. De wadi wordt gecombineerd met een 
houtsingel die een kraag vormt rond de nieuw te realiseren woningen. Daardoor wordt voorkomen dat er direct 
zicht ontstaat op nieuwe bebouwing en draagt het bij in het doorbreken van de harde massa die wordt gevormd 
door de aanwezige bedrijven in het gebied. Naast de groensingel worden enkele bomen aangeplant om het 
groene karakter te kunnen benadrukken. Aan de noordzijde van de nieuwe woonwijk blijven bestaande 
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houtopstanden grotendeels in stand om ook daar het groene karakter van de wijk te kunnen waarborgen. Dat 
geldt onder meer voor een houtsingel die de nieuwe wijk scheidt met de Veldwijk. Een bestaand bosje blijft 
behouden en er is extra aandacht om de nieuwe woonwijk te scheiden met bestaande woningen aan de 
noordzijde. 

Bewoners zijn vrij om een keuze te maken voor erfscheidingen, maar worden wel beperkt in het aantal keuze 
mogelijkheden. Muren worden bijvoorbeeld niet toegestaan. Door de beperkingen ontstaat er een eenduidige, 
rustige wijk. 

Ook nieuwe bomen dragen bij aan de (groen)structuur in de wijk. Er is gekozen voor een verbinding vanaf de 
Reutummerweg met de Weleveldstraat. Bij de standplaatsen is goed gelet op de groeimogelijkheden evenals de 
groeiplaats inrichting. Daardoor krijgen bomen een duurzame plaats en is de groenstructuur geborgd voor in de 
toekomst.

3.4  Verkeer en parkeren

3.4.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Tubbergen hanteert hiervoor de 
gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren'. In deze notitie zijn geen kencijfers opgenomen ten aanzien 
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 
2012)' van het CROW aangehouden.

In het kader van voorliggend plan is een verkeer- en parkeeronderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten uit 
het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 bij deze toelichting. 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek uitgaat van twee-onder-een kapwoningen in plaats van rijwoningen in het 
noordoostelijke deelgebied. Het wijzigen van de woningtype ter plaatse heeft vanuit verkeerskundig oogpunt 
geen relevante gevolgen. 

3.4.2  Verkeer

De verkeersgeneratie van de huidige situatie, met agrarische gronden, is op nul motorvoertuigen per etmaal 
gesteld.

De ontwikkeling in het plangebied brengt per etmaal circa 313 (weekdag) tot 337 (werkdag) extra 
voertuigbewegingen met zich mee. Er zijn voldoende ontsluitingsmogelijkheden en kijkend naar de 
verkeersafwikkeling zijn ook geen problemen te verwachten. Vanuit de verkeersveiligheid en toegankelijkheid 
zijn er wel enkele aandachtspunten. 

In het beoordeelde kavelplan is de ontsluiting van het plangebied op de Reutummerweg vormgegeven als een 
gelijkwaardig kruispunt (rechts voorrang). Om de overgang van 50 km/u (Reutummerweg) naar 30 km/u 
(plangebied) vorm te geven conform de CROW richtlijnen wordt aanbevolen hier een uitritconstructie toe te 
passen. Naast een attenderende functie heeft een dergelijke aansluiting ook een snelheidsremmend effect. 

Voor de ontsluitingsweg door het plangebied (tussen Weleveldstraat en Reutummerweg) geldt dat de 
verbindingen ook door verkeer vanuit het noordelijk plangebied gebruikt gaat worden. Met de wegbreedte van 
5,0 m wordt voldaan aan de Duurzaam Veilige richtlijnen van het CROW voor dergelijke erftoegangswegen. 
Daarnaast voorziet de inrichting volgens het kavelplan in een acceptabele 30 km/u zone. 

Tot slot kent het kavelplan specifieke voorzieningen voor voetgangers. De trottoirs zijn overal in het plan 
minimaal 1,5 m, waarmee de toegankelijkheid voor mindervaliden, maar ook voetgangers met kinderwagens 
e.d. is gewaarborgd. Wel moet in de nadere detaillering aandacht worden gegeven aan de bereikbaarheid van 
de trottoirs, door toepassing van bijvoorbeeld invalideopritten. Ook dient de vrije doorloopbreedte bij obstakels 
als lichtmasten e.d. altijd minimaal 0,9 m te zijn.

3.4.3  Parkeren

Op basis van de parkeernormen van de gemeente Tubbergen is het benodigd aantal parkeerplaatsen berekend. 
Twee van de 21 vrijstaande woningen zijn op zogenoemde woonwerkkavels geprojecteerd. Voor deze kavels 
geldt dat de totale parkeerbehoefte van de werkfunctie op de betreffende kavel gefaciliteerd moet worden. De 
werkfunctie van de betreffende kavels is derhalve uit de berekening gehouden. 

Onderstaande tabel toont de parkeerbehoefte van de planontwikkeling van de woningen. Uit de tabel is af te 
leiden dat de woningen gezamenlijk een theoretische parkeerbehoefte kennen van (afgerond) 75 
parkeerplaatsen. 
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De parkeernormen van de gemeente schrijven voor dat per woning 0,3 parkeerplaats bestemd moet zijn voor 
bezoekers. Dit betekent dat er minimaal 10 parkeerplaatsen (33 woning * 0,3 pp) in de openbare ruimte 
beschikbaar moeten zijn. Het kavelplan voorziet in 22 openbare parkeerplaatsen, waarbij rekening is gehouden 
met loopafstanden. Er wordt dan ook ruimvoldoende parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd. Gezien de 
omvang van de bedrijfsmatige activiteiten op de woonwerkkavels mag verondersteld worden dat er naast de 
parkeerbehoefte uit bovenstaande tabel geen expliciete parkeercapaciteit voor vrachtwagens gerealiseerd hoeft 
te worden. 

Voor de woonwerkkavels is het uitgangspunt dat de woonfunctie onder de 21 vrijstaande woningen valt en de 
parkeerbehoefte van de werkfunctie geheel op eigen kavel gefaciliteerd wordt. Gezien de te realiseren functies is 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen niet mogelijk. 

In artikel 10.1 van de regels zijn bepalingen opgenomen, waarmee wordt verzekerd dat er binnen het 
plangebied voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd dus ook in geval van het realiseren van rijwoningen.

3.4.4  Conclusie

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1  Algemeen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

4.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben 
decentrale overheden beleidsvrijheid.

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de 
Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd 
instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

  bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg       23



detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de 
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met 
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit). 

4.1.2  Toetsing aan het rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. 

Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna 'Ladder') is van toepassing op bestemmingsplannen, 
uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c in samenhang 
met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo.

Stec Groep heeft in 2018 een laddertoets uitgevoerd. Sindsdien is het plan in beperkte mate gewijzigd in die zin 
dat er 5 extra woningen mogen worden gebouwd. Dit is het gevolg van het wijzigen van een deel van de 
woningtypen naar rijwoningen. In november 2020 heeft de Stec Groep de laddertoets middels een oplegnotitie 
geactualiseerd waarin het (gewijzigde) plan getoetst wordt aan de laatste prognoses. Hierna is de toets aan de 
ladder opgenomen. Voor de rapportages wordt verwezen naar bijlagen 3 (laddertoets, 2018) en 4 (actualisatie, 
2020)

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling?

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in 
relatie tot de omgeving. Uit jurisprudentie blijkt dat woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen worden 
beschouwd als een stedelijke ontwikkeling en daarmee Ladderplichtig zijn.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het realiseren van maximaal 38 woningen, waardoor het plan dient te 
worden beschouwd als zijnde een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Wat betreft de lichte bedrijfsfuncties die bij een tweetal kavels zijn toegestaan wordt opgemerkt dat het gaat om 
(zeer) kleinschalige activiteiten die onder de ladderplichtige grens van 500 m2 BVO vallen (ABRvS 28 juni 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1724).

Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied?

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het bestemmingsplan een 
beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet 
worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang 
van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen.

Het zwaartepunt van het ruimtelijk verzorgingsgebied voor de beoogde ontwikkeling ligt op een lager 
schaalniveau en komt grotendeels overeen met de gemeente Tubbergen zelf. Voor de beargumentatie hiervan 
wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de laddertoets (bijlage 3).

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling

Het plan beoogt 38 reguliere grondgebonden woningen, in de vorm van ruime vrijstaande en 
twee-onder-een-kap woningen en rijwoningen. 

Kwantitatieve behoefte

In de actualisatie van de laddertoets (bijlage 4) heeft Stec Groep de kwantitatieve behoefte in de perioden 2017 
tot en met 2027 en 2027 tot en met 2035 in beeld gebracht. Stec Groep heeft daarvoor aansluiting gezocht bij 
het geactualiseerde RWP Twente voor de periode 2017-2027. Volgens het RWP 2017 (en overigens ook volgens 
het RWP 2019) is er in Tubbergen ruimte om minimaal 475 en maximaal 585 woningen aan de woningvoorraad 
toe te voegen. Aangezien thans nieuwe prognoses beschikbaar zijn, heeft Stec Groep een aanvullende check 
uitgevoerd met behulp van Primos2020. Uit deze check blijkt dat in de periode 2020 tot en met 2030 een 
huishoudensgroei te verwachten is van circa 275 huishoudens in de gemeente Tubbergen. Dit sluit aan bij het 
beeld uit de Laddertoets uit 2018, waar een afvlakkende groei te zien is op middelange termijn.

Stec Groep heeft de behoefte afgezet tegen de harde plancapaciteit. Daarbij gaat het om de woningen die op 
grond van een planologisch besluit gebouwd kunnen worden, maar nog niet gebouwd zijn. Uit het rapport van 
Stec Groep blijkt dat de harde plancapaciteit op 1 januari 2018 circa 120 woningen bedroeg. Per 1 januari 2020 
bedraagt de harde plancapaciteit 71 woningen. Dit komt doordat de afgelopen jaren gebouwd is voor de 
woningbehoefte. 
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Het vorenstaande betekent dat de 38 woningen kwantitatief in een behoefte voorzien. 

Kwalitatieve behoefte

In de laddertoets (bijlage 3) heeft Stec Groep de kwalitatieve behoefte in het rapport in beeld gebracht. In het 
rapport doet Stec Groep een aantal aanbevelingen om het plan te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij 
de kwalitatieve behoefte in de gemeente en de kern Tubbergen op middellange termijn. In paragraaf 3.3 van het 
rapport schrijft Stec Groep: 'De grootste kwalitatieve opgave in de gemeente ligt de komende 10 jaar met name 
in het toevoegen van (levensloopbestendige) nultredenwoningen'. In paragraaf 3.4. geeft de Stec Groep aan dat 
er kwalitatieve opgaven kunnen liggen in het onvoldoende aansluiten van de bestaande voorraad op de 
woonwensen van huishoudens in Tubbergen. Stec Groep constateert dat met name het aandeel duurdere 
koopwoningen vanaf €300.000 in de kern kleiner is ten opzichte van de totale gemeente. De kern Tubbergen 
heeft juist een wat groter aandeel betaalbare woningen en ook huurwoningen wanneer dit vergeleken wordt met 
het gemeentelijke beeld. Vanuit dit indicatieve beeld, acht Stec Groep het daarom realistisch, dat er nog 
behoefte is aan reguliere grondgebonden woningen. Echter, de grootste opgave ziet Stec Groep in de 
toenemende doelgroepen senioren huishoudens. 

Als basis voor de uitvoeringsnota Woningbouw 2018 heeft de Stec Groep het rapport 'Kwalitatief programmeren' 
opgesteld. In dit rapport staat dat het aantal senioren in de gemeente (sterk) toeneemt, terwijl het aantal jonge 
huishoudens en gezinnen op termijn daalt. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar kleinere en 
levensloopbestendige woningen de komende jaren toeneemt en de vraag naar gezinswoningen stabiliseert of 
soms krimpt. Het toevoegen van meer zelfbouwkavels of ruime gezinswoningen resulteert mogelijk in 
overschotten van dit woningtype. Dit is niet per definitie goed of fout, maar dient zorgvuldig afgewogen te 
worden evenals de mogelijke gevolgen. Afgesloten wordt het advies om duidelijk voor ogen te houden dat de 
grootste toename en opgave op de middellange termijn bij de senioren plaatsvindt en niet bij de jongere 
doelgroepen. 

Op basis van het Stec-rapport is de uitvoeringsnota Woningbouw 2018 opgesteld. Hierin wordt ten aanzien van 
de doelgroep starters beschreven dat de bestaande voorraad koopwoningen relatief duur is. In november 2018 
heeft evenwel 33% van de te koop staande woningen in de gemeente heeft een prijsniveau tot €225.000,-. Dit 
betekent dat veel starters die willen kopen, aangewezen zijn op nieuwbouw cq zelfbouw (of wellicht een 
koopwoning in een grote gemeente waar het aanbod van goedkope koopwoningen omvangrijker zal zijn). 
Daarnaast wordt geconstateerd dat de doorstroming gestagneerd is en tot gevolg heeft dat er maar weinig 
koopwoningen vrij komen die relatief goedkoop zijn. Dit betekent dat starters vooral aangewezen blijven op 
nieuwbouw. Ten aanzien van de doelgroep senioren wordt opgemerkt dat maatschappelijke trends en 
beleidswijzigingen in het sociaal domein zorgen voor een afbouw van het intramurale zorgaanbod en 
verdergaande extramuralisering. Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Een belangrijk deel van de senioren 
zal en wil in de toekomst in gewone woningen blijven wonen. Met de zogeheten “Blijverslening” van de SVN 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) kan de gemeente een financieel instrument 
inzetten om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Als gevolg 
van de toenemende vergrijzing wordt de behoefte aan met name kleinere grondgebonden 
seniorenwoningen/levensloopbestendige woningen groter. De gemeente wil in of nabij het centrum van het 
bestaand bebouwd gebied van de kernen de mogelijkheden benutten om in dit specifieke segment te voorzien. 

Uit voorgenoemde onderzoeken en participatiegesprekken blijkt dat de doelgroep starters nog onvoldoende 
bediend worden. Het gaat om zowel goedkope huur (rijwoningen) als woningen voor jongeren met groter 
budget (koopwoningen). Jongeren vinden huidige rijtjeswoningen kwalitatief niet goed (te oud en te duur) ten 
opzichte van nieuwbouw. Het gemeentelijk kwaliteitshandvest beschouwt woningen in de (goedkope) huur en 
koop van circa € 150.000,00 (voor alleenstaanden) tot maximaal € 250.000,00 als betaalbaar voor starters. 
Geschikt aanbod voor deze doelgroep ontbreekt op dit moment. Met voorliggend plan kan invulling worden 
gegeven aan de woningbehoefte van starters door het realiseren van rij- en twee-onder-één-kapwoningen. Deze 
woningen hebben een vanaf-prijs tussen de € 202.625 en € 250.000 en vallen hiermee binnen de bandbreedte 
van een betaalbare starterswoning. Wat betreft de vrijstaande woningen wordt opgemerkt dat deze kavels in de 
vrije verkoop gaan, oftewel waarop men een woning naar keuze kan bouwen waarbij uiteraard wel aan de 
beeldkwaliteitseisen zal moeten worden voldaan. De vanaf-prijs voor een kavel met een vrijstaande woning 
bedraagt circa €450.000,-, uitgaande van een kavel van 350 m² en een woning met inhoudsmaat van 700 m³. 
Voor een compleet overzicht van de prijzen wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze toelichting.

De rijwoningen en twee-onder-één kapwoningen zijn geschikt en bereikbaar voor een brede doelgroep, 
waaronder starters (tweeverdieners), doorstromers, gezinnen en senioren. De vrijstaande woningen zijn met 
name geschikt voor senioren die levensloopbestendig wensen te wonen en gezinnen die in dit specifieke 
woonmilieu (groenstedelijk, nabij het centrum en landelijk gebied) willen wonen. 

Het bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden en flexibiliteit om levensloopbestendige woningen te 
kunnen realiseren die voldoen aan de gestelde criteria van Stec Groep. Standaard worden de volgende 
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ontwerpuitgangspunten aangehouden:

Alle voordeuren kennen een minimale deurmaat van 930 millimeter, waardoor een vrije doorgang van circa 
900 millimeter overblijft. Dit geeft rolstoel- en rollatorgebruikers een ruime doorgang. Binnendeuren naar 
overige (primaire) leef- en verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer) op de 
begane grond kennen ook allen deze minimale deurmaat van 930 mm.
Dorpels bij de toegangsdeuren kennen maximaal de benodigde aanslag van 20 millimeter ten behoeve van 
eventuele waterkering van buiten. Verder zijn alle binnendeuren geheel dorpelvrij waardoor er een vlakke 
vloerovergang ontstaat tussen de diverse ruimten.
Alle woningen krijgen een kruipruimte onder het gebouw, waardoor (eventueel later) relatief eenvoudig 
extra aansluitingen ten behoeve van een extra badkamer op de begane grond gemaakt kunnen worden. 
Voor zover ze nog niet tijdens de bouw al worden meegenomen.
Tevens zal de planarchitect de ruimtes dusdanig ontwerpen en adviseren dat er in een later stadium op de 
begane grond een slaapkamer met badkamer gerealiseerd kan worden. Dit zonder al te grote inspanning, 
waardoor de mensen hier zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.

Toekomstige bewoners hebben daarnaast de mogelijkheid in het ontwerp van de woningen alle 
levensloopbestendige wensen door te voeren. 

Zoals beschreven zal de behoefte naar verwachting tevens worden ingevuld door gezinnen die het woonmilieu 
met name aanspreekt. Verderop in deze paragraaf zal hier nader op in worden gegaan.  Wel wordt opgemerkt 
dat in het rapport 'Kwalitatief programmeren' wordt gesteld dat de vraag naar gezinswoningen mogelijk 
stabiliseert of soms krimpt. Hierbij dient als kanttekening te worden geplaatst dat dit betrekking heeft op de 
volledige gemeente. In de laddertoets (bijlage 3), welke zich specifiek richt op de kern Tubbergen, is 
geconstateerd dat in Tubbergen met name het aandeel duurdere koopwoningen vanaf €300.000,- in de kern 
kleiner is ten opzichte van de totale gemeente. Ook wordt in de laddertoets geconstateerd dat de kern 
Tubbergen juist een wat groter aandeel betaalbare woningen en ook huurwoningen heeft wanneer dit 
vergeleken wordt met het gemeentelijke beeld. Ondanks het groter aandeel betaalbare woningen is in dit 
segment wel een krapte op de woningmarkt in Tubbergen te zien. Er staan gemiddeld niet veel betaalbare 
woningen te koop. Daarbij geldt dat de betaalbare woningen kort te koop staan en er per woning veel 
gegadigden zijn. Er zijn te weinig betaalbare woningen binnen de kern Tubbergen ten opzichte van het aantal 
woningzoekenden. Het hiervoor genoemde vormt dan ook - naast de ruimtelijke visie voor het gebied (zie 
Woonmilieu hierna) - de onderbouwing van het beoogde programma, waarbij wordt ingezet op verschillende 
type woningen in verschillende segmenten. Tevens is de verwachting dat ten gevolge van het plan door 
verhuisbewegingen binnen de kern elders woningen vrijkomen die geschikt zijn voor starters, wat een positief 
effect heeft op de doorstroming op de woningmarkt. 

Voor een nadere toelichting op de kwalitatieve behoefte wordt verwezen naar paragraaf 3.3 tot en met 3.5 van 
de laddertoets (bijlage 3).

Woonmilieu

In het kader van het rapport 'Kwalitatief programmeren' van de Stec Groep heeft er per doelgroep een 
verdieping van de woonwensen plaatsgevonden. Uit deze analyse is gebleken dat voor alle onderzochte 
doelgroepen (starters, doorstromers, gezinnen en senioren) de voorkeur ligt bij de woonmilieus centrum-dorps 
en landelijk, waarbij starters en senioren de voorkeur hebben om dicht bij voorzieningen te wonen 
(verzorgingskern). In geval van de gezinnen speelt dit minder en geeft men de voorkeur aan een beschutte, 
kindvriendelijke omgeving in een woonkern of aan de rand van een verzorgingskern.

Allereerst wordt opgemerkt dat Tubbergen als verzorgingskern wordt beschouwd. Het plangebied ligt enerzijds 
aan de rand van de kern (overgangsgebied kern-buitengebied) en anderzijds op korte afstand van het centrum. 
Dit maakt dat de beoogde ontwikkeling interessant is voor zowel starters, senioren als gezinnen, temeer het plan 
een combinatie van de woonmilieus centrum-dorps en landelijk betreft. Vooral het middengebied, tussen de 
Reutummerweg en de Weleveldstraat, kenmerkt zich als ruim en groen opgezette woonbuurt. Het verder 
verdichten dit gebied bijvoorbeeld door extra rijwoningen toe te voegen is onwenselijk. In de gemeentelijke 
structuurvisie (zie ook par. 4.4.1) is dit gebied namelijk aangewezen als robuuste groenstructuur met een open 
structuur. Dit betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn in dit gebied, maar dat in geval van ontwikkeling de 
openheid en het groene karakter van gebied gewaarborgd wordt. De landschappelijke identiteit van het 
middengebied is dan ook bepalend geweest voor de inrichting van het gebied, welke zich kenmerkt door met 
name vrijstaande woningen op ruime kavels en in een lage bebouwingsdichtheid. Door de beoogde inrichting 
blijft in het gebied sprake van een robuuste groenstructuur. Dit wordt nog eens versterkt door de woningen uit te 
voeren in één bouwlaag met een kap. De beoogde invulling is passend binnen de kaders van de gemeentelijke 
structuurvisie.

Het plan voorziet dan ook in een bijzonder woonmilieu en vormt daarmee een toevoeging op het bestaande 
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woningaanbod. Daarnaast heeft Tubbergen weinig andere locaties die ook in dit specifieke woonmilieu (kunnen) 
voorzien.

Geconcludeerd wordt dat het plan tevens in een kwalitatieve behoefte voorziet.

Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?

Weleveld is buiten bestaand stedelijk gebied (BSG) gelegen. In de Laddertoets uit 2018 heeft Stec Groep 
beschreven welke alternatieven de gemeente in de marktregio ziet binnen BSG. Deze inzichten heeft Stec Groep 
geactualiseerd op basis van de planlijst van 1 januari 2020. Net als in 2018 bevinden de inbreidingslocaties zich 
versnipperd door de gemeente Tubbergen en bieden ruimte aan één of enkele woningen. De ruimtelijke opzet 
van Weleveld gaat uit van ruim en groen woonmilieu met grote kavels (tot 1.500m2), op een plangebied van in 
totaal circa 19.000m². Ook de grotere locaties (met ruimte voor maximaal 20 woningen) zijn daarom niet 
geschikt (te maken) voor het plan zoals beoogd. 

Bij elkaar kunnen alle potentiële locaties binnen BSG in de gemeente Tubbergen voorzien in een behoefte van 
ongeveer 145 woningen. Voor de periode 2020-2030 blijkt op basis van Primos2020 in de marktregio 
(gemeente) een totale kwantitatieve additionele behoefte aan circa 205 woningen (275 minus harde plannen). 
Kwantitatief betekent dit dat er een behoefte binnen de marktregio resteert van ongeveer 60 woningen voor de 
komende tien jaar, als al deze potentiële inbreidingslocaties ook zouden worden ingevuld. Dat wil zeggen dat, 
ook na de ontwikkeling van de maximaal 38 woningen in het plan Weleveld, kwantitatief ruim voldoende 
Ladderruimte beschikbaar blijft om inbreidingslocaties 'te vullen'. 

Conclusie

Voorliggend plan voorziet zowel in een kwantitatieve als kwalitatieve vraag naar de geplande woningen. 
Daarnaast is uitbreiding van het bestaand stedelijk gebied noodzakelijk om voldoende woningen in Tubbergen te 
realiseren. Het plan voldoet aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

4.2  Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. 

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke leefmilieu  
in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale 
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei 
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit 
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het 
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat 
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld 
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal: 

1. Of - generieke beleidskeuzes
2. Waar - ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe - gebiedskenmerken

Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de 
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke) 
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verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet 
kan.

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van publieke 
belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.

In figuur 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 

Figuur 4.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1  Generieke beleidskeuzes

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidkeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater 
en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en 
kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te voorkomen. In de omgevingsvisie 
zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.

4.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan 
welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat 
ontwikkeld zou kunnen worden.

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de - voor dat 
ontwikkelingsperspectief - geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te 
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worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap 
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er 
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen.

4.2.3.3  Gebiedskenmerken

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een 
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een 
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor 
alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken 
van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende 
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening geregeld. De 
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier 
kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de 
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een 
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen 
worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal 
het volgende beeld.

4.2.4.1  Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.2 (principe van concentratie), 
artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik) en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan. 

Artikel 2.1.2, lid 1: (Principe van concentratie)

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde 
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.3.1 en 4.4.2 is in de gemeentelijke woningbouwprogrammering ook uitgegaan van 
woningbouw voor de lokale behoefte. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat dit plan voldoet aan artikel 2.1.2, lid 
1 van de Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

lid 1:

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als: de gronden die 
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de 
gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten 
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1 Bro;

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 

De ontwikkeling is gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Zoals blijkt uit paragraaf 4.1.2 (onder het kopje 'Ligt 
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de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied?') is er binnen de kern Tubbergen onvoldoende ruimte 
beschikbaar om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast voorziet voorliggend plan in een specifiek 
groenstedelijk woonmilieu. Gelet op het vorenstaande is het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming 
met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.2.2. Realisatie nieuwe woningen

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is 
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.

2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in 
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking 
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de 
behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken.

4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming met het RWP Twente (zie ook 
paragraaf 1.3). Op de gronden in het plangebied kunnen maximaal 38 woningen gerealiseerd worden. De bouw 
van deze woningbouwaantallen zijn passend binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en daarmee ook 
binnen de geldende woonafspraken zoals deze tussen de gemeenten en provincie zijn gemaakt op basis van 
regionale afstemming (lid 3 en 4). Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening 
Overijssel.

4.2.4.2  Ontwikkelingsperspectieven

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In de stedelijke 
omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden en door herstructurering de kwaliteit 
van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te vergroten. 

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. 
In figuur 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. 
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Figuur 4.2 Uitsnede Ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

“Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken”

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, 
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. 
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen 
om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). 
Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, 
bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op 
overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie 
(door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door 
bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven” 

Het plan voorziet in de realisatie van 38 woningen en sluit aan bij de ambitie om ook de komende jaren voor de 
kern Tubbergen zowel kwantitatief als kwalitatief te voorzien in de lokale woningbehoefte. De woningbehoefte 
kan niet worden opgevangen binnen de kern (zie subparagraaf 4.1.2), hierdoor is uitbreiding noodzakelijk. Het 
plangebied grenst aan bestaand stedelijk gebied en vormt hierdoor een geschikte uitbreidingslocatie. De 
ontwikkeling vormt geen belemmering voor overige functies in de omgeving. De nieuwe woningen passen zowel 
vanuit stedenbouwkundig als functioneel oogpunt goed in de omgeving. Geconcludeerd wordt dat het initiatief in 
overeenstemming is met het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief.
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4.2.4.3  Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De “Natuurlijke laag” en de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” kunnen in dit 
geval buiten beschouwing blijven, vanwege de binnenstedelijke ligging van het plangebied en het feit dat de 
natuurlijke waarden niet meer voorkomen. Daarnaast wordt de “Laag van de beleving” buiten beschouwing 
gelaten omdat er geen kenmerken of elementen vanuit deze laag op het plangebied van toepassing zijn.

1. De 'Stedelijke laag'

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is gelegen in het 
gebiedstype “Woonwijken 1955 - nu”, dit is in figuur 4.3 weergegeven. 

Figuur 4.3 Uitsnede Stedelijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

“Woonwijken 1955 – nu”

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken, 
villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van 
verschillende ordeningsprincipes.

Als ontwikkelingen plaats vinden de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, maat 
en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel 
daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag”

Het realiseren van de woningbouwontwikkeling ter plaatse is zowel vanuit functioneel als stedenbouwkundig 
oogpunt passend in de omgeving. De woonbuurt zal aansluiten op het bestaand stedelijk gebied. De gekozen 
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verkaveling en de toegestane bouwmogelijkheden, met een ruimere meer landelijke opzet, doen recht aan deze 
locatie. Met het plan wordt op een kwalitatief hoogwaardig wijze voorzien in de woningbehoefte in de kern 
Tubbergen. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling aansluit op de kenmerken en uitgangspunten van de 
“Stedelijke laag”.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Regionaal beleid

4.3.1  Regionale Woonprogrammering Twente

4.3.1.1  Algemeen

Begin 2016 is de bestuursovereenkomst woonafspraken Twente door de gemeente Tubbergen ondertekend. 
Onderdeel van deze overeenkomst is een Regionaal Woningbouwprogramma (RWP Twente). Het meest recente 
RWP Twente dateert van juli 2019, in dit RWP Twente wordt meer ruimte geboden voor inbreidings- en 
transformatielocaties. Het RWP Twente 2017 biedt inzicht in het aan de gemeente Tubbergen toegekende 
woningbouwprogramma. 

In Tubbergen bedraagt de netto-woningvraag in de periode t/m 2026 maximaal 585 woningen. De gemeente 
Tubbergen bouwt enkel voor de lokale behoefte, zoals dat is bepaald in de Regionale Woonvisie. De 
woonafspraken zijn doorvertaald in de gemeentelijke woonvisie (zie paragraaf 4.4.2).

4.3.1.2  Toetsing van het initiatief aan de Regionale Woonprogrammering Twente

In paragrafen 4.1.2 en 4.2.4.1, specifiek de onderbouwing van artikel 2.2.2., wordt onderbouwd hoe dit 
bestemmingsplan zich in kwantitatieve zin verhoudt tot het gemeentelijk woningbouwprogramma. Het 
gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming is met het RWP Twente, om deze reden is ook dit 
bestemmingsplan ook in overeenstemming met het RWP Twente.

4.4  Gemeentelijk beleid

4.4.1  Structuurvisie Tubbergen

4.4.1.1  Algemeen

De structuurvisie 'Op en top Tubbergen', vastgesteld door de gemeenteraad op 14 maart 2016, is opgesteld voor 
het gehele grondgebied van de gemeente Tubbergen. In de structuurvisie wordt vooruit gekeken naar 2025 en 
een doorkijk gegeven naar 2030. De structuurvisie vormt het afwegingskader voor nieuwe 
ontwikkelingen/initiatieven in de gemeente. De structuurvisie bindt alleen de gemeente, er is geen sprake van 
rechtstreekse bindende werking naar burgers.

4.4.1.2  Visie op Hoofdlijnen

De rode draad door de structuurvisie vormt de samenhang tussen de begrippen 'sociaal', 'vitaliteit' en 'ruimte'. 
Deze begrippen beïnvloeden elkaar continu en alleen in een goede balans dragen ze bij aan leefbaarheid, 
vitaliteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Deze begrippen hebben in deze structuurvisie een plek gekregen in de drie 
hoofdkeuzes: een vitale sociale infrastructuur, economische dynamiek en vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid.

4.4.1.3  Rode draad 'wonen'

Aantrekkelijk wonen is een belangrijke troefkaart van Tubbergen! Die kracht wil de gemeente verder versterken, 
samen met de bewoners. Het gaat hierbij om veel meer dan alleen de woningen: voorzieningen, inrichting 
openbare ruimte, bereikbaarheid van (werk)locaties elders en natuurlijk identiteit en saamhorigheid. De 
gemeente schept de voorwaarden en ondersteunt waar mogelijk.

Binnen Tubbergen is geen sprake van structurele leegstand. Om te voorkomen dat dit op termijn ontstaat, stuurt 
de gemeente op een geleidelijke woningbouwontwikkeling, op de juiste locatie(s) èn afgestemd op de lokale 
behoefte voor zowel ouderen als ook jongeren en doorstromers.

Relevante randvoorwaarden en uitgangspunten voor initiatieven binnen het thema 'wonen' zijn in dit geval:

Zuinig ruimtegebruik, geleidelijke ontwikkeling van de voorraad. Inbreiding heeft voorkeur boven uitbreiding, 
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mits de omgevingskwaliteit in de kern niet aangetast wordt. Om hierin een goede afweging te kunnen maken 
bij initiatieven, passen we de 'ladder duurzame verstedelijking' toe: een handvat vanuit het rijk voor een 
zorgvuldig afwegingsproces.
Initiatieven moeten bijdragen aan meer diversiteit en voorzien in een concrete vraag.
Voorkomen belemmeringen voor (doorontwikkeling van) bestaande functies.
Voorkomen (verkeers- /parkeer)overlast voor de omgeving en een goede ontsluiting.
Ontwikkelingen moeten duurzaam en levensloopbestendig zijn.
De gemeente geeft prioriteit aan specifieke locaties die het dorp(sbeeld) versterken; bijvoorbeeld een 
bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit, aan de leefbaarheid, aan de verbetering van het milieu of een 
bijdrage leveren aan woningbehoefte van belangrijke en kwetsbare doelgroepen.

4.4.1.4  Hoofdlijn kern Tubbergen

Omdat de toekomst niet voorspeld kan worden, wordt alleen op hoofdlijnen uitspraken gedaan over het 
mogelijke (woon- en werk)programma. Kwaliteit staat hierbij voorop! Dit betekent dat een ontwikkeling zich 
goed moet voegen in haar omgeving, functioneel en in uitstraling. Daarom zijn gebiedstypen benoemd op de 
kernkaarten. Dit geeft de wenselijke ontwikkelingsrichting weer, met de huidige situatie als vertrekpunt. Het 
gebiedstype vormt onderdeel van het referentie kader bij beoordeling van initiatieven.

Tubbergen is een van de 3 hoofdkernen met een goed voorzieningenaanbod. Er zijn kansen voor wonen in 
combinatie met zorg, in de nabijheid van die voorzieningen. Inbreiding gaat voor uitbreiding, mits dit niet ten 
koste gaat van de identiteit, karakteristiek en een aangenaam woon- en leefklimaat. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat de karakteristieke open gebieden als Eeshofbos (Hardenbergerweg) en het sportveld (Dr Schaepmanstraat), 
ook in de toekomst open zullen blijven. Dit geldt ook voor het gebied tussen de Reutummerweg en de 
Weleveldstraat. Deze inprikker vanuit het buitengebied tot in de kern is identiteit bepalend. Daarnaast is er een 
buffer tussen woon- en werkgebied wenselijk. In de Woonvisie is opgenomen dat voor de komende periode 
zowel nog een kwantitatieve als een kwalitatieve woningbouwopgave wordt gezien. Vooralsnog is de kwaliteit 
van de huurwoningen toereikend en is er geen aanleiding voor grootschalige herstructurering.

Aan de oostzijde van de Reutummerweg zijn er mogelijkheden voor kleinschalig werken. Evenals bij 
woningbouw geldt dat een goede landschappelijke inpassing voorop staat. 

In figuur 4.4 is de kernkaart voor Tubbergen weergegeven. Hierin is het vorenstaande vertaald. Het plangebied 
wordt in deze kaart globaal aangegeven met de rode en blauwe omlijningen.

Figuur 4.4 Uitsnede Structuurvisie Tubbergen (Bron: gemeente Tubbergen)  

De in figuur 4.4 weergegeven structuurvisiekaart kan als volgt worden verklaard:

De groene pijl staat voor het behoud van de open structuur als onderdeel van de robuuste groenstructuur. 
De exacte uitwerking van deze open groenstructuur kan in het kader van het stedenbouwkundig plan en 
vervolgens het op te stellen bestemmingsplan plaatsvinden.
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Het plangebied ten noorden van de Weleveldstraat valt in zijn geheel binnen het woongebied. Aan de 
zuidzijde van de Weleveldstraat is een bruinoranje strook opgenomen ter duiding dat binnen dit gebied 
mogelijkheden zijn voor de woonfunctie in lage dichtheden, dit met inachtneming van een ruime afstand tot 
de bedrijvigheid aan de Reutummerweg;
De paarse strook aan de Reutummerweg geeft aan dat het gebied deels binnen het gebiedstype 
bedrijventerrein valt. In dit gebied kan sprake zijn van een strook gericht op afronding van dat 
bedrijventerrein met lichte functies. 

Met betrekking tot het behoud van de open structuur wordt in de bij de structuurvisie behorende zienswijzennota 
aangegeven dat dit niet betekent dat er geen mogelijkheden zijn in dit gebied. Ontwikkeling van specifieke delen 
is bespreekbaar, mits de openheid en het groene karakter van het gehele gebied gewaarborgd wordt en er 
tussen woon- en werkfuncties sprake is van voldoende afstand. Er zal dus sprake dienen te zijn van een groene, 
open 'buffer' tussen de woon- en werkfuncties.

4.4.1.5  Sturing op ruimtelijke kwaliteit in en van de kernen

Kwaliteit door dynamiek is het motto. Ontwikkelingen zijn dus van harte welkom, want stilstand (geen 
investeringen) is echt achteruitgang. Echter niet alles kan zomaar overal ontwikkeld worden. Een goede 
landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing gebaseerd op de specifieke gebiedskenmerken staat voorop. 
Wat een goede inpassing is, is maatwerk voor ieder initiatief. Voor de gemeente betekent een goede ruimtelijke 
inpassing in ieder geval: 

Dat aangesloten wordt op het door de provincie voor het gebied bepaalde ontwikkelingsperspectief (zie 
4.2.4.2);
Dat het instrument van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt toegepast voor ontwikkelingen in de 
kernrandzone en het buitengebied.

Wanneer een initiatief strijdig is met het bestemmingsplan, maken we een afweging of we wel of geen 
medewerking willen verlenen. Bij deze afweging betrekken we ook deze structuurvisie. We kijken dan eerst of de 
aanvraag in het algemeen passend is (bijvoorbeeld functioneel). Wanneer dit positief is, is een volgend (net zo 
belangrijk) aandachtspunt of een goede ruimtelijke inpassing gewaarborgd is. Hierbij geldt ook dat respect tonen 
voor waarden, niet betekent dat er geen vernieuwing mogelijk is. 

4.4.1.6  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke structuurvisie

De ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt sluit aan bij de op de kernkaart weergegeven 
gebiedstypen. Zo wordt het gebied ten noorden van de Weleveldstraat ontwikkeld als een reguliere woonwijk 
met een dichtere bebouwingdichtheid en een 'standaard' stedenbouwkundige verkaveling. 

Langs de Reutummerweg wordt, conform de structuurvisie, de mogelijkheid geboden om het wonen te 
combineren met het werken. Uit paragraaf 5.5.3.3 blijkt dat deze combinatie van functies (wonen en/of werken) 
de bestaande bedrijvigheid aan de andere zijde van de Reutummerweg niet belemmerd. 

In het gebied tussen de woon-werkcombinatie en de Weleveldstraat is de landschappelijke identiteit van het 
gebied bepalend is geweest voor het ontwerp (zie ook het Groenplan; bijlage 1 bij de toelichting). Het landschap 
is de dominante factor in de beleving van het gebied die wordt ondersteund door een informele en organische 
ontsluiting. Dit komt tot uiting in de groenstructuur die van buiten het plangebied wordt doorgetrokken tot in het 
plangebied. Binnen de structuur van het gebied zijn woningen op ruime kavels, en daardoor in lage dichtheden, 
gesitueerd die een bepaalde mate van toevalligheid vertonen. Door de vorenstaande inrichting blijft in het gebied 
sprake van een robuuste groenstructuur. De ruime kavels, en daardoor lage bebouwingsdichtheden, zijn van 
belang om het gebied een bepaalde openheid te laten behouden. Dit wordt nog eens versterkt door de woningen 
uit te voeren in één bouwlaag met een kap. 

Ten aanzien van de onder subparagraaf 4.4.1.3 genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten wordt 
opgemerkt dat uit diverse paragrafen uit dit hoofdstuk al gebleken is dat sprake is van zuinig ruimtegebruik. Ten 
aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt verwezen naar subparagraaf 4.1.2. Hieruit volgt dat 
het initiatief in overeenstemming is met de Ladder voor duurzame verstedelijking. Tevens blijkt hiermee dat met 
de woningbouwontwikkeling tegemoet wordt gekomen aan een concrete vraag naar (levensloopbestendige) 
woningen en betaalbare woningen voor starters. In paragraaf 3.4 is daarnaast al onderbouwd dat er geen 
verkeers- en parkeeroverlast ontstaat door deze woningbouwontwikkeling. In het volgende hoofdstuk wordt 
verder onderbouwd dat bestaande functies niet belemmerd worden. 

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in 
overeenstemming is met de gemeentelijk structuurvisie.
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4.4.2  Woonvisie 2016+

4.4.2.1  Algemeen

Het woonbeleid van de gemeente Tubbergen voor de komende jaren is weergegeven in de 'Woonvisie 2016+'. 
Deze woonvisie is op 13 juli 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen. De 
'Woonvisie 2016+' is tot stand gekomen door regelmatig overleg met stakeholders, overleg in de regio, met de 
huurdersvereniging en het peilen van woonwensen bij diverse doelgroepen. Daarnaast zijn diverse bronnen 
geraadpleegd, van regio-gemeenten, Provincie Overijssel, het Rijk, en cijfers van CBS en de overheid (Primos). 
Ook zijn er gesprekken gevoerd met de woningstichting, zorgaanbieders, dorpsraden, Ouderorganisaties, 
aannemers, makelaars en groepen woningzoekenden. Tevens is de visie afgestemd op de regionale 
woonafspraken die begin 2016 met de Twentse gemeenten zijn gemaakt. 

In de woonvisie wordt de gemeentelijke visie op het wonen in Tubbergen tot 2020 geschetst met een doorkijk 
naar 2025. De woonvisie vormt de basis voor strategische afwegingen die gemeente maakt op het gebied van 
wonen. 

4.4.2.2  Ambities

In die woonvisie staat woonaantrekkelijkheid centraal. Om de kwaliteit van Tubbergen als aantrekkelijk 
gemeente te versterken heeft de gemeente de volgende drie ambities benoemd die de gemeente de komende 
jaren wil bereiken: 

1. Attractieve kernen: kwaliteitsslag. Hoe doen we dat?
Vergroten van de kwaliteit van de centrumgebieden Tubbergen, Albergen en Geesteren.
Verduurzamen van de woningvoorraad: zeer zuinig in energiegebruik en geschikt voor gebruik door 
alle leeftijden.
Transformatie en herstructurering.

2. Vitale kernen: beschikbaarheid. We zorgen dat er in iedere kern in principe voldoende ruimte is voor iedere 
doelgroep. Zo kunnen mensen in hun eigen kern blijven wonen en worden sociale structuren behouden. Hoe 
doen we dat?

In alle kernen voegen we woningen toe. Dit lukt doordat we zeer gericht inspelen op de concrete 
vraag van bewoners.
We bieden oplossingen voor groepen die zelf niet in staat zijn om een woning te bemachtigen: 
nieuwbouw en betere doorstroming in de sociale huursector; meer vrije sector huurwoningen in het 
geliberaliseerde prijssegment voor middeninkomens.
We toetsen nieuwe plannen aan hun bijdrage aan de ambities in deze woonvisie en stemmen goed 
af met de gemeenten in de subregio.

3. Betaalbare kernen: betaalbaarheid. Minder betalingsproblemen door effectieve inzet van goedkope 
woningen. We zorgen ervoor dat ook in de toekomst wonen betaalbaar blijft. Hoe doen we dat?
a. Het aanbod sociale huurwoningen stijgt door doorstroming van met name senioren te bevorderen, 

waarbij opgemerkt wordt dat senioren veelal zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven 
wonen.

b. Een actieve, gezamenlijke aanpak om betaalbaarheidsproblemen te vermijden.
c. Huurprijzen staan beter in verhouding tot het inkomen.
d. Startersleningen om het gat tussen huur en koop te overbruggen.
e. Woonlasten houden we betaalbaar door woningen te verduurzamen.

4.4.2.3  Woningbouwprogramma

In de woonvisie is ook het woningbouwprogramma voor de gemeente Tubbergen voor de komende tien jaar 
(2015-2024) opgenomen, deze is gebaseerd op de Primosprognose 2013. In onderstaande tabel is dit 
weergegeven.

Ook zijn in gemiddeld in de periode 2002 tot 2012 per jaar 20 woningen gesloopt. Voor de komende jaren wordt 
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ook rekening gehouden met de sloop van gemiddeld 20 woningen per jaar. Het uitgangspunt voor de gemeente 
blijft dat zij wil bouwen voor de lokale woningbehoefte. Voor de komende jaren komt dat neer op het volgende 
bouwprogramma. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 

Vervolgens heeft de gemeente, na een aantal correcties, de woningbehoefte per kern bepaald. In onderstaande 
tabel is dit weergegeven. Dit is exclusief de component sloop voor de periode 2015-2024. Aangezien de 
toekomst niet exact valt te voorspellen, is de woningbehoefte voorzien van een marge van 20% naar boven en 
naar beneden.

De kwantitatieve woningbehoefte voor de periode 2015-2024 in de kern Tubbergen bestaat uit tussen 152 en 
228 woningen. 

4.4.2.4  Programmering van de nieuwbouw: kwantitatief

Het volgende afwegingskader heeft de gemeente toegevoegd om te bepalen of ze mee willen werken aan het 
realiseren van nieuwe plancapaciteit:

De nieuwe plancapaciteit geeft invulling aan de gemeentelijke beleidsdoelen zoals beschreven in deze 
woonvisie (onder meer versterking wonen in centrumgebieden, etc.). Met name wordt ingezet op het 
realiseren van levensloopbestendige woningen en goedkope woningen voor starters. Afhankelijk van de 
locatie kunnen ook woningen voor andere doelgroepen worden gebouwd.
De gemeente heeft de 'Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016' vastgesteld. Daarin wordt 
prioriteit toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van kleinschalige locaties voor 
herstructurering of transformatie. Kleinschalige plannen (minder dan tien woningen volgens de huidige 
jurisprudentie) worden volgens de huidige criteria van de Raad van State niet aangemerkt als een stedelijke 
ontwikkeling. In uitzonderingssituaties kan medewerking worden verleend aan het bouwen op een lege plek, 
zulks naar het oordeel van burgemeester en wethouders en mits het woningbouwprogramma dit toelaat, dit 
vanwege stedenbouwkundige kwaliteiten verantwoord is en zich ook geen belemmeringen qua 
omgevingsaspecten voordoen ten aanzien van het bouwen op die lege plek. 
Voor dergelijke plannen gelden de volgende eisen:
1. er is ruimte voor nieuwe plancapaciteit.
2. Het plan heeft een woningdifferentiatie waarvan door onderzoek door de ontwikkelaar is aangetoond dat 

het voorziet in de actuele, kwalitatieve woningbehoefte.
3. Het plan past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de tweejaarlijkse Uitvoeringsnota 

woningbouw.
Voor andere, nieuwe plancapaciteit gelden de volgende eisen:
1. er is ruimte voor nieuwe plancapaciteit.
2. Het plan voldoet aan het afwegingskader van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het hanteren 

van deze ladder is noodzakelijk om aan de verantwoordingsplicht bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te 
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voldoen. Dit omvat de toetsing op stap 1 (het plan voorziet in de actuele regionale behoefte), stap 2 
(prioriteit geven aan de benutting van binnenstedelijke plancapaciteit) en stap 3 (een goede en afdoende 
ontsluiting van de locaties).

3. Het plan heeft een woningdifferentiatie waarvan door onderzoek door de ontwikkelaar is aangetoond dat 
het voorziet in de actuele, kwalitatieve woningbehoefte.

4. Het plan past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de tweejaarlijkse. Uitvoeringsnota 
woningbouw.

Plannen die in het gemeentelijke woningbouwprogramma passen, moeten binnen een periode van drie jaar 
(nadat positief principebesluit is verzonden) in procedure worden gebracht. Als dat achterwege blijft, vervalt 
de (contingents)reservering.

4.4.2.5  Uitvoeringsnota woningbouw 2018

De gemeente Tubbergen heeft in de 'Uitvoeringsnota woningbouw 2018' het meest recente beleid met 
betrekking tot wonen opgenomen. Deze nota borduurt voort op de gemeentelijke Woonvisie, RWP 
Twente/West-Overijssel en het STEC rapport 'Kwalitatief programmeren'. Hierna wordt ingegaan op de aspecten 
doelgroepen en woningbouwprogrammering.

Doelgroepen
Ingaande 2014 is de woningbouw weer aangetrokken. In bijna alle kernen is in 2017 het merendeel van de nog 
resterende kavels in de uitleglocaties bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning Ook wordt het 
merendeel van de woningen dat in de gemeente Tubbergen te koop staat in de bestaande voorraad gevormd 
door vrijstaande woningen.

Hierna wordt ingegaan op de doelgroepen starters en senioren.

Starters

Jongeren zijn gewend te opereren langs de digitale snelweg en met name gebruik te maken van social media in 
de zoektocht naar een woning. Gemeente en corporatie Woningstichting Tubbergen gaan met het oog op het 
bereiken van deze doelgroep het gebruik van social media optimaliseren.

Via doorstroming kunnen starters voor een deel terecht in de bestaande voorraad. Binnen een maximale 
verwervingskostengrens willen wij starters door het verstrekken van een starterslening blijven faciliteren voor 
zowel bestaande als voor nieuwbouwwoningen. Het is gewenst in bestemmingsplannen een flexibele verkaveling 
door te voeren via bouwstroken en daarnaast ook te variëren in kaveldiepte.

Senioren

Het aandeel oudere huishoudens neemt de komende jaren nog toe. Hiervoor zijn meer levensloopbestendige 
woningen nodig. Deels kan dit door aanpassing van de bestaande voorraad. Daarbij blijven wij ons inzetten op 
preventie zoals “Lang zult u wonen”. Om de eigenaren-bewoners financieel te faciliteren bij woningaanpassing 
zetten wij in op invoering van de zogeheten “Blijverslening” van de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten).

Maar ook bij nieuwbouwplannen is het van belang eisen te stellen aan de levensloopbestendigheid. Het is bij 
voorkeur gewenst om nieuwe levensloopbestendige woningen te realiseren in of nabij het centrum van de 
betreffende kern.

Woningbouwprogrammering

Voor de leefbaarheid van de kernen is het van belang dat er in alle kernen woningen kunnen worden gebouwd. 
Het toekennen van woningen per kern die gebaseerd is op het inwoneraantal wordt losgelaten. Er wordt actief 
gestuurd op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen indien 
inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn

Voor de periode tot en met 2026 is er een mogelijkheid voor toevoeging van nog 465 woningen. Aan de 
verzorgingskernen Albergen, Geesteren en Tubbergen zijn in totaal 295 woningen toegekend.
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4.4.2.6  Toetsing van het initiatief aan het gemeentelijke woonvisie

Prognoses laten zien dat er nog een additionele woningbehoefte is in de periode 2015-2024 in de gemeente 
Tubbergen. In de verzorgingskernen, waaronder Tubbergen behoort, kunnen er tot en met 2026 nog maximaal 
295 woningen worden gerealiseerd. Met dit bouwplan (38 woningen) wordt het plangebied omgevormd naar een 
kleinschalige woonbuurt. De drie woningen gereserveerd voor het plan 'Weleveldstraat noordkant' maken 
onderdeel uit van voorliggend plan. Het realiseren van de overige woningen passen binnen de beschikbare 
contingenten. 

Ook in kwalitatieve zin moet het voorliggende plan in een behoefte voorzien, hierom is gekozen voor spreiding in 
het programma. Er worden zowel vrijstaande, twee-onder-één kap als rijenwoningen gerealiseerd, waarbij 
zowel sprake is van vrije verkoop (vrijstaande woningen) als projectmatige bouw (overige woningen). Het 
merendeel van de kavels zijn geschikt voor levensloopbestendig wonen, waarbij de woningen mee kunnen 
groeien met/aangepast worden aan de behoeften van bewoners in verschillende levensfasen. Gesteld wordt dan 
ook dat met het plan een brede doelgroep wordt bedient, waaronder ouderen, gezinnen en starters. Het 
bestemmingsplan kent gedeeltelijk een flexibele stedenbouwkundige opzet met bouwstroken, zodat er bij de 
definitieve verkaveling (kaveluitgifte) kan worden ingespeeld op de concrete behoefte zoals die zich op dat 
moment in de markt voordoet. 

Belangstelling is er voor zowel voor rijwoningen, twee-onder-één kap als vrijstaande woningen. Hieruit blijkt dat 
het plan voldoet aan de gewenste woningdifferentiatie en past bij de actuele woonwensen van 
woningzoekenden.

Voor een nadere toelichting op de kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing wordt verwezen naar  paragraaf 
4.1.2.

Gelet op het vorenstaande en hetgeen beschreven in paragraaf 4.1.2 en verwoord in de Uitvoeringsnota 
woningbouw 2018 (4.4.2.5) is er vraag naar de beoogde woningtypen en de aangeboden woonmilieu's. 
Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met het 
gemeentelijk woonbeleid.

4.4.3  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past 
binnen de gemeentelijke beleidskaders. 
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het 
betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie, water en Besluit milieueffectrapportage.

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een 
omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een 
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek 
moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, 
welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.

5.1.2  Situatie plangebied

Het plan voorziet in de realisatie van geluidgevoelige objecten, namelijk de nieuwe woningen. 

5.1.2.1  Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven 
(o.a. op het bedrijventerrein Boskamp) op de woningen wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen. 

5.1.2.3  Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied 
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied). 

Alcedo heeft in voorliggend geval een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Hierna zijn de 
resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 bij deze 
toelichting. 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Reutummerweg bedraagt ter plaatse van de 
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 46 dB en ten gevolge van wegverkeerslawaai op de 
Havezatestraat / Galvanistraat ten hoogste 34 dB (inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee 
wordt voldaan aan de voorkeurswaarde conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk 
geluidsbeleid van 48 dB.

Opgemerkt wordt dat nadien het planvoornemen in beperkte mate is gewijzigd in die zin dat kavel 6 is verplaatst 
(Bijlage 1) naar de locatie waar voorheen de wadi gepland was. Hiermee is de kavel op grotere afstand van de 
hiervoor genoemde wegen te liggen, inhoudende dat ter plaatse tevens aan de voorkeurswaarde voldaan wordt.
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5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan.

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740.

5.2.2  Situatie plangebied

In 2012 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een deel van het plangebied. Ter plaatse van de 
overige gronden is in 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Tot slot heeft in 2018 nader 
asbestonderzoek plaatsgevonden. Hierna zijn de resultaten uit de onderzoeken opgenomen. Voor de volledige 
rapportages wordt verwezen naar bijlage 7, 8 en 9 bij deze toelichting. 

Verkennend bodemonderzoek 2012

Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als milieukundig onverdacht 
aangemerkt. Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij 
is van bodemverontreiniging.

De boven- en ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk 
verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten 
verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van 
een nader onderzoek.

De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 
hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er 
beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden. 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ten aanzien de bodemkwaliteit geen belemmeringen ten aanzien 
van de beoogde ontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat het onderzoek verouderd is (meer dan 5 jaar oud). Het onderzoek is in het kader van 
voorliggend bestemmingsplan bruikbaar aangezien in de tussengelegen periode geen nieuwe bodembedreigende 
activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen wordt een actueel 
bodemonderzoek bijgevoegd.

Verkennend bodemonderzoek 2017

In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het rapport. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te 
voeren.

Door de veldwerker zijn op deellocatie 4 visueel asbestverdachte materialen waargenomen en ook analytisch is 
hier asbest aangetoond. Deze deellocatie dient te worden beschouwd als asbestverdacht. Op de overige 3 
deellocaties zijn door de veldwerker visueel geen visueel asbestverdachte materialen waargenomen, deze 
deellocatie kunnen als onverdacht voor asbest beschouwd worden. 

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen op de deellocaties 1, 2, 
en 3, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin).

In de puinverharding van deellocatie 4 is asbest aangetroffen. Er is handmatig één inspectiegat gegraven om een 
indicatie van de bodemopbouw en de kwaliteit van deze laag te verkrijgen. Hoewel het gewogen asbestgehalte 
lager is dan de interventiewaarde, wordt geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid 
van asbest in de puinverharding door middel van het graven van sleuven met een mobiele kraan.

Verkennend asbestonderzoek 2018

De puinverharding is plaatselijk asbesthoudend. De gewogen asbestgehalten zijn ruim lager dan de 
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interventiewaarde. In de inspectiesleuven S1, S2 en S5 is geen asbest aangetoond. 

Opgemerkt dient te worden dat in de fijne fractie van inspectiesleuven S3 en S4 een gewogen asbestgehalte 
aanwezig is hoger dan de interventiewaarde (150 mg/kg d.s.). Het puin kan niet worden afgevoerd naar een 
puinbreker (asbesthoudend puin kan niet worden ingenomen) en niet worden gereinigd door middel van zeven. 

De geschatte omvang van de puinverharding waarvan de fijne fractie sterk verontreinigd is met asbest wordt 
geschat op 50 meter x 5.2 meter = 260 m2 x 0.85 meter = 220 m3. Derhalve wordt geadviseerd dit deel van de 
puinweg onder asbestcondities te saneren en het materiaal af te voeren naar een erkend acceptant. De 
geschatte omvang van het te saneren deel van de puinweg staat weergegeven in het boorplan. 

Voorafgaande aan de sanering dient hiervan melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag (Inspectie 
Leefomgeving en Transport, ILT). Het saneren van de sterk asbesthoudende verhardingslagen mag alleen door 
erkende bedrijven worden verricht. 

5.2.3  Conclusie

De bodemkwaliteit vormt voor een groot deel van het plangebied geen belemmering voor de beoogde 
ontwikkeling. De kosten voor de asbestsanering zijn verdisconteerd in de aankoopprijs van de grond. 

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
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5.3.2  Situatie plangebied

Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie extra 
verkeersbewegingen tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In deze berekening zijn de 
vervoersbewegingen zoals gehanteerd bij het verkeersonderzoek overgenomen. Het aandeel vrachtverkeer is op 
0% gezet, aangezien het voornemen uitsluitend in woon- en woonwerkkavels. Gelet op de kleinschaligheid van 
de bedrijvigheid op de woonwerkkavels (max. unit van 150 m2) is het niet aannemelijk dat er sprake zal zijn van 
vrachtverkeer. De berekening laat het volgende beeld zien.

Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Tot slot wordt geconcludeerd dat de 
ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige 
bestemmingen'.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen en moet worden getoetst aan wet- en regelgeving 
op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per 
weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe 
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
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Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid (Bevb) die op 1 januari 2011 in werking is 
getreden.

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico.

5.4.2  Situatie plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven

Figuur 5.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder 
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uit de risicokaart blijkt dat in de kern Tubbergen, buiten het plangebied, een tweetal risicobronnen aanwezig 
zijn. Dit betreffen:

Avia Selfservice Station aan de Reutummerweg;
Benzinestation Firezone (Salland Olie B.V.) aan de L. von Bönninghausenstraat.

Op de betreffende inrichtingen wordt hierna nader ingegaan. 

Avia Selfservice Station (zonder LPG) 

Dit benzinestation beschikt niet over een LPG-installatie en wordt daarom niet aangemerkt als een Bevi-inrichting. 
Deze inrichting wordt op de Risicokaart weergegeven omdat ter plaatse een ondergrondse tank met brandbare 
vloeistoffen (benzine en diesel) aanwezig is. De buitenste rand van de terreingrens vormt in dit geval de grens 
van de inrichting. Binnen de grens van deze inrichting bevinden zich geen andere functies. De inrichting kent 
daarnaast geen invloedsgebied voor het aspect groepsrisico. 
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Benzinestation Firezone 

Dit benzinestation beschikt niet over een LPG-installatie en valt daarmee ook niet onder de werkingssfeer van het 
Bevi. Wel worden ter plaatse brandbare vloeistoffen (benzine en diesel) ondergronds opgeslaan. Ook deze 
inrichting kent geen invloedsgebied voor het aspect groepsrisico. 

Vanuit externe veiligheid vormen de tankstations geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.4.3  Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving inzake 
externe veiligheid.

5.5  Bedrijven en milieuzonering

5.5.1  Algemeen

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 verstaan we 
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. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt 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 richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. 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 bestemmingsplan mogelijk 
is. 

5.5.2  Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk' 
en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op 
basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige woonwijk' 
vergelijkbaar omgevingstype. 

Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als een 
gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere functies 
voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien 
sprake is van een 'gemengd gebied'. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt 
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te 
voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

Het plangebied is gelegen in de kern Tubbergen, waarbij - in geval van het zuidelijk plandeel - op korte afstand 
diverse functies voorkomen. Ten zuiden bevindt zich bedrijventerrein 'Boskamp' waar middelzware tot zware 
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Ten oosten bevindt zich agrarisch gebied, een kantoor en een 
maatschappelijke voorziening. Tot slot wordt de strook langs de Reutummerweg aangemerkt als 
overgangsgebied waar, binnen het plangebied, lichte bedrijfsfuncties toelaatbaar zijn ter afronding van het 
bedrijventerrein. In deze strook bevindt zich reeds een kapsalon aan de Reutummerweg 15, ten oosten van het 
plangebied. Gelet op het feit dat in de huidige situatie ter plaatse al een hogere milieubelasting aanwezig is 
wordt voor het zuidelijk plandeel uitgegaan van omgevingstype 'gemengd gebied'. Voor het noordelijk plandeel 
geldt omgevingstype 'rustig woongebied', aangezien in de omgeving uitsluitend woningen voorkomen.
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5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2  Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

Wonen betreft een niet milieubelastende functie voor de omgeving. Wat betreft de woonwerklocaties wordt 
opgemerkt dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' slechts lichte bedrijfsactiviteiten (maximaal 
categorie 2) toegestaan zijn. Voor bedrijfsactiviteiten in categorie 2 dient, uitgaand van omgevingstype gemengd 
gebied, een minimale afstand van 10 meter te worden aangehouden ten opzichte van omliggende 
milieugevoelige objecten (woningen). In voorliggend geval bedraagt de afstand tussen de aanduiding 'bedrijf' en 
omliggende milieugevoelige objecten meer dan 10 meter, waarmee aan de richtafstand wordt voldaan. Wat 
betreft de woonwerkkavels onderling wordt opgemerkt dat niet aan de richtafstanden wordt voldaan. Voor deze 
kavels geldt echter dat een kortere afstand aanvaardbaar is gelet op de aard van de kavels (wonen/werken), de 
aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten (licht en kleinschalig) en het feit dat ze zelf al enige hinder 
ondervinden van hun eigen bedrijf.

Resumerend wordt gesteld dat de voorgenomen functies geen onevenredige aantasting van het woon- en 
leefklimaat van omwonenden met zich mee brengt.

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe woningen binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. 

In de onderstaande tabel zijn de bestemmingen genoemd welke eventueel van invloed kunnen zijn op het 
plangebied. Tevens is aangegeven onder welke categorie deze bestemming of functie valt, om welk type gebied 
het gaat, welke richtafstand voor het van toepassing zijnde omgevingstype geadviseerd wordt en wat de afstand 
van deze activiteiten/functies tot het bouwvlak voor de woningen is. 

Functie Categorie Plandeel 
nabijgelegen 
woning

Richtafstand 
(gemengd /rustig 
gebied)

Werkelijke 
(kortste) afstand

Bedrijventerrein Boskamp 3.2 Zuid 50 m (gemengd) >50 m

Radiatorenbedrijf 4.1 Zuid 100 m (gemengd) >50 m

Huiskes 3.2 Zuid 50 m (gemengd) >50 m

Scoutingterrein 2 Zuid 10 m (gemengd) > 10 m

Horecabedrijf 1 Noord 10 m (rustig) > 30 m

Kapper 1 Zuid 0 m (gemengd) > 10 m

Kantoor 1 Zuid 0 m (gemengd) > 10 m

Met uitzondering ten opzichte van het radiatorbedrijf wordt aan alle richtafstanden voldaan. Daarnaast bevindt 
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zich ten zuidoosten van het plangebied een scoutingterrein. Het terrein is getoetst als zijnde een buurt- en 
clubhuis, waarbij wordt voldaan aan de richtafstanden. Op het terrein vinden echter met name buitenactiviteiten 
plaats. Om er zeker van te zijn dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat en de omliggende functies niet worden beperkt is naar de relevante aspecten nader onderzoek 
uitgevoerd. Hierna wordt nader ingegaan op de resultaten uit deze onderzoeken.

Radiatorbedrijf

 

Geluid

Alcedo heeft onderzocht wat de geluidsniveaus afkomstig van het radiatorbedrijf (Brugman) zijn op de woningen 
binnen het plangebied. Het meest nabijgelegen bedrijf (Huiskes) is tevens in het onderzoek meegenomen zodat 
verzekerd kan worden dat het bedrijf niet belemmerd wordt in de bedrijfsvoering. Voor het volledige onderzoek 
wordt verwezen naar bijlage 10 bij deze toelichting.

In het onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen worden uitgevoerd met 3 bouwlagen. Op alle 
bouwlagen kunnen zich geluidsgevoelige ruimtes bevinden. Uitzondering hierop betreft kavel 5, hier zullen op de 
2e verdieping geen geluidsgevoelige ruimtes worden gerealiseerd. Op kavel 4 en 5 kunnen bedrijfsunits 
gerealiseerd. In dit onderzoek is gerekend met en zonder de bedrijfsunits. 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

Huiskes

Bij de woningen op kavel 3, 4, 10 en 17 is er voor Huiskes sprake van overschrijding van de ambitiewaarde 
voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het gemeentelijke geluidsbeleid in de avond- en 
nachtperiode. Er wordt wel voldaan aan de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 
Voor Huiskes is er, indien er op kavel 5 geen bedrijfsunit wordt gerealiseerd, bij de woning op kavel 5 in de 
avondperiode sprake van een overschrijding van het geluidsvoorschrift voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau uit het Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid met 1 
dB(A). 
Indien de bedrijfsunit bij kavel 5 gerealiseerd wordt, wordt voldaan het Activiteitenbesluit en de bovengrens 
uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 
Door het toepassen van een hoge afscherming bij de woning of een koof bij de draaiende delen op de 
verdieping bij de woning op kavel 5 kan ook zonder bedrijfsunit worden voldaan aan het Activiteitenbesluit 
en de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 

Brugman

Er is bij kavel 4 en 5 sprake van een kleine overschrijding van de voorschriften voor maximale 
geluidsniveaus. De overschrijding treedt ten hoogste 2 keer per nacht op. Met een minimale geluidswering 
van 20 dB(A) conform het Bouwbesluit, wordt bij de woningen wel voldaan het ten hoogste toelaatbare 
maximale geluidsniveau in de woning van 45 dB(A) in de nachtperiode. 
Het reguliere verkeer op de Reutummerweg veroorzaakt bovendien vergelijkbare of hogere maximale 
geluidsniveaus. Daarom kan de gemeente Tubbergen overwegen om maatwerkvoorschriften op te stellen 
voor de betreffende woningen. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging het voorontwerpbestemmingsplan is er aanvullend akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar het radiatorenbedrijf. Hierna zijn de resultaten uit het aanvullende onderzoek opgenomen. Voor 
het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 11 bij deze toelichting.

Het radiatorenbedrijf (Brugman) heeft aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat het bedrijf in noordoostelijke 
richting gaat uitbreiden ten behoeve van opslagdoeleinden.

Wanneer Brugman haar gebouw in de noordoosthoek uitbreidt voor opslag, wordt bij de woningen op kavel 4 en 
5 nog steeds voldaan aan het voorstel voor de maatwerkvoorschriften voor maximale geluidsniveaus in de 
nachtperiode zoals opgenomen in tabel 12 van het rapport 15 januari 2019 (bijlage 10). In de overige perioden 
en bij de overige woningen wordt voldaan aan de standaard geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Om te kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan het 
aantal transportbewegingen via route 1 (expeditie oostzijde) ruimschoots uitgebreid worden. De woningen in het 
plangebied hoeven daarom wat betreft geluid geen belemmering te vormen voor de uitbreidingsmogelijkheden 
van Brugman en vice versa. 

Geur 
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Windmill Milieu, Management en Advies heeft in voorliggend geval een onderzoek naar geur uitgevoerd. Hierna 
zijn de conclusies uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 12 
bij deze toelichting. Opgemerkt wordt dat nadien het planvoornemen in beperkte mate is gewijzigd in die zin dat 
kavel 6 is verplaatst naar de locatie waar voorheen de wadi gepland was (bijlage 1 bij de toelichting). Hiermee 
komt de woonbebouwing binnen het plangebied op grotere afstand van de nabijgelegen bedrijvigheid te liggen. 
De verplaatsing heeft ten opzichte van onderstaande onderzoeksresultaten dan ook uitsluitend positieve 
gevolgen. 

Voor het aspect geur geeft de genoemde VNG-publicatie een stappenplan (bijlage B5.3). Dit stappenplan bestaat 
uit vier stappen waarbij de geurbelasting per stap hoger wordt en daarmee ook de onderzoeks- en 
motiveringsplicht.

In stap 1 wordt onderzocht of geurgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van bedrijven komen te 
liggen. Indien de richtafstand wordt gerespecteerd, kan verdere toetsing achterwege blijven en is inpassing 
mogelijk.

Aangezien de werkelijke afstand binnen de richtafstand ligt, wordt niet voldaan aan stap 1. Vanaf stap 2 dient de 
geurbelasting berekend te worden. In stap 2 staan streefwaarden geformuleerd. Voor het gebiedstype 'gemengd 
gebied' geldt een streefwaarde van 1 ouE/m3 als 98-percentiel ter plaatse van woningen.

Stap 3 en 4 zijn van toepassing indien het nog hogere geurbelastingen betreft. In deze situatie wordt daar niet 
vanuit gegaan.

In de omgeving van beide bedrijven (zie tabel 1 van het rapport) zijn reeds bestaande woningen gelegen. Voor 
beide bedrijven geldt dat deze bestaande woningen op kortere afstand dan de beoogde woningen in het 
plangebied zijn gelegen. Dit betekent dat de (mogelijk) geuremissie van deze bedrijven reeds door de bestaande 
woningen wordt begrensd.

De dichtstbij gelegen woning bij het bedrijf aan de Reutummerweg 18a betreft de woning aan de 
Reutummerweg 20-20a. Voor het radiatorenbedrijf geldt dat de woning aan de Boskampstraat 27 de meest 
nabijgelegen woning is. 

Teneinde de geurbelasting naar de omgeving te berekenen wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel 
(opgesteld in Geomilieu 4.41). 

Uit de berekende geurcontouren blijkt dat de 1,0 ouE/m3-contour niet over de beoogde woningen van het 
bouwplan ligt. Op basis van de planologisch toegestane geuremissie bedraagt de geurimmissie ter plaatse van 
de beoogde woningen dus minder dan 1,0 ouE/m3 als 98-percentiel.

Gezien het voorgaande vormt het aspect geur geen belemmering voor planrealisatie.

Stof

Windmill Milieu, Management en Advies heeft in voorliggend geval een onderzoek naar stof uitgevoerd. Hierna 
zijn de conclusies uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 12 
bij deze toelichting. Opgemerkt wordt dat nadien het planvoornemen in beperkte mate is gewijzigd in die zin dat 
kavel 6 is verplaatst naar de locatie waar voorheen de wadi gepland was (bijlage 1 bij de toelichting). Hiermee 
komt de woonbebouwing binnen het plangebied op grotere afstand van de nabijgelegen bedrijvigheid te liggen. 
De verplaatsing heeft ten opzichte van onderstaande onderzoeksresultaten dan ook uitsluitend positieve 
gevolgen.

Ook voor het aspect stof geeft de VNG-publicatie een stappenplan (bijlage B5.3).

In stap 1 wordt onderzocht of de richtafstand wordt overschreden. Indien dat het geval is, kan verdere toetsing 
voor het aspect stof achterwege blijven en is inpassing mogelijk.

In stap 2 wordt bepaald waar de daadwerkelijke bronnen van stofverspreiding zijn gelegen. Indien deze bronnen 
(buitenopslag van stuifgevoelige stoffen, overslaglocaties van stuifgevoelige stoffen) zodanig binnen de inrichting 
zijn gesitueerd, dat de afstanden gemeten vanaf die bronnen voldoen aan de richtafstanden is inpassing 
mogelijk.

Stap 3 en 4 zijn van toepassing indien maatregelen getroffen zouden moeten worden om zichtbare 
stofverspreiding tegen te gaan of het om hogere stofbelastingen gaat. In deze situatie worden deze stappen niet 
beschouwd.

De buitenterreinen aan de voorzijde van beide bedrijven (Brugman en Huiskes) zijn in gebruik als parkeer- en 
stallingsterrein. Stuifgevoelige stoffen worden op deze locaties niet op- of overgeslagen. Hiermee worden de 
richtafstanden in ieder geval gerespecteerd. Gezien het voorgaande vormt het aspect stof geen belemmering 
voor planrealisatie.
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Gevaar

Bij het beoordelen van het aspect externe veiligheid zijn geen bedrijven naar voren gekomen met een zodanig 
risico dat in het kader van het bestemmingsplan nader onderzoek dient te worden uitgevoerd. Daarnaast geldt 
op basis van geldende bestemmingsplannen dat risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan. Het plangebied is 
niet gelegen binnen plaatsgebonden risicocontouren of een invloedsgebied groepsrisico.

Scoutingterrein Jong Nederland

Alcedo heeft onderzocht wat de geluidsniveaus afkomstig van het scoutingterrein zijn op de woningen binnen het 
plangebied. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt 
verwezen naar bijlage 13 bij deze toelichting.

Zoals blijkt uit het onderzoek is voor wat betreft de activiteiten onderscheidt gemaakt in akoestisch 
representatieve activiteiten en akoestisch afwijkende activiteiten. De akoestisch representatieve activiteiten zijn 
de reguliere wekelijke groepsactiviteiten. De akoestisch afwijkende activiteiten zijn de kampeerweekenden, 
bijzondere vieringen, districtsbijeenkomsten etc.. Uit het onderzoek blijkt dat wat betreft de akoestisch 
representatieve activiteiten voldaan kan worden aan de ambitiewaarde dan wel plafondwaarde uit het 
gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

Voor wat betreft de afwijkende activiteiten is gebleken dat het gebruik van muziekboxen op het buitenterrein bij 
afwijkende activiteiten bij bestaande woningen al leidt tot een overschrijding van de geluidsvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit. Omdat in de huidige situatie al sprake is van overschrijding van de geluidsvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit, is nader onderzocht welke muziekgeluidniveaus maximaal toelaatbaar zijn bij de bestaande 
woningen zodat voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit. Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, 
dient het geluidsniveau uit de boxen fors naar beneden bijgesteld te worden. Op dat moment zal het geluid uit 
de boxen op vrijwel het gehele terrein overstemd worden door het aanwezige stemgeluid. 

Als bij de bestaande woningen wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, is bij de 
maatgevende nieuwe woning in het plangebied nog steeds sprake van een overschrijding. Met het plaatsen van 
een geluidscherm met een minimale hoogte van 4,9 meter, de avondperiode is in deze situatie maatgevend voor 
de hoogte van het geluidsscherm, kan ook bij de nieuwe woningen voldaan worden aan de geluidsvoorschriften 
uit het Activiteitenbesluit. Als ook het stemgeluid bij de beoordeling wordt betrokken (in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening) is een scherm van minimaal 5,25 meter hoogte noodzakelijk. Het plaatsen van een scherm 
met een dergelijke hoogte is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk. Door toepassing te geven aan de 
12-dagenregeling, hiermee kunnen maximaal 12 afwijkende activiteiten per jaar worden toegestaan die niet 
voldoen aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit, kan de stichting haar afwijkende activiteiten 
grotendeels blijven uitvoeren en wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

Op basis van onderzoek kan geconcludeerd worden dat de stichting in haar reguliere activiteiten niet belemmerd 
wordt. Het muziekgeluid van muziekboxen op het buitenterrein bij afwijkende activiteiten, zorgt in de huidige 
situatie al voor een overschrijding van de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit bij bestaande woningen. 
Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, dient het geluidsniveau uit de boxen fors naar beneden 
bijgesteld te worden. Door toepassing te geven aan de 12-dagenregeling uit het Activiteitenbesluit, kan voor 
maximaal 12 dagen per jaar zowel bij de bestaande als de nieuwe woningen een overschrijding van de 
geluidsvoorschriften worden toegestaan en kan de stichting haar afwijkende activiteiten grotendeels blijven 
uitvoeren. Hiermee is sprake van een goede ruimtelijke ordening en is tevens sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat bij de bestaande en de nieuwe woningen.  

5.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6  Ecologie
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: 
de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met deze wet worden de Europese 
natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk geïmplementeerd. 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. 

Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het 
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onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 15 bij deze 
toelichting.

5.6.1  Gebiedsbescherming

5.6.1.1  Natura 2000

Nederland heeft de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal 
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de 
Minister van EZ. 

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
'Springendal & Dal van de Mosbeek' is gelegen op circa 2,9 kilometer van het plangebied. De directe invloedsfeer 
(verstoring door geluid etc.) van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen 
activiteiten geen direct negatief effect hebben op gebieden die buiten het plangebied liggen. Naast directe 
invloed is ook de indirecte invloed als gevolg van de ontwikkeling van belang. Hierbij gaat het in voorliggend 
geval met name om stikstofdepositie. Op dit aspect wordt hierna nader ingegaan.

Stikstofdepositie

Kragten heeft in voorliggend geval een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd. Doel van het onderzoek is 
toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig 
de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”. Hierna zijn de conclusies uit het 
onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 18 bij deze toelichting.

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in de 
gebruiksfase en in de beschouwde situaties van de aanlegfase (aanleg infra en bouwfase) niet meer dan 0,00 
mol N/ha/jaar bedraagt. Bovendien wordt ook in een worst-case benadering (aanleg infra en gedeeltelijke 
bouwfase) geen hogere depositie dan 0,00 mol/ha/j berekend.

Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie met andere plannen – geen relevante significante 
cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van 
een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een 
passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de 
realisatie van het plan.

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft vergunning in het kader van de Wnb 
aangevraagd te worden. 

5.6.1.2  Nederlands Natuurnetwerk (NNN)

Het Nederlands Natuurnetwerk (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het plangebied is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. Het plangebied ligt op circa 400 meter van 
het NNN. Gezien de ruime afstand tot het NNN en de aard van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen 
aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

5.6.2  Soortenbescherming

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd.

Quickscan natuurwaardenonderzoek 2017

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-, 
grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten. Met uitzondering van sommige grondgebonden zoogdiersoorten, 
benutten deze soorten het agrarisch cultuurland in het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Mogelijk 
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten wel rust- en voortplantingslocaties in het agrarisch 
cultuurland. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het 
verstoren/vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ als gevolg van activiteiten die in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd, of zijn niet beschermd (mol). Vleermuizen worden door uitvoering 
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van de voorgenomen activiteiten niet verwond of gedood en voor de andere soorten die het plangebied benutten 
als foerageergebied geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen. Buiten het plangebied bevindt zich een 
woonerf Weleveldstraat 21/21a (buiten plangebied) waar mogelijk vogels nestelen en vleermuizen mogelijk een 
vaste verblijfplaats bezetten. De in het plangebied voorgenomen ontwikkeling heeft hier geen negatieve effecten 
op.

Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wnb 
aangevraagd te worden. 

Aanvullend onderzoek bosje en actualisatie 2020

In 2020 is het plangebied aanvullend onderzocht aangezien de lijst met soorten, waarvoor een vrijstelling geldt 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is aangepast. Daarnaast was een beperkt deel van het plangebied 
niet meegenomen in de quickscan. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor de volledige 
rapportage wordt verwezen naar bijlage 16 bij deze toelichting.

De wettelijke consequenties m.b.t. Wet natuurbescherming voor het oorspronkelijk onderzochte gebied (2017) 
blijven ongewijzigd. De aanpassing van de lijst met soorten, waarvoor niet langer een vrijstelling geld in het 
kader van een ruimtelijke ontwikkeling, leiden niet tot andere wettelijke consequenties dan verwoord in het 
onderzoeksrapport uit 2017. 

Actualisatie eind 2020

Eind 2020 heeft er een algehele actualisatie van de Quickscan natuurwaardenonderzoek plaatsgevonden. De 
resultaten van de actualisatie zijn hierna opgenomen. Voor de volledige rapportage wordt verwezen naar bijlage 
17 bij deze toelichting.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en weinig 
kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en nestelen er verschillende 
vogelsoorten. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied. 

Van de in het plangebied nestelende vogels, 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. Net buiten het plangebied nestelen vogelsoorten, waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is. 
Deze nestplaatsen worden niet negatief beïnvloed door uitvoering van de voorgenomen plannen. 

Voor de amfibieën, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen 'doden' en het 'beschadigen en vernielen van vaste rust- en/of voortplantingsplaats'. 
Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt ook 
voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, maar geldt niet voor de egel en steenmarter. De egel is eind 2019 van de lijst gehaald van soorten 
waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Om de takkenbossen in het bosje in 
de noordwesthoek van het plangebied weg te mogen halen, dient een ontheffing aangevraagd te worden, of 
dient gewerkt te worden, conform een toepasbare gedragscode. Indien gekozen wordt om te werken volgens 
een gedragscode, dient voldaan te worden aan alle in de gedragscode genoemde eisen en voorwaarden. 

Om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren, overeenkomstig wet- en regelgeving voor beschermde 
soorten, hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden. 

5.6.3  Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.
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5.7  Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1  Archeologie

5.7.1.1  Algemeen

Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische 
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat 
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het 
archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 
aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een 
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en 
publicatie van de resultaten.

5.7.1.2  Situatie plangebied

In voorliggend geval is er ter plaatse van het plangebied een bureau-, inventariserend en karterend onderzoek 
uitgevoerd. Hierna zijn de conclusies uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt 
verwezen naar bijlage 19 bij deze toelichting.

Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6 van het rapport). Op de geomorfologische kaart ligt het 
plangebied in een gordeldekzandvlakte. Bodemkundig is het plangebied niet gekarteerd, maar vermoedelijk ligt 
het terrein in een zone met veldpodzolgronden, beekeerdgronden of beide. In de omgeving zijn diverse 
waarnemingen uit de prehistorie bekend. 

Het booronderzoek heeft tot doel de archeologische verwachting te toetsen en zo nodig aan te vullen. Het 
booronderzoek toont een deels verstoord bodemprofiel. In het westelijk deel is sprake van verspoelde dekzanden 
en in het oostelijk deel van beekeerdgronden. De bodem is in de meeste boringen tot in de C-horizont verstoord. 
In een aantal boringen is sprake van een matig – redelijk intact bodemprofiel (respectievelijk BC- en 
B-horizonten). Deze boringen vormen twee aaneengesloten zones. 

In deze delen zijn karterende boringen gezet, gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen. 
Overeenkomstig de resultaten van het verkennende booronderzoek zijn ook tijdens de karterende boringen deels 
intacte bodemprofielen aangetroffen. Archeologische indicatoren zijn echter niet gezien. De regioarcheoloog 
heeft het onderzoek beoordeeld en adviseert de gemeente Tubbergen het selectie-advies over te nemen en de 
gronden vrij te geven.

5.7.2  Cultuurhistorie

5.7.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

5.7.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in het plangebied 
zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe nabijheid van het 
plangebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect 
cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.

5.7.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect archeologie voldoende onderzocht is en de gronden vrijgegeven kunnen 
worden. Daarnaast is er geen sprake van negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.
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5.8  Water

5.8.1  Vigerend beleid

5.8.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op 
(deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en 
maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities 
worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

5.8.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich 
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de 
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

5.8.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

5.8.1.4  Beleid waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en Ijssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
goed functionerend regionaal watersysteem. 
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

5.8.2  Waterparagraaf

5.8.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
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5.8.2.2  Watertoetsproces

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over voorliggende ontwikkeling door gebruik te maken van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 'normale 
procedure' van de watertoets van toepassing is. Hierna wordt ingegaan op het waterhuishoudkundig plan en de 
reactie van het waterschap.

5.8.2.3  Waterhuishoudkundig plan

Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied, wel heeft het voornemen 
gevolgen voor de waterhuishouding. Voor het voorgenomen plan is een waterhuishoudkundig plan opgesteld. 
Hierna zijn de hoofdzaken uit het plan opgenomen. Voor het volledige plan wordt verwezen naar bijlage 20 bij 
deze toelichting. Overigens wordt opgemerkt dat in het plan wordt vermeld dat de sloot ter hoogte van het 
woonwagenkamp kan komen te vervallen, echter zal deze sloot worden gehandhaafd op verzoek van de 
gemeente.

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden worden afgevoerd. Vanuit 
het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. De planontwikkeling 
voorziet niet in een extra belasting van de waterkwaliteit. 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak toe met circa 8.700 m2. De gemeente hanteert in 
overeenstemming met het waterschap bij een 'nieuw uitleggebied woningbouw' een bergingseis van 37 mm. 
Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voorzieningen (wadi's 
en zaksloten). Hierdoor vind geen afwenteling plaats op het omliggende watersysteem. Indien er zich extreme 
situaties voordoen (extreme regenval) zal overstort van water plaatsvinden naar de sloten en watergangen aan 
de rand van het plangebied. 

Teneinde droge voeten te houden is bij het stedenbouwkundig ontwerp uitgegaan van de  bestaande 
grondwaterpeilen. Omdat het plangebied van nature niet voldoet aan de ontwateringseisen, wordt het 
plangebied opgehoogd. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen teneinde versleping van de (onder)grond 
bij de bouwwerkzaamheden tegen te gaan.  

5.9  Besluit Milieueffectrapportage

5.9.1  Algemeen

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het ruimtelijke 
plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld moet worden zijn 
opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een bestemmingsplan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn op de 
volgende manieren:

Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk is;
Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit de 
onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen).
Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 (besluiten) en er 
sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en D overschrijden. Bij een 
overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval sprake van een m.e.r.-plicht. Bij een 
overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het plan m.e.r.-beoordelingsplichtig.

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 

  bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg       55



aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.

Het komt er op neer dat voor een bestemmingsplan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen in 
onderdeel D en beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gehanteerd. 

Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden.

5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn gelegen op een afstand van circa 2,9 kilometer van het 
bedrijfsperceel. Zoals in paragraaf 5.6.1.1 van deze toelichting is beschreven is geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden.

Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit 
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 
7.2a van de Wet milieubeheer.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. 

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D van 
het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.' 

Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier 
is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden: 

3. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
4. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 
5. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2

 of meer. 

Gezien de drempelwaarden (2.000 woningen of meer) wordt geconcludeerd dat voorliggende ontwikkeling van 
een significant kleiner schaalniveau is. Van een directe m.e.r.-plicht is in dit geval geen sprake.

Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Hiertoe is een vormvrije 
m.e.r-beoordeling opgesteld, deze is opgenomen in bijlage 21. Uit deze notitie blijkt dat het voornemen geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk 
maakt. In bijlage 22 is het besluit van de Omgevingsdienst Twente opgenomen, waarin de conclusie uit de 
m.e.r.-beoordeling wordt bevestigd.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die 
(digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is 
voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting 
geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van 
de opgenomen bestemmingen. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het 
gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, 
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.

6.2  Opbouw van de regels

6.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels. 

6.2.2  Inleidende regels

6.2.2.1  Begrippen

In zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om 
interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in 
de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

6.2.2.2  Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse 
meetvoorschriften wordt verstaan. 

6.2.3  Bestemmingsregels

Hoofstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. In 
paragraaf 6.3 wordt per bestemming een korte uitleg gegeven.

6.2.4  Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 6): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een plan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, 
het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 
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een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels (artikel 7): in deze regel is een bepaling opgenomen omtrent situering van 
hoofdgebouwen.
Algemene gebruiksregels (artikel 8): in deze regel is aangegeven wat onder verboden gebruik wordt 
verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in 
overeenstemming met de bestemming. 
Algemene afwijkingsregels (artikel 9): in deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.
Overige regels (artikel 10); in dit artikel zijn regels in verband met parkeren opgenomen. 

6.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is 
aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

6.3  Bestemmingen
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en 
overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden 
de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels 
worden behandeld.

Groen (Artikel 3)

De bestemming 'Groen' is toegekend aan de grotere en structurerende groenvoorzieningen. Gronden met deze 
bestemming zijn onder meer bedoeld voor groen- en speelvoorzieningen, kunstwerken, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, voet- en fietspaden.

Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen mogen 
worden gebouwd, met inachtneming van de aangegeven maatvoeringseisen.

Verkeer(Artikel 4)

De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de nieuwe ontsluitingswegen. Gronden met deze bestemming zijn 
onder meer bedoeld voor wegen, straten en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging 
en infiltratie van (hemel)water. 

Binnen deze bestemming zijn geen gebouwen toegestaan. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen mogen 
worden gebouwd, met inachtneming van de aangegeven maatvoeringseisen.

Wonen (Artikel 5)

De nieuwe woonpercelen in het plangebied zijn bestemd tot 'Wonen'. De gronden met de bestemming 'Wonen' 
zijn bestemd voor wonen met de daarbij behorende voorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' zijn 
tevens bedrijven toegestaan zoals genoemd in de in Bijlage 1 bij de regels opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2.

De bouwregels behorende bij deze bestemming zijn grotendeels uit het bestemmingsplan 'Tubbergen' 
overgenomen, hiermee sluiten de bestemmingsplannen qua plansystematiek op elkaar aan. Hoofdgebouwen: 
mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, mogen vrijstaand dan wel twee aaneen gebouwd 
worden. Aaneengebouwde woningen zijn tevens toegestaan, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
'aaneengebouwd'. De dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 70 graden. Bijbehorende 
bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. Ook is een bepaling opgenomen 
voor het maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken. De grootte van het perceel bepaalt 
het toegestane aantal m2 aan bijbehorende bouwwerken.

Vereiste hierbij is dat tenminste 50% van het buiten het bouwvlak gelegen bouwperceel onbebouwd en 
onoverdekt blijft. Dit maximumpercentage is van toepassing omdat anders de kleinere percelen (nagenoeg) 
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volgebouwd worden. Dit is ruimtelijk echter onaanvaardbaar. Daarnaast zijn een aantal afwijkings- en 
wijzigingsregels opgenomen die de regels van deze bestemming flexibeler maken. 

Voor de twee woonwerklocaties langs de Reutummerweg zijn extra bouwmogelijkheden voor bedrijfsgebouwen 
opgenomen. Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' worden gebouwd. Naast 
de oppervlakte aan hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt als aanvulling dat op deze kavels buiten 
het bouwvlak bedrijfsgebouwen zijn toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 150 m2. 

Daarnaast is er een maximale bouwhoogte opgenomen.

6.4  Parkeerregeling
In Artikel 10 van de regels is een parkeerregeling opgenomen. Hierna wordt een toelichting op de betreffende 
regeling gegeven.

Algemeen

Artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening bevat de mogelijkheid om zogenaamde wetsinterpreterende 
regels' op te nemen in het bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat ten behoeve van 'een goede ruimtelijke 
ordening' in een bestemmingsplan regels kunnen worden opgenomen, waarvan de uitleg bij de uitoefening van 
een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Op basis hiervan is het 
mogelijk om in het bestemmingsplan een regeling voor parkeren op te nemen. 

In dit geval vormt de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' de basis voor de in dit plan 
opgenomen regeling voor parkeren waarbij voor de regels zelf de voormalige bepalingen van de 
bouwverordening zijn gebruikt. Het voortborduren op de bepalingen van de bouwverordening heeft als voordeel 
dat hierover veel jurisprudentie is. De opvattingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
zijn bekend. Toegevoegd is het gebruik. De eisen voor het parkeren gelden dus niet alleen meer voor bouwen. 
Bij een gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende parkeerruimte.

Parkeren op eigen erf

Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen 
parkeervoorzieningen. Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) mag geen 
onaanvaardbare problemen veroorzaken in de omgeving. Dit betekent dat in beginsel de parkeerbehoefte op 
eigen erf (de bij het bouwwerk behorende en daartoe bestemde gronden, voor de uitleg van het begrip 'erf' 
wordt aangesloten bij de definitie uit het Besluit omgevingsrecht) moet worden gerealiseerd. Aanvragers van 
een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen erf 
worden gerealiseerd. Indien er op het eigen erf onvoldoende parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil 
maken van één van de afwijkingsmogelijkheden, zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat op een andere 
wijze in de parkeerruimte wordt voorzien.

Bepalen parkeerbehoefte

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen, de rekensystematiek 
definities, uitgangspunten en de afmetingen van de parkeerplaatsen in de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen 
en Parkeren 2018' de leidraad. Het betreffen de gemeentelijke normen die gelden op het moment van 
besluitvorming van een aanvraag om een omgevingsvergunning. 

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening afgerond naar boven. 
Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te leggen parkeerplaatsen niet overeenkomt 
met de totale parkeerbehoefte.

In de parkeerregeling is een zogenoemde 'dynamische verwijzing' naar het gemeentelijk beleid opgenomen. Als 
de beleidsinzichten met betrekking tot parkeren gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen en dit 
in het parkeerbeleid wordt vastgesteld, kan er in het vervolg bij aanvragen om omgevingsvergunning voor 
bouwen en/of gebruikswijziging aan dit nieuwe beleid worden getoetst (ABRvS 9 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2837). Daardoor hoeven de bestemmingsplannen niet te worden herzien als het gemeentelijk 
beleid wijzigt.

In deze beleidsregels is nader uitgewerkt wat de parkeerbehoefte bij een bepaald gebruik is (de parkeernormen) 
en (als de extra parkeerbehoefte niet op eigen erf kan worden gerealiseerd) onder welke voorwaarden er een 
omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van het bestemmingsplan, de zogenoemde binnenplanse 
afwijking, kan worden verleend.

Afmetingen parkeerplaatsen

Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo geldt er 
een andere afmeting voor parkeren in de lengterichting van de weg dan voor parkeren in dwarsrichting van de 
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weg. Zie bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' voor de afmetingen van 
parkeergelegenheden. Indien tijdens de planperiode deze beleidsnotitie wordt gewijzigd, wordt verwezen naar 
het nieuwe beleid.

Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de parkeerplaats te kunnen 
bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeerplaatsen onderling en tussen parkeerplaatsen 
en gebouwen voldoende moet zijn om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen. Bij 
publieke voorzieningen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide gebruikers moeten worden 
aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is.

In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente 
Tubbergen. Hierin zijn alle gemeentelijke kosten opgenomen en is vastgelegd dat het risico van planschade bij 
de initiatiefnemer ligt, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee 
dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg en inspraak

8.1  Vooroverleg

8.1.1  Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is 
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

8.1.2  Provincie Overijssel

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg, voorgelegd aan de provincie 
Overijssel. De provincie heeft aangegeven dat het voorliggende bestemmingsplan conform het RWP Twente is en 
passend is binnen het provinciaal ruimtelijk beleid. Het wettelijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening is daarmee afgerond. De provincie zal in kennis gesteld worden van de ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan. 

8.1.3  Waterschap Vechtstromen

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg, voorgelegd aan het waterschap 
Vechstromen. Het waterschap heeft geen noodzaak gezien om te reageren op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Het waterschap zal in kennis gesteld worden van de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

8.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval is een voorontwerpbestemmingsplanvoor een periode 
van zes weken ter inzage gelegd. 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar 
inspraak-reactie kenbaar maken. Er zijn 7 inspraakreacties ingekomen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. 
In bijlage 23 bij deze toelichting is de reactienota opgenomen waarin de samengevatte inspraakreacties zijn 
voorzien van een gemeentelijke beantwoording. De inspraakreacties hebben op onderdelen geleidt tot 
wijzigingen in de toelichting en de verbeelding van het bestemmingsplan. Voor een overzicht van deze 
wijzigingen en de andere wijzigingen die zijn doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan, wordt verwezen 
naar hoofdstuk 3 van de reactienota.

8.3  Zienswijzen
Het ontwerp-bestemmingsplan 'Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg' heeft met ingang van 26 augustus 2020 
voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn vier zienswijzen 
ingediend.

Voor de samenvatting van de zienswijzen en de gemeentelijke beantwoording daarvan wordt verwezen naar 
bijlage 24 bij deze toelichting. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Groenplan
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1. Aanleiding

  -  6

Er is een enorme behoefte aan nieuwe woningen. Het aanbod 
in Tubbergen is op dit moment nauwelijks aanwezig waardoor 
dorpelingen elders gaan wonen. Dat is een dramatisch gegeven in de 
strijd om de leefbaarheid van Tubbergen en haar directe omgeving. 
Om dat te voorkomen moet er voldoende aanbod zijn en blijven. Hoek 
Vastgoed Visie heeft het voornemen om een nieuw en breed aanbod 
te realiseren door de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. 

Het gebied is gelegen tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat 
aan de meer oostelijke kant van Tubbergen. Het gebied ligt op nog 
geen 500 meter van het centrum van Tubbergen en is daarom ideaal 
gelegen. Aan de zuidzijde is sprake van een gedeelte bedrijventerrein 
Tubbergen. Aan de noordzijde en westzijde zijn bestaande woonwijken. 
In de noordwestelijke hoek is plan Veldwijk gelegen, een wijk in 
aanbouw met royale kavels. 

Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk goed 
te kijken naar een kwalitatieve leefomgeving. Nieuwbouw zou 
gepaard moeten gaan met een goede inpassing. Daarbij is een goede 
samenwerking gevraagd tussen stedenbouw, architectuur, civiele 
techniek en de (groene) inpassing van de nieuw te realiseren wijk. 
Hoek Vastgoed Visie heeft Hannink Landschapsvormgeving gevraagd 
om advies te geven over de inpassing van de nieuwe wijk. In dit 
document is daarom de inpassing uiteengezet.
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Locatie ontwikkeling in Tubbergen. (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl).

Markering plangebied aan de Weleveldstraat. (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl).



    

2. Huidige situatie
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De locatie is gelegen tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat. 
Het gebied vertegenwoordigd nog een agrarische uitstraling waarbij 
er sprake is van een overgang van het landelijke gebied naar het 
dorp. Aan de westelijke zijde ligt sinds jaren het scoutingterrein dat 
robuust landschappelijke in is gepast. De beplanting zorgt voor een 
karakteristieke, beeldbepalende grens tussen de scouting en de 
daarachter gelegen agrarische gronden. Aan de zuidkant is een harde 
overgang tussen een gedeelte bedrijventerrein van Tubbergen en het 
agrarische gedeelte. Hoewel verder rondom woonwijken zijn gelegen 
wordt dit niet direct als zodanig ervaren. Gesteld mag worden dat de 
bebouwing goed in is gepast in haar omgeving. Oudere bebouwing 
in het plangebied is aanwezig, maar zorgt niet direct voor een 
verstoring van de landschappelijke uitstraling. De verspreiding ervan 
kan als acceptabel worden ervaren. De komst van een bedrijf aan de 
Reutummerweg heeft wel gevolgen voor het landelijke karakter. Het 
bedrijf is minder goed ingepast in haar omgeving, maar dat kan ook 
komen door de hoge ligging ervan.  

Door het voornemen van de nieuwe woonwijk tussen de Reutummerweg 
en de Weleveldstraat is er straks geen sprake meer van een landelijk 
gebied. De ligging van het scoutingterrein voorkomt dat de overgang 
van het landelijk gebied naar het dorpse karakter volledig verloren gaat 
en bovendien is er veel aandacht voor de inpassing van de nieuwe 
woonwijk. Toch zijn de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit minimaal. 
De voorgenomen ontwikkeling heeft niet tot gevolg dat Tubbergen 
fysiek uit gaat breiden. Gelet op de situering van Tubbergen zou 
namelijk nagenoeg elke andere uitbreiding een directe aantasting van 
het landschappelijke karakter tot gevolg hebben. De uitbreiding van 
Tubbergen op de voorgenomen locatie kan daarom als logisch worden 
ervaren. 

Met de inpassing van wijk moet goed gelet worden op de bestaande 
waarden. Het is goed denkbaar om de woningen dusdanig te 
realiseren dat de bestaande schil langs het scoutingterrein en de 
bestaande woonwijk(en) niet of nauwelijks wordt aangetast. Belangrijk 
is wel om de entree vanaf de Reutummerweg goed landschappelijk 
in te passen om te voorkomen dat er een (te) hard geheel ontstaat. 
Door de ligging van het industrieterrein en het nieuwe bedrijf aan de 
Reutummerweg is er reeds sprake van een harde massa. Dat wordt 
nu voldoende gecompenseerd door het agrarische gebied, maar moet 
in de toekomst met de komst van de nieuwe woonwijk ook voldoende 
gecompenseerd blijven. 
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Markering plangebied aan de Weleveldstraat. (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl).



    

3. Nieuwe situatie
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De nieuwe situatie is opgesteld door de samenwerking van de 
verschillende disciplines als stedenbouw, architectuur, civiele techniek 
en groen. De nieuwe wijk maakt gebruikt van de ruimte wat resulteert 
in een ruim opgezette wijk met 33 kavels. Hoofdzakelijk wordt de wijk 
ontsloten aan de Reutummerweg waardoor het grootste gedeelte van 
het verkeer aan die kant wordt afgewikkeld. Slechts een klein gedeelte 
maakt gebruik van de bestaande ontsluiting (de Weleveldstraat). Een 
volledige ontsluiting via de Weleveldstraat heeft tot gevolg dat er 
verkeersonveilige situaties ontstaan ook gelet op het vele fietsverkeer 
vanuit de bestaande woonwijk rondom de Havezatestraat. Dat is nu niet 
het geval. De zuidoostelijk gelegen inpassing van het scoutingterrein 
blijft onaangetast waardoor de beeldbepalende en karakteristieke 
waarde van die houtopstand blijft behouden. Deze houtopstand draagt 
voor een belangrijk deel bij aan het groene karakter van de nieuwe 
wijk. 

De entree van de wijk vanaf de Reutummerweg krijgt een wadi. De 
wadi wordt gecombineerd met een houtsingel die een kraag vormt 
rond de nieuw te realiseren woningen. Daardoor wordt voorkomen dat 
er direct zicht ontstaat op nieuwe bebouwing en draagt het bij in het 
doorbreken van de harde massa die wordt gevormd door de aanwezige 
bedrijven in het gebied. Naast de groensingel worden enkele bomen 
aangeplant om het groene karakter te kunnen benadrukken. Aan de 
noordzijde van de nieuwe woonwijk blijven bestaande houtopstanden 
grotendeels in stand om ook daar het groene karakter van de wijk 
te kunnen waarborgen. Dat geldt onder meer voor een houtsingel 
die de nieuwe wijk scheidt met de Veldwijk. Een bestaand bosje blijft 
behouden en er is extra aandacht om de nieuwe woonwijk te scheiden 
met bestaande woningen aan de noordzijde. 

Bewoners zijn vrij om een keuze te maken voor erfscheidingen, maar 
worden wel beperkt in het aantal keuze mogelijkheden. Muren worden 
bijvoorbeeld niet toegestaan. Door de beperkingen ontstaat er een 
eenduidige, rustige wijk. 

Ook nieuwe bomen dragen bij aan de (groen)structuur in de wijk. 
Er is gekozen voor een verbinding vanaf de Reutummerweg 
met de Weleveldstraat. Bij de standplaatsen is goed gelet op de 
groeimogelijkheden evenals de groeiplaats inrichting. Daardoor krijgen 
bomen een duurzame plaats en is de groenstructuur geborgd voor in de 
toekomst. Qua verharding geldt eenzelfde verharding door de gehele 
wijk om een bijdrage te leveren aan de eenheid ervan. Voor de opritten 
krijgen mensen wel de vrijheid om bestrating uit te zoeken dat past 
binnen het budget al geldt een beperking voor de kleurstelling voor 
(donker)rode of antraciet verharding. Te midden van het plan komt een 
speelvoorziening waarbij met de materialisatie rekening is gehouden 
met het groene en landelijke karakter van de woonwijk.
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Voor het gehele plangebied een aantal algemene regels. 

Hagen
Om een rustige, landelijke en eenduidige beeldkwaliteit in het nieuwe 
plan te verkrijgen worden alle hagen al dan niet gemengd aangeplant met 
Carpinus betulus (haagbeuk), Fagus sylvatica (beukhaag) of Ligustrum 
ovalifolium (haagliguster). Enkele hagen zijn specifiek omschreven en 
dienen op die wijze uitgevoerd te worden, zie hoofdstuk 7. De hoogte 
van de hagen is vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel maximaal 
120 centimeter. Vanaf de voorgevel naar de achtertuin geldt een 
maximale hoogte van 200 centimeter. 

Overige erfscheidingen
Hagen houden de voorkeur, maar het is toegestaan om vanaf de 
voorgevel naar de achterzijde klimopschermen te plaatsen evenals 
schuttingen met rabatdelen. Het aanbrengen van (gemetselde) poeren 
is toegestaan, het aanbrengen van (volledige) muren niet. De hoogte 
is niet meer dan 200 centimeter. In enkele gevallen worden bestaande 
erfscheidingen gerespecteerd, in de tekening aangeduid als “S”. 
Bestaande erfscheidingen moeten behouden blijven en mogen niet 
worden aangetast. 

Beplanting en inboet
Er zijn geen restricties voor wat betreft de soortkeuze qua beplanting. 
(Heester)beplanting mag geen onoverzichtelijke en onveilige situaties 
opleveren. Bomen en heesters mogen aangeplant worden op de 
daarvoor wettelijke plantafstanden tot de erfgrens. Voor leibomen 
(en ook als zodanig onderhouden) geldt een uitzondering en is de 

minimale afstand tot de erfgrens 50 centimeter of meer. Beplanting 
die vast is gelegd in het bestemmingsplan is voor rekening van de 
projectontwikkelaar. Deze beplanting is aangeduid op tekening met 
“E”, “J”, “L”. en “N”. Niet aangeslagen beplanting wordt het eerstvolgend 
plantseizoen vervangen. Daarna wordt de herplant(verplichting) verlegd 
naar de rechtmatige eigenaar. 

Voor openbaar groen geldt dat de gemeente onmiddellijk na aanplant 
het beheer, onderhoud (inclusief water geven) en inboet overneemt 
van de projectontwikkelaar. 

De planontwikkelaar kiest ervoor om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen en heeft om die reden een samenwerking gezocht 
met een sociale (groen)werkvoorziening. Er worden nadere afspraken 
gemaakt voor de uitvoering van het plan. De uitvoerder zorgt tenminste 
voor grondverbetering, let op de kwaliteit, zorgt voor de inboet en 
probeert, zover mogelijk, de werkzaamheden te bundelen zodat grote 
delen van het plan in één keer gerealiseerd kunnen worden. 

Oprit en toegang
De opritten hebben, al dan niet geschakeld met het naastgelegen oprit, 
een maximale breedte van 6 meter. De toegang mag voorzien zijn van 
een toegangshek die is uitgevoerd met hout en/of staal, maar dient 
wel ‘open’ te zijn al dan niet in combinatie met (gemetselde) poeren. 
De keuze voor materialisatie van de opritten is vrij, mits gebruik is 
gemaakt van aardetinten. 
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Wadi’s
De wadi’s worden aangelegd conform tekening Buro Aardevol. In 
principe wordt een wadi ingevuld als gras (mengsel SV 7), maar een 
bloemrijk grasland is toegestaan. 

Openbare ruimte
De verharding in de openbare ruimte bestaat uit een betontegel (trottoir) 
en een gebakken steen (rijbanen en parkeren) conform tekening Buro 
Aardevol. De straatverlichting sluit aan bij bestaande armaturen als 
elders in Tubbergen aangewend en gaat in overleg met de beheerder 
van de openbare ruimte (gemeente). Armaturen worden niet in de 
trottoirs geplaatst, maar in hagen, beplantingstroken of aanliggende 
gazon(stroken) in verband met onderhoud.

Bomen
In het plan worden bomen voorgeschreven in zowel de openbare ruimte 
als enkele particuliere tuinen, zie daarvoor hoofdstuk 6. Bewoners 
mogen in eigen tuinen bomen aanplanten, mits bomen minstens 2 
meter uit de kavelgrens worden aangeplant. De keuze van bomen in 
particuliere tuinen is vrij.

Overig openbaar groen
In het plan worden twee groensingels aangelegd. De groensingels 
moeten aangeplant worden met een inheems assortiment. Het beheer 
bestaat uit een hakhout beheer, al dan niet gefaseerd. Het hout wordt 
periodiek na 5 tot 8 jaar afgezet en loopt dan volledig opnieuw uit. 

Speelvoorziening
Er wordt één speelvoorziening gerealiseerd in de openbare ruimte, 

aangeboden door de projectontwikkelaar. Het speeltoestel kent 
een natuurlijke uitstraling en wordt in een later stadium gekozen en 
geplaatst. Al dan niet in samenspraak met de buurt.
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Binnen het plangebied is sprake van bestaande houtopstanden. Voor 
een gedeelte geldt dat houtopstanden geveld moeten worden om het 
plan bouwrijp te kunnen maken. Andere houtopstanden zijn aanwezig 
en moeten behouden blijven. 

1. Vellen bestaande houtopstanden
Er wordt een separate tekening gemaakt om goed inzichtelijk te krijgen 
welke bomen worden geveld. In alle gevallen is er een afweging 
gemaakt voor de inpasbaarheid van de bestaande houtopstand in 
combinatie met de vitaliteit van de bestaande houtopstand. Op het 
groenplan zijn te vellen houtopstanden met rood weergegeven. 

2. Te behouden bosje
Aan de noordzijde van het plangebied staat een bosje. Het bosje dient 
behouden te blijven. Kavel 19 en 20 zijn om die reden begrensd. Het is 
niet toegestaan om het bosje aan te tasten en fysiek te wijzigen. 

3. Te behouden houtsingel
De houtsingel aan de noordoostelijke zijde maakt onderdeel uit van 
een ander plan. Bovendien zorgt de houtsingel voor inpassing van de 
bestaande woonwijk. De houtsingel moet behouden blijven. 

4. Te behouden houtsingel
De houtsingel aan de oostzijde heeft twee functies. Het deelt een 
gezamenlijke inpassing van enerzijds het bestaande scouting terrein 
alsmede dat het de nieuwe woonwijk inpast. Het is van belang dat 
de houtsingel behouden blijft. Het is dan ook niet toegestaan om de 
houtsingel aan te tasten. 

5. Te behouden bestaande hagen
Rondom het bestaande bedrijf aan de Reutummerweg is sprake van 
bestaande hagen. De hagen zijn aangeplant om het bedrijf enigszins 
landschappelijk in te passen. De hagen moeten behouden blijven en 
mogen niet aangetast worden. Onderhoud is wel toegestaan. 

6. Te behouden bestaande haag
Als erfscheiding langs het perceel van de bestaande woning is een haag 
aangeplant. De haag moet behouden blijven en mag niet aangetast 
worden. Onderhoud is wel toegestaan. 

7. Te behouden erfscheiding 
De eigenaar van de bestaande kavel Weleveldstraat 21-21a plaatst op 
eigen initiatief een erfscheiding op eigen grond. De nieuwe erfscheiding 
mag niet fysiek worden aangetast. Wel mag op eigen grond een eigen 
erfscheiding worden aangebracht en/of indien nodig is onderhoud 
toegestaan. 
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1. Wegbeplanting
Bomen hebben (technisch) een goede groeiplaats nodig om te 
kunnen volgroeien. Onder meer door de inrichting van de openbare 
ruimte en wadi’s is het niet overal mogelijk om op een duurzame 
wijze bomen aan te planten. Het plan is echter in de basis al erg 
groen door de bestaande houtopstanden. Gekozen is om een 
groenstructuur door de nieuwe wijk aan te leggen die noord en zuid 
met elkaar kan verbinden. Er worden 13 bomen aangeplant uit de 
eerste categorie. De grootte is in dit geval belangrijk om tegenwicht 
te kunnen bieden wat betreft de toename van “grijs” en “rood”. 
De soort betreft Alnus x spaethii ‘Spaeth’, maar kan in overleg met 
de gemeente (beheerder) een ander soort worden. Bomen maken 
onderdeel uit van de leefomgeving. Daarom is gekozen voor een 
soort die doorgaans erg gemakkelijk groeit en weinig overlast 
veroorzaakt. 

2. Bomen in wadi
Net als de bomen in het straatbeeld wordt gekozen voor hetzelfde 
soort. De bomen zijn immers weinig eisend en kunnen in relatief 
korte tijd een hoogte van 12-15 meter bereiken. In en nabij de wadi 
worden daarom 4 Alnus x spaethii ‘Spaeth’ aangeplant. 

3. Beeldbepalende boom in wadi
Op de hoek van de Reutummerweg met de entree van de nieuwe 
woonwijk komt een beeldbepalende boom te staan en wel een Salix 
sepulcralis ‘Chrysocoma’. De soort doet wat parkachtig aan en heeft 
het vermogen om relatief snel uit te groeien tot een beeldbepalende 
boom. Door de structuur van de boom past de boom goed bij de 
nabij gelegen functie: een wadi. 
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In het algehele plangebied geldt voor een aantal plekken dat er 
beeldbepalende hagen worden aangeplant. De uitvoering van deze 
hagen is belangrijk voor het beeld van de nieuwe wijk. De hagen 
bestaan uit Carpinus betulus, Fagus sylvatica of een combinatie 
daarvan (gemengd). De hagen dienen wat groter aangeplant te 
worden om eerder de functie te kunnen bekleden. De hagen zijn op 
het groenplan aangeduid als “E”.
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1. Aan te planten struweel langs wadi
Bij de entree van het woongebied vanaf de Reutummerweg 
wordt struweelgroen aangeplant. Het struweelgroen bevat geen 
boomvormers en is vooral bedoeld om de bebouwing krachtig 
te camoufleren en daarmee het plangebied landschappelijk in te 
passen. Beheer wordt uitgevoerd als hakhout al dan niet gefaseerd 
om blijvend te zorgen voor de landschappelijke inpassing. Wel 
moet gesteld worden dat volledig hakhout beheer (niet gefaseerd) 
de voorkeur geniet. Het is niet toegestaan om het areaal van de 
houtsingel aan te passen. Het struweel bestaat uit inheemse 
soorten als hazelaar, meidoorn, krent, Gelderse roos, lijsterbes, 
liguster, taxus en kardinaalsmuts. De plantafstand bedraagt 1 x 
1 meter in en tussen de rijen. De aanplant wordt verricht in een 
driehoeksverband.

2. Aan te planten struweel nabij Bachstraat
Aan de noordzijde van het plangebied wordt een struweel aangeplant 
als scheiding tussen de bestaande woonwijk (Bachstraat 26) en de 
nieuw te ontwikkelen woonwijk. In overleg met de eigenaar van 
Bachstraat 26 worden 3 rijen plantmateriaal aangebracht op kavel 25 
en één rij op het perceel Bachstraat 26. Totaal is dan de houtopstand 
4 rijen breed en volstaat het om de nieuwe woonwijk in te kunnen 
passen. De beplanting wordt vervolgens aangesloten met het reeds 
bestaande (3 op rechterpagina). Het sortiment is gelijk aan dat van 
het struweel nabij de Reutummerweg. De plantafstand bedraagt 1 
x 1 meter in en tussen de rijen. De aanplant wordt verricht in een 
driehoeksverband.
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De beplanting die volgens groenplan wordt aangebracht is in een 
tabel op de rechterpagina weergegeven. Geadviseerd wordt om 
beplanting na gereedkomen van de woonwijk aan te brengen in 
de maanden november of december. Bomen dienen aangeplant 
te worden met twee boompalen en te worden voorzien van een 
gietrand. 
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Overzicht soorten. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving).
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Verkeerstoets woningbouwproject Weleveldstraat - Reutummerweg Rapport  N01-C 01-41074183-sws2  

Inleiding 

BJZ.nu Ruimtelijke plannen en Advies werkt aan de planvorming voor een woningbouwproject op 

de locatie Weleveld in Tubbergen. De planlocatie is gesitueerd aan de oostzijde van Tubbergen  ten 

noorden van de Reutummerweg, waarbij de Weleveldstraat het plangebied doorkruist. Het betreft 

de nieuwbouw van totaal 33 woningen, inclusief ontsluitende infrastructuur. 

 

Om te bepalen wat de verkeerseffecten van de voorgenomen ontwikkeling op het omliggende 

wegennet zijn en op welke wijze het plangebied ontsloten moet worden is aanvullend 

verkeersonderzoek noodzakelijk. BJZ.nu heeft Roelofs Advies en Ontwerp BV gevraagd om een 

verkeerstoets uit te voeren ten behoeve van voorgenoemde ontwikkeling. 

Voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling (zie figuur 1) bestaat concreet uit de realisatie van 33 woningen, 

bestaande uit 12 twee-onder-een-kap woningen en 21 vrijstaande woningen. Voor twee van de 

vrijstaande woningen geldt dat het om woonwerkkavels betreft, waar lichte bedrijfsactiviteiten 

plaats kunnen vinden (categorie 1 & 2). 

 

 
Figuur 1  Kavelindeling Voorlopig Ontwerp d.d. 18-12-18  
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Het plangebied in Tubbergen (zie figuur 2) is gesitueerd binnen de bebouwde kom van Tubbergen 

ten noorden van de Reutummerweg tussen de Boskampstraat en de L. von Bönninghausenstraat. 

De Reutummerweg kent een rijbaan zonder markering met een maximum rijsnelheid van 50 

km/uur, waarbij de kruispunten gelijk waardig zijn (rechts heeft voorrang). Vanuit 

wegencategorisering kan de Reutummerweg getypeerd worden als ‘grijze weg’ tussen 

gebiedsontsluitingsweg en erftoegangsweg in. Het plangebied wordt doorkruist door de 

doodlopende Weleveldstraat (= erftoegangsweg). Deze straat bestaat uit een rijbaan zonder 

markering, bij een snelheidsregime van 30 km/uur. Voor fietsers en voetgangers op de 

Weleveldstraat is er wel een doorgaande verbinding naar de Havezatestraat. Momenteel bestaat 

het plangebied uit agrarische gronden, waarbij het uitgangspunt is dat de huidige situatie geen 

verkeer met zich mee brengt. 

 

 
Figuur 2  Locatie plangebied in Tubbergen 

 

Verkeerskundige consequenties 

In dit hoofdstuk worden de verkeerskundige consequenties van het voorgenomen plan inzichtelijk 

gemaakt. Achtereenvolgens wordt hierbij ingegaan op de volgende aspecten: 

- parkeren; 

- verkeersgeneratie; 

- ontsluiting; 

- verkeersafwikkeling; 

- verkeersveiligheid. 

 

Bij de uitwerking van de verschillende aspecten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- ruimteprogramma conform kavelplan 8305B-190 d.d. 20-07-2018; 

o 12 twee-onder-een-kap woningen; 

o 21 vrijstaande woningen (waarvan twee woonwerkkavels); 

o voor de woonwerkkavels is t.b.v. de verkeersgeneratie een aanname gedaan dat op 

elke kavel een kantoor met baliefunctie van maximaal 150 m2 realiseert wordt. 

- parkeernormering en rekensystematiek conform be leidsnotitie ‘bouwen & parkeren2018’ 

gemeente Tubbergen; 

- verkeersgeneratie conform CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’; 

- intensiteit Reutummerweg conform verkeerstelling, november 2018; 

- overige intensiteiten o.b.v. akoestisch onderzoek plan Weleveld (Alcedo, d.d. 17-10-2017 met 

kenmerk 0165802.R01.V01). 
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Parkeren 

Parkeerbehoefte 

Op basis van de parkeernormen van de gemeente Tubbergen is het benodigd aantal 

parkeerplaatsen berekend. Twee van de 21 vrijstaande woningen zijn op zogenoemde 

woonwerkkavels geprojecteerd. Voor deze kavels geldt dat de totale parkeerbehoefte van de 

werkfunctie op de betreffende kavel gefaciliteerd moet worden. De werkfunctie van de betreffende 

kavels is derhalve uit de berekening gehouden.  

 

Onderstaande tabel 1 toont de parkeerbehoefte van de planontwikkeling van de woningen. Uit de 

tabel is af te leiden dat de woningen gezamenlijk een theoretische parkeerbehoefte kennen van 

(afgerond) 75 parkeerplaatsen. 

 

functie ruimteprogram ma parkeernor m parkeerbehoe fte 

twee-onder-een-kap woning 12 woningen 2,20 pp/woning 26,4 parkeerplaatsen 

vrijstaande woning 21 woningen 2,30 pp/ woning 48,3 parkeerplaatsen 

  totaal 74,7 parkeerplaatsen 

Tabel 1 Berekening parkeerbehoefte 

 

De parkeernormen van de gemeente schrijven voor dat per woning 0,3 parkeerplaats bestemd 

moet zijn voor bezoekers. Dit betekent dat er minimaal 10 parkeerplaatsen (33 woning * 0,3 pp) in 

de openbare ruimte beschikbaar moeten zijn. Het kavelplan voorziet ruim in dit aantal. Gezien de 

omvang van de bedrijfsmatige activiteiten op de woonwerkkavels mag verondersteld worden dat er 

naast de parkeerbehoefte uit bovenstaande tabel geen expliciete parkeercapaciteit voor 

vrachtwagens gerealiseerd hoeft te worden. 

 

Benodigd aantal parkeerplaatsen 

Uitgangspunt binnen de gemeente Tubbergen is dat het parkeren binnen de contouren van het 

betreffende plan moet worden opgevangen. Het betreft dus het parkeren op eigen terrein en in de 

openbare ruimte binnen de contouren van het plan. De huidige parkeerbehoefte van het te 

ontwikkelen plangebied kan op nul worden gesteld. De bestaande woningen en bedrijven hebben 

bestaande parkeervoorzieningen op het eigen erf en hoeven dus niet meegerekend te worden. 

 

De eerste stap is om te bepalen welk deel van de parkeerbehoefte van de woningen op eigen 

terrein, dus de kavels, gefaciliteerd kan worden. Hiervoor zijn conform de parkeernota van de 

gemeente de berekeningsaantallen uit tabel 2 toegepast. Uitgangspunt is dat de 12 twee-onder-

een-kap woningen een lange oprit met garage krijgen en  21 de vrijstaande woningen een brede 

oprit met garage. Voor de woonwerkkavels is het uitgangspunt dat de woonfunctie onder de 21 

vrijstaande woningen valt en de parkeerbehoefte van de werkfunctie geheel op eigen kavel 

gefaciliteerd wordt. Gezien de te realiseren functies is dubbelgebruik van parkeerplaatsen niet 

mogelijk. 

 

parkeerv oorziening theore tisch aantal berekeningsaanta l toelichting 

lange oprit met garage 3 1,3 oprit minimaal 10,0 m diep 

brede oprit met garage 3 1,8 oprit mimimaal 4,5 m breed 

Tabel 2 Berekeningsaantallen parkeervoorzieningen 

 

Uitgaande van bovenstaande berekeningsaantallen toont de hierna volgende tabel 3 het benodigd 

aantal parkeerplaatsen op eigen kavels en in de openbare ruimte binnen de plancontouren. Uit de 

tabel is af te leiden dat er (afgerond) 22 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd 

moeten worden. Het kavelplan d.d. 12-18-2018 met 24 openbare parkeerplaatsen voorziet in dit 

aantal. De parkeerbehoefte van de bedrijvigheid op de twee woonwerkkavels is niet uitwisselbaar 

en dient derhalve volledig op de eigen kavel gefaciliteerd te worden. 
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functie aantal 

parkeerbehoe fte benodigd aantal parkeerplaatsen 

   eigen kavel openbaar 

twee-onder-een-kap woning 12 26,4 12*1,3 = 15,6 10,8 

vrijstaande woning 21 48,3 21*1,8 = 37,8 10,5 

totaal 33 74,7 53,4 21,3 

Tabel 3 Berekening benodigd aantal parkeerplaatsen 

 

De drie kavels aan de Weleveldstraat ten westen van de afsluiting (kavels 18/19/20) hebben een 

parkeerbehoefte van 3*2,3 = 6,9 parkeerplaatsen, waarvan theoretisch 3*1,8 = 5,4 parkeerplaats 

op eigen terrein wordt gefaciliteerd. Dit betekent dat er 6,9 - 5,4 = 1,5 parkeerplaats (afgerond 

twee parkeerplaatsen) in de openbare ruimte nodig zijn. Met die geplande drie parkeerplaatsen 

voorziet het plan hierin. In het overige plangebied moeten nog 20 parkeerplaatsen in de openbare 

ruimte gerealiseerd worden, die evenredig over het plan verdeeld zijn. In de plantekening zijn er in 

dit gebied 21 parkeerplaatsen opgenomen, waarmee het plan dus voorziet in de openbare 

parkeerbehoefte. 

 

Verkeergeneratie 
Op basis van het voorgenomen ruimtelijk programma is met de rekentool ‘Verkeersgeneratie & 

Parkeren’ van het CROW de te verwachten verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt. Tabel 4 toont de 

resultaten van de berekening voor de gemiddelde week- en werkdag.  

 

Uitgangspunt is een ontwikkellocatie in de ‘rest bebouwde kom’ in een ‘niet stedelijk’ gebied 1’. 

Verder zijn de standaardwaarden voor het mobiliteitsprofiel aangehouden. Voor het bepalen van de 

verkeersgeneratie van het werkdeel van de twee woonwerkkavels is vanuit de worst-case 

benadering uitgegaan van de functie ‘commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)’.  

 

functie ruimteprogram ma Gemidde lde weekdag Gemidde lde werkdag 

twee-onder-een-kap woning 12 woningen 93 mvt/etm 98 mvt/etm 

vrijstaande woning 21 woningen 171 mvt/etm 181 mvt/etm 

kantoor met baliefunctie 2*150 m2 BVO 49 mvt/etm 58 mvt/etm 

totaal  313 mvt/etm 337 mvt/etm 

Tabel 4 Berekening verkeersgeneratie 

 

Zoals uit de tabel blijkt ligt de gemiddelde verkeersgeneratie op een gemiddelde weekdag 

(maandag t/m zondag) op circa 313 motorvoertuigen per etmaal. Op een gemiddelde werkdag 

(maandag t/m vrijdag) ligt de verkeersgeneratie op circa 337 motorvoertuigen per etmaal. Zoals 

eerder in deze notitie beschreven is de verkeersgeneratie van de huidige situatie, met agrarische 

gronden op de locaties van nieuwe kavels, op nul motorvoertuigen per etmaal gesteld. Per saldo 

neemt de verkeersgeneratie van het plangebied dus toe met de hiervoor benoemde hoeveelheid 

verkeer per gemiddelde werk- en weekdag. 

 

Ontsluiting 

Figuur 3 op de volgende pagina toont de voorgenomen ontsluiting van het plangebied om het 

omliggende wegennet. De rode lijnen geven de nieuwe ontsluitende wegen aan en met blauw zijn 

de twee mogelijke ontsluitingsroutes voor gemotoriseerd verkeer weergegeven: 

 ontsluiting via de Weleveldstraat in westelijke richting; 

 ontsluiting via de Reutummerweg in oostelijke en westelijke richting. 

                                                 
1 Bron: omgevingsdichtheid CBS 



    

Notitie 

 

Verkeerstoets woningbouwproject Weleveldstraat - Reutummerweg Tubbergen  

 N01-C 01-41074183-sws2  

5 

  

 
Figuur 3  Ontsluitingsmogelijkheden plangebied gemotoriseerd verkeer 

 

De ontsluiting via de Weleveldstraat in westelijke richting is alleen van toepassing voor de drie 

kavels (nummer 18/19/20) ten westen van de bestaande woning. Ter hoogte van de bestaande 

woningen 21-21a is namelijk een fysieke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer voorzien. Fietsers 

en voetgangers kunnen wel van en naar oostelijke richting. Het plangebied ten oosten van deze 

fysieke afsluiting kan enkel gebruik maken van een ontsluitingsroute  door het plangebied, in 

zuidelijke richting vanaf en richting de Reutummerweg. 

 

Het plangebied ten noorden van de Welevelstraat (kavels  21 t/m 33) wordt ontsloten door een 

doodlopende straat die aan de zuidzijde ontsluit op de Weleveldstraat. Het verkeer kan vervolgens 

via het zuidelijk plangebied ontsluiten op de Reutummerweg. Aan het eind van deze doodlopende 

straat is een keermogelijkheid geprojecteerd waar (grote) voertuigen zoals vuilniswagens kunnen 

draaien. 

 

Los van de drie geprojecteerde woningen aan de Weleveldstraat ontsluit het gehele plangebied op 

de Reutummerweg. De Reutummerweg fungeert ook als ontsluiting van het bedrijventerrein en 

kent daarom conform gemeentelijk beleid een snelheidsregime van 50 km/uur, waarbij de 

voorrang op kruispunten gelijkwaardig is (rechts heeft voorrang). De planvorming voorziet erin dat 

het plangebied wordt aangewezen als 30 km/uur zone. Vanuit de Duurzaam Veilige CROW 

richtlijnen wordt aanbevolen om deze aansluiting vorm te geven als inritconstructie.  

 

Wat betreft de wegbreedtes van de ontsluitende infrastructuur zijn de nieuw aan te leggen wegen 

in het plangebied 5,0 meter. De bestaande Weleveldstaat is in het plangebied (tussen kavel 1 en 

14) verbreedt naar 5,0 m. Het zuidelijk deel (tussen Reutummerweg en de splitsing in het 

plangebied) is op basis van afspraken met de gemeente 5,5 m breed. Met deze breedtes wordt 

voldaan aan de CROW richtlijnen voor erftoegangswegen 30 km/u. 

 

Voor fietsers en voetgangers bestaat er naast de hiervoor benoemde routes ook ontsluitingsroutes 

via een doorsteek naar de Westervlierstraat en Verdistraat. Tevens kan men vanuit het plangebied 

in westelijke richting gebruik maken van de Weleveldstraat. De bereikbaarheid voor langzaam 

verkeer is hiermee ook voldoende gewaarborgd. 
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Verkeersafwikkeling 
Om de gevolgen op de verkeersafwikkeling om het omliggende wegennet inzichtelijk te maken is 

als eerste stap de te verwachten verkeersgeneratie van het plangebied op basis van expert 

judgement en in overleg met de gemeente toegedeeld op het omliggende wegennet (zie figuur 4). 

 

 
Figuur 4  Toedeling verkeersgeneratie gemotoriseerd verkeer plangebied 

 

Om de daadwerkelijke consequenties voor de verkeersafwikkeling inzichtelijk te maken zijn de te 

verwachten intensiteiten op de omliggende wegen bepaald. Hiervoor zijn de basisintensiteiten per 

werkdag opgehoogd met de toegedeelde (naar boven afgeronde) verkeersgeneratie van het 

plangebied (337 mvt/werkdag). Tabel 5 op de volgende pagina bevat de resultaten, waarbij figuur 

5 de betreffende wegvakken aangeeft. 

 

Voor de Reutummerweg is vanuit worst-case benadering voor alle wegvakken tussen Molenstraat 

en Havezatestraat uitgegaan van de resultaten van een wegvaktelling uit november 2018 op het 

drukste deel van de Reutummerweg (wegvak tussen Nijverheidsstraat en Havezatestraat). De 

afgeronde intensiteiten voor de wegvakken 5 t/m 7 zijn afkomstig uit het uit het akoestisch 

onderzoek plan Weleveld, waarvoor de gemeente Tubbergen intensiteiten voor 2030 heeft 

aangeleverd. Vanuit de autonome groei van het verkeer liggen deze intensiteiten hoger dan de 

daadwerkelijke huidige intensiteiten (worst-case). Voor wegvak 8 is de theoretische basisintensiteit 

bepaald op basis van de verkeersgeneratie van de aanwezige woningen. Gezien de relatief lage 

geprognotiseerde intensiteiten, inclusief ontwikkeling, kan geconcludeerd worden dat de 

verkeersafwikkeling op wegvak- en kruispuntniveau (inclusief rotonde) geen problemen met zich 

mee brengt. 

 

De te verwachten intensiteiten liggen ruim onder de capaciteit van de omliggende wegen. De 

maatgevende weg hierbij is de Reutummerweg. Zoals eerder in deze notitie aangeven kan de weg 

als ‘grijze weg’ worden getypeerd. De Reutummerweg ter plaatse heeft een ontsluitende functie 

voor aanliggende bedrijven, maar ook voor het centrum van Tubbergen. Het wegprofiel bestaat uit 

een rijbaan van asfalt (breedte circa 6,0 m), zonder markering, met aan de zuidzijde een trottoir 

inclusief trottoirband. Er zijn geen specifieke voorzieningen voor fietsverkeer of parkeren op of 

langs de rijbaan. Het parkeren vindt in praktijk plaats op eigen terrein. De dichtheid van zijwegen 

en erfontsluitingen is beperkt. Voorrang op de kruispunten is gelijkwaardig (rechts heeft voorrang). 
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wegvak basis  ontwikkeling  

inclusie f 

ontwikkeling 

1.  Reutummerweg (Molenstraat – Weleveldstraat) 2.270 +135 2.405 

2.  Reutummerweg (Weleveldstraat - Boskampstraat) 2.270 +105 2.375 

3.  Reutummerweg (Boskampstraat - Nijverheidsstraat) 2.270 +105 2.375 

4.  Reutummerweg (Nijverheidsstraat - Havezatestraat) 2.270 +205 2.475 

5.  Havezatestraat ( Reutummerweg – Westerflierstraat) 675 +35 710 

6.  Reutummerweg (Havezatestraat – Newtonstraat) 1.700 +85 1.785 

7.  L. v. BH-straat (Reutummerweg – Galvanistraat) 1.350 +85 1.435 

8.  Weleveldstraat (Reutummerweg – Westerflierstraat) 50 +35 85 

Tabel 5 Verkeersgegevens (in mvt per werkdag) 

 

Kijkend naar het gebruik ligt de intensiteit op de Reutummerweg op circa 2.270 motorvoertuigen 

per werkdag en 1.890 motorvoertuigen per weekdag (telling november 2018). Het aandeel 

middelzwaar en zwaar verkeer ligt op circa 12%. Dit wordt mede veroorzaakt door de ontsluitende 

functie van aanliggende bedrijven. Tijdens de dagperiode rijdt buslijn 59 tweemaal per uur over de 

Reutummerweg. De hoeveelheid voetgangers is minimaal. Het aantal fietsers  is gemiddeld voor 

dergelijke wegen. Het aantal oversteekbewegingen is zeer beperkt. Met de planontwikkeling zal dit 

wel toenemen. Dit geldt ook voor de hoeveelheid verkeer, waarbij de planontwikkeling in 

hoofdzaak alleen tot extra autoverkeer leidt. Gezien functie, gebruik en inrichting kan worden 

gesteld dat de Reutummerweg (50 km/u) een capaciteit heeft van circa 5.000 tot 6.000 

motorvoertuigen/etmaal.  

 

Met een verwachte toekomstige werkdagintensiteit van circa 2.500 mvt/etmaal wordt de capaciteit 

(5.000/6.000 mvt/etm) op de Reutummerweg ruimschoots niet benaderd. Vanuit de robuustheid 

wordt de ondergrens van de capaciteit pas benaderd wanneer de hoeveelheid verkeer op de 

Reutummerweg verdubbeld. Conclusie is dan ook dat de Reutummerweg ook de situatie met 

planontwikkeling op een acceptabele wijze kan afwikkelen. Aanvullende verkeersmaatregelen zijn 

dan ook niet noodzakelijk. 

 

 
Figuur 5  Wegvaklocaties omliggend wegennet 
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Verkeersveiligheid 
Op basis van het kavelplan kent de voorgenomen planontwikkeling vanuit de verkeersveiligheid 

enkele aandachtspunten. Bij de nadere detaillering dient hier aandacht aan gegeven te worden. 
 

In het beoordeelde kavelplan is de ontsluiting van het plangebied op de Reutummerweg 
vormgegeven als een gelijkwaardig kruispunt (rechts voorrang). Om de overgang van 50 km/u 

(Reutummerweg) naar 30 km/u (plangebied) vorm te geven conform de CROW richtlijnen wordt 
aanbevolen hier een uitritconstructie toe te passen. Naast een attenderende functie heeft een 

dergelijke aansluiting ook een snelheidsremmend effect. 

 
Voor de ontsluitingsweg door het plangebied (tussen Weleveldstraat en Reutummerweg) geldt dat 

dat de verbindingen ook door verkeer vanuit het noordelijk plangebied gebruikt gaat worden. Met 
de wegbreedte van 5,0 m wordt voldaan aan de Duurzaam Veilige richtlijnen van het CROW voor 

dergelijke erftoegangswegen. Daarnaast voorziet de inrichting volgens het kave lplan in een 

acceptabele 30 km/u zone. 
  

Tot slot kent het kavelplan specifieke voorzieningen voor voetgangers. De trottoirs zijn overal in 
het plan minimaal 1,5 m, waarmee de toegankelijkheid voor mindervaliden, maar ook voetgangers 

met kinderwagens e.d. is gewaarborgd. Wel moet in de nadere detaillering aandacht worden 
gegeven aan de bereikbaarheid van de trottoirs, door toepassing van bijvoorbeeld invalideopritten. 

Ook dient de vrije doorloopbreedte bij obstakels als lichtmasten e.d. altijd minimaal 0,9 m te zijn. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Op basis van voorgaande verkeerstoets is de conclusie dat het beoordeelde kavelplan voorziet in 

het benodigd aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte. 

 

De ontwikkeling in het plangebied brengt per etmaal circa 313 (weekdag) tot 337 (werkdag) extra 

voertuigbewegingen met zich mee. Er zijn voldoende ontsluitingsmogelijkheden en kijkend naar de 

verkeersafwikkeling zijn ook geen problemen te verwachten. Vanuit de verkeersveiligheid en 

toegankelijkheid zijn er wel enkele aandachtspunten. 

 

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om het plangebied Weleveld in te richten conform het kavelplan. Bij de nadere 
detaillering wordt aanbevolen om wel aandacht te besteden aan de benoemde aandachtspunten 

vanuit de verkeersveiligheid (o.a. inritconstructie plangebied) en toegankelijkheid voor 
mindervaliden. 
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Hoek Vastgoed Visie B.V.  
T.a.v. de heer A. Hoek 
Per mail: alexander@hoekvastgoedvisie.nl 
 
 
 
 
Datum : 6 november 2020 
Ons kenmerk : 20.362 BT/LH 
Onderwerp : Laddertoets Weleveld Tubbergen 
 
 
 
Geachte heer Hoek, 
 
In voorliggende notitie omschrijven we beknopt de resultaten van de uitgevoerde check op de 
Laddertoets voor Weleveld die wij in oktober 2018 uitvoerden. Hiervoor kijken we naar actuele 
inzichten in de woningvraag op basis van recent verschenen prognose Primos 2020. Daarnaast 
kijken we naar de meest actuele inzichten aan de aanbodkant, op basis van de gemeentelijke 
woningbouwplancapaciteit. We houden hierbij rekening met de uitbreiding van het 
programma van maximaal 33 naar maximaal 38 woningen. 
 
Nieuwe inzichten woningvraag liggen in lijn met eerdere cijfers RWP 
In de Laddertoets ‘Weleveld Tubbergen’ uit 2018 gaan wij uit van een woningvraag van 330 tot 
530 woningen in de periode 2017-2027. Aanvullend constateren we  dat er op (middel)lange 
termijn sprake is van een afvlakking is van de huishoudensgroei en daarmee de woningvraag.  
 
Tabel 1: ontwikkeling huishoudens gemeente Tubbergen 2017-2027 en 2027-2035 

Prognose 2017-2027 2027-2035 
Bovenkant bandbreedte (RWP Twente 2017) 585 

190 
Onderkant bandbreedte (RWP Twente 2017) 475 
Hoogste prognose uit Overijsselse WBR  530 160 
Primosprognose 2015 330 130 

Bron: Stec Groep, Laddertoets Weleveld, 2018. Inclusief periode 2027-2035. 

In de Laddertoets uit 2018 keken we ook naar de Primos2016 prognose voor de periode 2017-
2027. Wij constateerden dat het aantal huishoudens in die periode toeneemt met 440 en dat dit 
aantal valt binnen de bandbreedtes zoals die in bovenstaande tabel staan weergeven.  
 
Het huidige RWP sluit voor de woningvraag aan bij de woningvraag zoals in bovenstaande 
tabel staat weergegeven (475 tot 585). Aangezien thans nieuwe prognoses beschikbaar zijn, 
voeren we een aanvullende check uit met Primos2020. In onderstaande tabel is te zien dat er 
volgens deze prognose de komende jaren een huishoudensgroei te verwachten is van circa 
275 huishoudens in de gemeente Tubbergen. Dit sluit aan bij het beeld uit de Laddertoets uit 
2018, waar een afvlakkende groei te zien is op middellange termijn. 
 
  



2 

Tabel 2: ontwikkeling huishoudens/woningvraag gemeente Tubbergen 2020-2030 

Prognose  Stand 2020 Stand 2030 Ontwikkeling 2020-2030 
Primos 2020 8.155 8.430 275 

Bron: ABF, Primosonline: bewerking Stec Groep, 2020 (afgerond op 5-tallen). 

Aanbod in harde plannen is afgelopen jaren afgenomen 
De harde plancapaciteit is sinds de Laddertoets uit 2018 afgenomen, zo blijkt uit de planlijst 
van de gemeente Tubbergen1. Dit komt omdat er de afgelopen jaren gebouwd is voor de 
woningbehoefte. Uit de planlijst volgt een harde plancapaciteit van 71 woningen op 1 januari 
2020, tegenover 120 woningen op 1 januari 2018. 
 
Ook actuele behoefte kan niet geheel binnen BSG worden gefaciliteerd 
Weleveld is buiten bestaand stedelijk gebied (BSG) gelegen. In de Laddertoets uit 2018 hebben 
we daarom beschreven welke alternatieven de gemeente in de marktregio ziet binnen BSG. 
Deze inzichten hebben we geactualiseerd op basis van de planlijst van 1 januari 20202. Net als 
in 2018 bevinden de inbreidingslocaties zich versnipperd door de gemeente Tubbergen en 
bieden ruimte aan één of enkele woningen. De ruimtelijke opzet van Weleveld gaat uit van 
ruim en groen woonmilieu met grote kavels (tot 1.500m2), op een plangebied van in totaal 
circa 19.000m². Ook de grotere locaties (met ruimte voor maximaal 20 woningen) zijn daarom 
niet geschikt (te maken) voor het plan zoals beoogd. 
 
Bij elkaar kunnen alle potentiële locaties binnen BSG in de gemeente Tubbergen voorzien in 
een behoefte van ongeveer 145 woningen3. Voor de periode 2020-2030 blijkt op basis van 
Primos2020 in de marktregio (gemeente) een totale kwantitatieve additionele behoefte aan 
circa 205 woningen (275 minus harde plannen). Kwantitatief betekent dit dat er een behoefte 
binnen de marktregio resteert van ongeveer 60 woningen voor de komende tien jaar, als al 
deze potentiële inbreidingslocaties ook zouden worden ingevuld. Dat wil zeggen dat, ook na de 
ontwikkeling van de maximaal 38 woningen in het plan Weleveld, kwantitatief ruim voldoende 
Ladderruimte beschikbaar blijft om inbreidingslocaties ‘te vullen’. 
 
Onze conclusie in de Laddertoets uit 2018 dat de woningbouwontwikkeling Weleveld 
voorziet in een kwantitatieve behoefte is daarmee thans nog actueel. 
 
Tot slot 
Tot zover onze aanvullende check op de (actuele) kwantitatieve behoefte voor Weleveld in 
Tubbergen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lotte Huiskens en Bouke Timmen 

 
 
1 Planlijst ontvangen van gemeente Tubbergen op 5 november 2020, stand per 1 januari 2020. 
2 De gemeente Tubbergen heeft hierin de potentiële alternatieve locaties binnen BSG geïnventariseerd. 
3 Op basis van huidige inzichten zijn dit alle locaties die binnen drie tot vijf jaar geschikt (te maken) zijn. Voor veel van 
deze locaties zijn al zachte woningbouwplannen beschikbaar. 
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betaalbare &

royale woningen 

plan Weleveld 
TUBBERGEN



nieuwbouw  duurzaam   / /
royaal  goede afwerking  /  /
perfecte ligging

Rijwoningen
2-kapper, 1 laag + kap

2-kapper, 2 lagen + kap



Impressie - rijwoningen



Rijwoningen



Rijwoningen



Rijwoningen



Gevels - rijwoningen



Gevels - rijwoningen



Gevels - rijwoningen



Prijslijst - rijwoningen

KAVEL 30:

2kavelgrootte: 127 m
2woonoppervlakte*: 134,6 m

prijs:
- kavel: � 35.7612,- 
- woning: � 167.000,-  

KAVEL 31:

2kavelgrootte: 125 m
2woonoppervlakte*: 134,6 m

prijs: 
- kavel: � 35.625,- 
- woning: � 167.000,-  

KAVEL 34:

2kavelgrootte: 135 m
2woonoppervlakte*: 134,6 m

prijs: 
- kavel: � 38.475,- 
- woning: � 167.000,-  

KAVEL 35:

2kavelgrootte: 150 m
2woonoppervlakte*: 134,6 m

prijs: 
- kavel: � 42.750,- 
- woning: � 167.000,-  

* = exclusief garage / berging

29
30
31
32

33

34
35

36

KAVEL 29:

2kavelgrootte: 220 m
2woonoppervlakte*: 136 m

prijzen: 
- kavel: � 62.700,- 
- woning: � 170.770,-  

KAVEL 33:

2kavelgrootte: 227 m
2woonoppervlakte*: 136 m

prijs: 
- kavel: � 64.695,- 
- woning: � 170.770,-  

KAVEL 32:

2kavelgrootte: 227 m
2woonoppervlakte*: 136 m

prijs: 
- kavel: � 64.695,- 
- woning: � 170.770,-  

KAVEL 36:

2kavelgrootte: 278 m
2woonoppervlakte*: 136 m

prijs: 
- kavel: � 62.700,- 
- woning: � 170.770,-  

Alle genoemde bedragen zijn ’vanaf-prijzen’ zonder opties. Prijspeil 2020.



Impressie - 2-kapper (2 lagen + kap)



2-kapper (2 lagen + kap)



2-kapper (2 lagen + kap)



Gevels - 2-kapper (2 lagen + kap)



Gevels - 2-kapper (2 lagen + kap)



Impressie - 2-kapper (1 laag + kap)



2-kapper (1 laag + kap)



2-kapper (1 laag + kap)



Gevels - 2-kapper (1 laag + kap)



Gevels - 2-kapper (1 laag + kap)



Prijslijst - 2-kappers

* = exclusief garage / berging

twee-onder-één-kapwoning (2 lagen + kap):

2woonoppervlakte*: ca. 138,4 m
prijs vanaf: 
- kavel: � 81.225,- 
- woning: � 168.775,-

Alle genoemde bedragen zijn ’vanaf-prijzen’ zonder opties. Prijspeil 2020.

twee-onder-één-kapwoning (1 laag + kap):

2woonoppervlakte: ca. 129,7 m
prijs vanaf: 
- kavel: � 91.485,- 
- woning: � 158.515,-



Verkoop & inlichtingen:

Realisatie:Architect:Initiatiefnemers:

088 - 200 6666
Schoolstraat 16-a | 8102 EM  RAALTE

info@sallandmakelaardij.com
www.sallandmakelaardij.com

Nassaustraat 9 | 7651 CX Tubbergen
T: +31 (0)546 727 828

E: info@weusthuismakelaardij.nl  
W: www.weusthuismakelaardij.nl
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1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van circa 30 woningen in het plan Weleveld te 

Tubbergen. De ligging van het plan is weergegeven in figuur 1. 

 

 
Figuur 1 Ligging woningen 

 

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen worden uitgevoerd met  

2 bouwlagen en een kap waaronder zich een geluidsgevoelige ruimte kan bevinden. 

 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat/Galvanistraat. Tevens is de 

gecumuleerde geluidsbelasting bepaald. 

 

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen met datum 07-07-2017 en situatie 

met datum 04-10-2016 van PR8 architecten en de van de gemeente Tubbergen ontvangen 

verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de tekeningen en een situatie opgenomen. 
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2 WETTELIJK KADER 

 

2.1 Zones langs wegen 

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 

waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde 

van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of 

buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven. 

 

Tabel 1: Zonebreedten 

aantal rijstroken zonebreedten 

[m] stedelijk buitenstedelijk 

1 of 2 -- 200 

3 of meer -- 350 

-- 1 of 2 250 

-- 3 of 4 400 

-- 5 of meer 600 

 

De Reutummerweg en de Havezatestraat / Galvanistraat hebben 2 rijstroken en derhalve een 

geluidszone van 200 meter (stedelijk gebied). De Weleveldstraat is een 30 km/uur straat en heeft 

daarom formeel geen geluidszone. Deze weg is conform opgave gemeente niet relevant. 

 

2.2 Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels 

van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van 

een weg.  

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per 

weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting 

hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. 

Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is 

afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de 

hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven. 

 

Tabel 2: Hoogst mogelijke grenswaarden 

Bestemming Hoogst mogelijke grenswaarden 

Wegverkeerslawaai railverkeerslawaai 

Woning stedelijk gebied 63 dB 68 dB 

Woning buitenstedelijk gebied 53 dB 68 dB 
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De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende 

doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook 

worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting 

vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

 

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer conform artikel 110g 

van de Wet geluidhinder worden gereduceerd met 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 

70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.  

 

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Tubbergen beschikt over gemeentelijk geluidsbeleid. Dit is vastgesteld in rapport 

M.2006.0718.04.R002 met datum 5 mei 2008, vastgesteld in de vergadering van de 

gemeenteraad, d.d. 9 maart 2009. Dit beleid kent voor nieuwe situaties gebiedsgerichte ambities. 

Het plan bevind zich in een gebied met de typering “woonwijk”. Voor een woonwijk geldt een 

ambitiewaarde van 48 dB “redelijk rustig” en een plafondwaarde van 53 dB “onrustig”.  

 

In het geluidsbeleid zijn tevens voor het vaststellen van hogere waarden de 

ontheffingsvoorwaarden voor het wegverkeer opgenomen. Een ontheffing wordt alleen verleend 

als wordt voldaan aan de criteria volgens artikel 110a van de wet geluidhinder en de 

geluidsbelasting redelijkerwijs niet verder kan worden teruggebracht door het treffen van 

maatregelen. Hiervoor wordt de onderstaande voorkeursvolgorde gehanteerd: 

1. Maatregelen bij  de bron; 

Te denken valt aan stil het toepassen van een geluidsreducerend wegdek. 

2. Maatregelen in de overdracht; 

Te denken valt aan het realiseren van een geluidscherm of – wal, vergroten van de afstand 

tussen de bron en ontvanger en een akoestisch gunstiger stedenbouwkundige verkaveling. 

3. Maatregelen bij de ontvanger; 

Te denken valt aan het zorgen voor voldoende geluidsisolatie. Bij de realisatie van woningen 

kan ook worden gedacht aan compensatie zoals een akoestisch gunstige indeling van de 

woning, het toepassen van geheel gesloten gevels (zogenaamde dove gevels) en het 

realiseren van geluidsluwe geveldelen. 

 

De gemeente beoordeelt bij nieuwe situaties naast de kostenefficiëntie ook de duurzaamheid 

van de maatregelen.  

 

Daar waar als gevolg van cumulatie een hogere geluidsbelasting optreedt, wordt bij het 

dimensioneren van de gevelisolatie met de hogere geluidsbelasting rekening gehouden. 

 

Bij een bestemmingsplanontwikkeling dient, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, 

aandacht besteed te worden aan de geluidssituatie van 30 km/uur-wegen. 
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3 VERKEERSGEGEVENS 

De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de verkeersgegevens zoals 

opgegeven door de gemeente Tubbergen. Deze verkeersgegevens zijn samengevat in tabel 3. De 

verstrekte verkeersgegevens hebben betrekking op een prognose voor het jaar 2030.  

In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de invoergegevens van de wegen opgenomen. 

 
Tabel 3: Verkeersgegevens 
Wegvak Etmaal 

intensiteit verdeling  
Periode 

Wegdek-
verharding 

Snelheid 
[km/uur] 

Nr. Naam 2030 dag avond nacht   

101 

Reutummerweg 

(Molenstraat-

Weleveldstraat) 

1052 

Uurintensiteit [%] 6.53 3.92 0.7 

Referentie 50 
Licht [%] 95.24 95.63 97.21 

Middelzwaar [%] 3.66 3.28 2.01 

Zwaar [%] 1.1 1.09 0.78 

102 

Reutummerweg 

(Weleveldstraat-

Boskampstraat) 

1052 

Uurintensiteit [%] 6.53 3.92 0.7 

Referentie 50 
Licht [%] 95.24 95.63 97.21 

Middelzwaar [%] 3.66 3.28 2.01 

Zwaar [%] 1.1 1.09 0.78 

103 

Reutummerweg 

(Boskampstraat-

Nijverheidsstraat) 

1117 

Uurintensiteit [%] 6.57 4.06 0.63 

Referentie 50 
Licht [%] 95.25 95.76 97.17 

Middelzwaar [%] 4.27 3.82 2.55 

Zwaar [%] 0.48 0.42 0.28 

104 

Reutummerweg 

(Nijverheidsstraat-

Havezatestraat) 

1204 

Uurintensiteit [%] 6.57 4.04 0.62 

Referentie 50 
Licht [%] 92.58 93.36 95.52 

Middelzwaar [%] 6.68 5.98 4.03 

Zwaar [%] 0.74 0.66 0.45 

105 

Rotonde 

(Nijverheidsstraat-

Havezatestraat) 

602 

Uurintensiteit [%] 6.57 4.04 0.62 

Referentie 50 
Licht [%] 92.58 93.36 95.52 

Middelzwaar [%] 6.68 5.98 4.03 

Zwaar [%] 0.74 0.66 0.45 

106  

Rotonde 

(Havezatestraat-

Newtonstraat) 

845,5 

Uurintensiteit [%] 6.56 4.06 0.63 

Referentie 50 
Licht [%] 95.92 96.36 97.57 

Middelzwaar [%] 3.67 3.27 2.19 

Zwaar [%] 0.41 0.37 0.24 

107 

Reutummerweg 

(Havezatestraat-

Newtonstraat) 

1691 

Uurintensiteit [%] 6.56 4.06 0.63 

Oppervlakbe-

werking (code 20) 
50 

Licht [%] 95.92 96.36 97.57 

Middelzwaar [%] 3.67 3.27 2.19 

Zwaar [%] 0.41 0.37 0.24 

108 

Rotonde 

(Reutummerweg-

Westerflierstraat 

337 

Uurintensiteit [%] 6.55 4.07 0.64 

Referentie 50 
Licht [%] 98.82 98.96 99.31 

Middelzwaar [%] 1.06 0.94 0.62 

Zwaar [%] 0.12 0.1 0.06 

109 

Havezatestraat 

(Reutummerweg-

Westerflierstraat 

674 

Uurintensiteit [%] 6.55 4.07 0.64 

Referentie 50 
Licht [%] 98.82 98.96 99.31 

Middelzwaar [%] 1.06 0.94 0.62 

Zwaar [%] 0.12 0.1 0.06 

110 

Galvanistraat 

(Reutummerweg-L. 

von 

Bönninghausenstraat) 

1344 

Uurintensiteit [%] 6.56 4.05 0.62 

Referentie 50 
Licht [%] 93.31 94.02 95.98 

Middelzwaar [%] 6.02 5.37 3.62 

Zwaar [%] 0.67 0.6 0.4 
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Wegvak Etmaal 
intensiteit verdeling  

Periode 
Wegdek-

verharding 
Snelheid 
[km/uur] 

Nr. Naam 2030 dag avond nacht   

111 

Rotonde 

(Reutummerweg-L. 

von 

Bönninghausenstraat) 

672 

Uurintensiteit [%] 6.56 4.05 0.62 

Referentie 50 
Licht [%] 93.31 94.02 95.98 

Middelzwaar [%] 6.02 5.37 3.62 

Zwaar [%] 0.67 0.6 0.4 
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4 REKENRESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken 

Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

 

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het 

geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Er is gerekend 

met een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). De bodemvlakken van de nieuwe 

kavels zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0,5 (akoestisch half hard en half zacht), de 

overige bodemvlakken zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard). Tevens is 

rekening gehouden met reflecties en afscherming in de omgeving. 

 

De rekenhoogte bedraagt 1,5, 4,5 en 7,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In bijlage 2 zijn figuren opgenomen met de ligging van de wegen, de gehanteerde 

gebouwhoogten, de bodemgebieden en de ligging van de beoordelingspunten. 

De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.  

 

4.2 Beoordeling geluidsbelasting 

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. Ook is de gecumuleerde geluidsbelasting 

weergegeven.  

 

Reutummerweg 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Reutummerweg bedraagt ter 

plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 46 dB (inclusief 5 dB 

correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB.  

 

Havezatestraat / Galvanistraat 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Havezatestraat / Galvanistraat 

bedraagt ter plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 34 dB (inclusief 

5 dB correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB. 

 

Er is geen sprake van relevante cumulatie ten gevolge van andere zoneringsplichtige 

geluidsbronnen. 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat / Galvanistraat 51 dB bedraagt.  
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4.3 Hogere grenswaarde 

Er is ten gevolge van wegverkeerslawaai in de onderhavige situatie geen sprake van 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, hogere waarden zijn derhalve niet van 

toepassing. 

 

 

 

 



 

20165802.R01.V01 / definitief / 12 oktober 2017 10 

5 CONCLUSIE 

 

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van circa 30 woningen in het plan Weleveld te 

Tubbergen. 

 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de Reutummerweg en de Havezatestraat/Galvanistraat. Tevens is de 

gecumuleerde geluidsbelasting bepaald. 

 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Reutummerweg bedraagt ter 

plaatse van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten hoogste 46 dB en ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Havezatestraat / Galvanistraat ten hoogste 34 dB (inclusief 5 dB 

correctie conform artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

conform de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid van 48 dB. 

 



 

 

BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN SITUATIE 
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*

*

* woningen mogelijk in geluidszonering, deze zullen
ontwikkeld worden als ze buiten de geluidszone vallen. 



 

 

BIJLAGE 2 FIGUREN 

  













 

 

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS 



Invoergegevens
Alcedo 20165802Wegen

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Wegdek Wegdek. V(MV(D)) 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) Groep

101 Reutummerweg (Molenstraat‐Weleveldstraat) W0 Referentiewegdek  30   1052,00   6,53   3,92   0,70  95,24  95,63  97,21   3,66   3,28   2,01   1,10   1,09   0,78 Reutummerweg
102 Reutummerweg (Weleveldstraat‐Boskampstraat) W0 Referentiewegdek  50   1052,00   6,53   3,92   0,70  95,24  95,63  97,21   3,66   3,28   2,01   1,10   1,09   0,78 Reutummerweg
103 Reutummerweg (Boskampstraat‐Nijverheidsstraat W0 Referentiewegdek  50   1117,00   6,57   4,06   0,63  95,25  95,76  97,17   4,27   3,82   2,55   0,48   0,42   0,28 Reutummerweg
104 Reutummerweg (Nijverheidsstraat‐Havezatestr) W0 Referentiewegdek  50   1204,00   6,57   4,04   0,62  92,58  93,36  95,52   6,68   5,98   4,03   0,74   0,66   0,45 Reutummerweg
106 Reutummerweg (Havezatestraat‐Newtonstr) W8 Oppervlaktebewerking  50    845,50   6,56   4,06   0,63  95,92  96,36  97,57   3,67   3,27   2,19   0,41   0,37   0,24 Reutummerweg

107 Reutummerweg (Havezatestraat‐Newtonstr) W8 Oppervlaktebewerking  50   1691,00   6,56   4,06   0,63  95,92  96,36  97,57   3,67   3,27   2,19   0,41   0,37   0,24 Reutummerweg
105 Rotonde (Nijverheidsstraat‐Havezatestr) W0 Referentiewegdek  50    602,00   6,57   4,04   0,62  92,58  93,36  95,52   6,68   5,98   4,03   0,74   0,66   0,45 Reutummerweg
108 Havezatestraat (Reutummerweg‐Westervlierstr) W0 Referentiewegdek  50    337,00   6,55   4,07   0,64  98,82  98,96  99,31   1,06   0,94   0,62   0,12   0,10   0,06 Havezatestraat/Galvanistraat
110 Galvanistr.(Reutummerw.‐L.v.Bónninghausenstr) W0 Referentiewegdek  50   1344,00   6,56   4,05   0,62  93,31  94,02  95,98   6,02   5,37   3,62   0,67   0,60   0,40 Havezatestraat/Galvanistraat
111 Galvanistr.(Reutummerw.‐L.v.Bónninghausenstr) W0 Referentiewegdek  50    672,00   6,56   4,05   0,62  93,31  94,02  95,98   6,02   5,37   3,62   0,67   0,60   0,40 Havezatestraat/Galvanistraat

109 Havezatestraat (Reutummerweg‐Westervlierstr) W0 Referentiewegdek  50    674,00   6,55   4,07   0,64  98,82  98,96  99,31   1,06   0,94   0,62   0,12   0,10   0,06 Havezatestraat/Galvanistraat

10‐10‐2017 15:26:44Geomilieu V4.30



Invoergegevens
Alcedo 20165802Bodemgebied

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Bf

1 harde bodem 0,00
2 harde bodem 0,00
3 harde bodem 0,00
4 harde bodem 0,00
5 harde bodem 0,00

6 harde bodem 0,00
7 harde bodem 0,00
8 harde bodem 0,00
9 harde bodem 0,00
10 harde bodem 0,00

11 harde bodem 0,00
12 harde bodem 0,00
13 harde bodem 0,00
14 harde bodem 0,00
15 harde bodem 0,00

16 harde bodem 0,00
17 harde bodem 0,00
18 harde bodem 0,00
19 harde bodem 0,00
20 harde bodem 0,00

21 harde bodem 0,00
22 harde bodem 0,00
23 harde bodem 0,00
24 harde bodem 0,00
25 harde bodem 0,00

26 harde bodem 0,00
27 harde bodem 0,00
28 harde bodem 0,00
29 harde bodem 0,00
30 harde bodem 0,00

31 harde bodem 0,00
32 harde bodem 0,00
33 harde bodem 0,00
34 harde bodem 0,00
35 harde bodem 0,00

36 harde bodem 0,00
37 harde bodem 0,00
38 harde bodem 0,00
39 harde bodem 0,00
40 harde bodem 0,00

41 harde bodem 0,00
42 harde bodem 0,00
43 harde bodem 0,00
44 harde bodem 0,00
45 harde bodem 0,00

46 harde bodem 0,00
47 harde bodem 0,00
48 harde bodem 0,00
49 harde bodem 0,00

10‐10‐2017 15:35:51Geomilieu V4.30



Invoergegevens
Alcedo 20165802Bodemgebied

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Bf

50 harde bodem 0,00
51 harde bodem 0,00
52 harde bodem 0,00
53 harde bodem 0,00
54 harde bodem 0,00

55 harde bodem 0,00
56 harde bodem 0,00
57 harde bodem 0,00
58 harde bodem 0,00
59 harde bodem 0,00

60 harde bodem 0,00
61 harde bodem 0,00
62 harde bodem 0,00
63 harde bodem 0,00
64 harde bodem 0,00

65 harde bodem 0,00
66 harde bodem 0,00
67 harde bodem 0,00
68 harde bodem 0,00
69 harde bodem 0,00

70 harde bodem 0,00
71 harde bodem 0,00
72 harde bodem 0,00
73 harde bodem 0,00
74 harde bodem 0,00

75 harde bodem 0,00
76 harde bodem 0,00
77 harde bodem 0,00
78 harde bodem 0,00
001 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50

002 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
003 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
004 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
005 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
006 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50

007 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
008 nieuwe kavels half hard/half zacht 0,50
009 harde bodem 0,00
79 harde bodem 0,00
80 harde bodem 0,00

81 harde bodem 0,00
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Invoergegevens
Alcedo 20165802Beoordelingspunten

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
K01‐02 voorgevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐02 voorgevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K01‐03 linker zijgevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐04 linker zijgevel kavel 1      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K01‐05 achtergevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K01‐06 achtergevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐01 voorgevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K02‐02 linker zijgevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐03 linker zijgevel kavel 2      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K02‐04 achtergevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K02‐05 achtergevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐06 rechter zijgevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐07 rechter zijgevel kavel 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K03‐01 voorgevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K03‐02 voorgevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K03‐03 linker zijgevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐04 linker zijgevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K03‐05 achtergevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐06 achtergevel kavel 3      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K03‐07 rechter zijgevel kavel 3      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K03‐08 rechter zijgevel kavel 3      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K04‐01 voorgevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K04‐02 linker zijgevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K04‐03 achtergevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐04 achtergevel kavel 4      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K04‐05 achtergevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐06 rechter zijgevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐07 rechter zijgevel kavel 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K05‐01 voorgevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K05‐02 voorgevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K05‐03 linker zijgevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐04 linker zijgevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K05‐05 achtergevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K05‐06 rechter zijgevel kavel 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K06‐01 voorgevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K06‐02 voorgevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K06‐03 linker zijgevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐04 linker zijgevel kavel 6      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K06‐05 achtergevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K06‐06 achtergevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K06‐07 rechter zijgevel kavel 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K07‐01 voorgevel kavel 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K07‐02 linker zijgevel kavel 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K07‐03 linker zijgevel kavel 7      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K07‐04 achtergevel kavel 7      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K07‐05 rechter zijgevel kavel 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K08‐01 voorgevel kavel 8      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K08‐02 voorgevel kavel 8      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K08‐03 linker zijgevel kavel 8      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K08‐04 achtergevel kavel 8      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K08‐05 achtergevel kavel 8      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K09‐01 voorgevel kavel 9      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐02 voorgevel kavel 9      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K09‐03 achtergevel kavel 9      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐04 achtergevel kavel 9      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K09‐05 rechter zijgevel kavel 9      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
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Invoergegevens
Alcedo 20165802Beoordelingspunten

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
K10‐01 voorgevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K10‐02 linker zijgevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐03 linker zijgevel kavel 10      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K10‐04 achtergevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K10‐05 achtergevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K10‐06 achtergevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐07 rechter zijgevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐08 rechter zijgevel kavel 10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K11‐01 voorgevel kavel 11      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K11‐02 voorgevel kavel 11      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K11‐03 linker zijgevelgevel kavel 11      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K11‐04 linker zijgevelgevel kavel 11      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K11‐05 achtergevel kavel 11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K12‐01 voorgevel kavel 12      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐02 voorgevel kavel 12      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K12‐03 achtergevel kavel 12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K12‐04 rechter zijgevel kavel 12      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐05 rechter zijgevel kavel 12      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K13‐01 voorgevel kavel 13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K13‐02 linker zijgevel kavel 13      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K13‐03 linker zijgevel kavel 13      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K13‐04 achter gevel kavel 13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K14‐01 voorgevel kavel 14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K14‐02 rechter zijgevel kavel 14      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K14‐03 rechter zijgevel kavel 14      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K14‐04 achter gevel kavel 14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K15‐01 voorgevel kavel 15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K15‐02 linker zijgevel kavel 15      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K15‐03 linker zijgevel kavel 15      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K15‐04 achtergevel kavel 15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K15‐05 rechter zijgevel kavel 15      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K15‐06 rechter zijgevel kavel 15      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K16‐01 voorgevel kavel 16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K16‐02 linker zijgevel kavel 16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K16‐03 achtergevel kavel 16      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K16‐04 achtergevel kavel 16      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K16‐05 rechter zijgevel kavel 16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K17‐01 voorgevel kavel 17      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐02 voorgevel kavel 17      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K17‐03 linker zijgevel kavel 17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K17‐04 achtergevel kavel 17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K18‐01 achtergevel kavel 18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K18‐02 rechter zijgevel kavel 18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K18‐03 voorgevel kavel 18      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K18‐04 voorgevel kavel 18      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K19‐01 voorgevel kavel 19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K19‐02 linker zijgevel kavel 19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K19‐03 achtergevel kavel 19      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K19‐04 achtergevel kavel 19      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K19‐05 rechter zijgevel kavel 19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K20‐01 voorgevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K20‐02 voorgevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K20‐03 linker zijgevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K20‐04 linker zijgevel kavel 20      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K20‐05 achtergevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K20‐06 achtergevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
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Invoergegevens
Alcedo 20165802Beoordelingspunten

Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
K1‐07 rechter zijgevel kavel 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K20‐07 rechter zijgevel kavel 20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K21‐01 voorgevel kavel 21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K21‐02 linker zijgevel kavel 21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K21‐03 achtergevel kavel 21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K21‐04 rechter zijgevel kavel 21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K22‐01 voorgevel kavel 22      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K22‐02 voorgevel kavel 22      0,00 Relatief ‐‐ ‐‐      7,50 ‐‐ Ja
K22‐03 linker zijgevel kavel 22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K22‐04 achtergevel kavel 22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K22‐05 rechter zijgevel kavel 22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K22‐06 rechter zijgevel kavel 22      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ Ja
K23‐01 voorgevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K23‐02 voorgevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K23‐03 linker zijgevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K23‐04 linker zijgevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K23‐05 achtergevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K23‐06 achtergevel kavel 23      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K23‐07 rechter zijgevel kavel 23      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K23‐08 rechter zijgevel kavel 23      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K24‐01 voorgevel kavel 24      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K24‐02 voorgevel kavel 24      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K24‐03 linker zijgevel kavel 24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K24‐04 achtergevel kavel 24      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K24‐05 achtergevel kavel 24      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K25‐01 voorgevel kavel 25      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K25‐02 voorgevel kavel 25      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K25‐03 rechtergevel kavel 25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K25‐04 achtergevel kavel 25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K26‐01 voorgevel kavel 26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K26‐02 linker zijgevel kavel 26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K26‐03 achtergevel kavel 26      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K26‐04 achtergevel kavel 26      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K26‐05 rechter zijgevel kavel 26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K27‐01 voorgevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K27‐02 linker zijgevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K27‐03 linker zijgevel kavel 27      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K27‐04 achtergevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K27‐05 achtergevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K27‐06 rechter zijgevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K27‐07 rechter zijgevel kavel 27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K28‐01 voorgevel kavel 28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K28‐02 linker zijgevel kavel 28      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K28‐03 linker zijgevel kavel 28      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K28‐04 achtergevel kavel 28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K28‐05 rechter zijgevel kavel 28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K29‐01 voorgevel kavel 29      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K29‐02 voorgevel kavel 29      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K29‐03 linker zijgevel kavel 29      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K29‐04 linker zijgevel kavel 29      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja

K29‐05 achtergevel kavel 29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K30‐01 voorgevel kavel 30      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K30‐02 voorgevel kavel 30      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K30‐03 achtergevel kavel 30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ Ja
K30‐04 rechter zijgevel kavel 30      0,00 Relatief      1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K30‐05 rechter zijgevel kavel 30      0,00 Relatief ‐‐      4,50      7,50 ‐‐ Ja
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reutummerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 22,47 20,29 12,18 23,00
K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 17,10 14,89 6,81 17,63
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 25,22 23,04 14,96 25,76
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 20,51 18,32 10,23 21,04
K01‐02_C voorgevel kavel 1 7,50 28,25 26,08 17,99 28,80

K01‐03_A linker zijgevel kavel 1 1,50 28,87 26,71 18,57 29,41
K01‐04_B linker zijgevel kavel 1 4,50 32,00 29,85 21,76 32,56
K01‐04_C linker zijgevel kavel 1 7,50 33,54 31,38 23,28 34,09
K01‐05_A achtergevel kavel 1 1,50 30,22 28,08 19,90 30,76
K01‐05_B achtergevel kavel 1 4,50 32,52 30,37 22,24 33,07

K01‐05_C achtergevel kavel 1 7,50 33,73 31,56 23,46 34,27
K01‐06_A achtergevel kavel 1 1,50 26,38 24,20 16,18 26,94
K01‐06_B achtergevel kavel 1 4,50 29,27 27,08 19,06 29,82
K02‐01_A voorgevel kavel 2 1,50 28,47 26,36 18,19 29,03
K02‐01_B voorgevel kavel 2 4,50 30,12 28,00 19,84 30,67

K02‐01_C voorgevel kavel 2 7,50 31,54 29,41 21,26 32,09
K02‐02_A linker zijgevel kavel 2 1,50 33,27 31,13 23,02 33,83
K02‐03_B linker zijgevel kavel 2 4,50 34,67 32,52 24,40 35,22
K02‐03_C linker zijgevel kavel 2 7,50 35,75 33,60 25,46 36,29
K02‐04_A achtergevel kavel 2 1,50 34,40 32,24 24,12 34,94

K02‐04_B achtergevel kavel 2 4,50 34,40 32,24 24,13 34,95
K02‐04_C achtergevel kavel 2 7,50 35,40 33,24 25,12 35,94
K02‐05_A achtergevel kavel 2 1,50 32,80 30,64 22,53 33,35
K02‐06_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 23,49 21,34 13,11 24,01
K02‐07_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 16,92 14,74 6,46 17,41

K02‐07_B rechter zijgevel kavel 2 4,50 26,57 24,43 16,23 27,10
K02‐07_C rechter zijgevel kavel 2 7,50 28,65 26,50 18,31 29,18
K03‐01_A voorgevel kavel 3 1,50 26,71 24,60 16,48 27,28
K03‐01_B voorgevel kavel 3 4,50 28,48 26,38 18,24 29,05
K03‐01_C voorgevel kavel 3 7,50 30,22 28,10 19,95 30,78

K03‐02_A voorgevel kavel 3 1,50 26,65 24,55 16,41 27,22
K03‐03_A linker zijgevel kavel 3 1,50 32,98 30,84 22,60 33,50
K03‐04_A linker zijgevel kavel 3 1,50 34,20 32,06 23,83 34,72
K03‐04_B linker zijgevel kavel 3 4,50 35,85 33,71 25,48 36,37
K03‐04_C linker zijgevel kavel 3 7,50 37,42 35,28 27,04 37,94

K03‐05_A achtergevel kavel 3 1,50 33,98 31,83 23,69 34,52
K03‐06_B achtergevel kavel 3 4,50 35,61 33,46 25,30 36,15
K03‐06_C achtergevel kavel 3 7,50 36,78 34,63 26,46 37,31
K03‐07_A rechter zijgevel kavel 3 1,50 28,54 26,35 18,35 29,10
K03‐08_B rechter zijgevel kavel 3 4,50 29,46 27,27 19,30 30,03

K03‐08_C rechter zijgevel kavel 3 7,50 30,94 28,75 20,74 31,50
K04‐01_A voorgevel kavel 4 1,50 26,25 24,13 15,94 26,80
K04‐01_B voorgevel kavel 4 4,50 28,22 26,10 17,94 28,77
K04‐01_C voorgevel kavel 4 7,50 29,87 27,76 19,60 30,43
K04‐02_A linker zijgevel kavel 4 1,50 35,47 33,32 25,07 35,98

K04‐02_B linker zijgevel kavel 4 4,50 37,19 35,04 26,79 37,70
K04‐02_C linker zijgevel kavel 4 7,50 38,12 35,97 27,72 38,63
K04‐03_A achtergevel kavel 4 1,50 39,01 36,86 28,61 39,52
K04‐04_B achtergevel kavel 4 4,50 40,65 38,50 30,25 41,16
K04‐04_C achtergevel kavel 4 7,50 40,65 38,50 30,25 41,16

K04‐05_A achtergevel kavel 4 1,50 38,71 36,56 28,31 39,22
K04‐05_B achtergevel kavel 4 4,50 40,41 38,26 30,01 40,92
K04‐06_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 34,30 32,15 23,92 34,82
K04‐06_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 35,91 33,76 25,59 36,44
K04‐07_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 28,07 25,94 17,73 28,60

K04‐07_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 28,92 26,78 18,55 29,44
K04‐07_C rechter zijgevel kavel 4 7,50 33,87 31,71 23,56 34,40
K05‐01_A voorgevel kavel 5 1,50 27,22 25,08 16,86 27,75
K05‐01_B voorgevel kavel 5 4,50 33,07 30,95 22,77 33,62
K05‐01_C voorgevel kavel 5 7,50 34,70 32,58 24,39 35,25

K05‐02_A voorgevel kavel 5 1,50 31,49 29,36 21,16 32,03

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

10‐10‐2017 16:15:57Geomilieu V4.30



Rekenresultaten
Alcedo 20165802Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reutummerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K05‐03_A linker zijgevel kavel 5 1,50 36,30 34,16 25,94 36,83
K05‐04_A linker zijgevel kavel 5 1,50 37,81 35,67 27,44 38,33
K05‐04_B linker zijgevel kavel 5 4,50 39,06 36,93 28,70 39,59
K05‐04_C linker zijgevel kavel 5 7,50 39,78 37,64 29,41 40,30
K05‐05_A achtergevel kavel 5 1,50 39,52 37,38 29,14 40,04

K05‐05_B achtergevel kavel 5 4,50 41,31 39,17 30,92 41,83
K05‐05_C achtergevel kavel 5 7,50 41,70 39,55 31,31 42,22
K05‐06_A rechter zijgevel kavel 5 1,50 33,38 31,23 22,98 33,89
K05‐06_B rechter zijgevel kavel 5 4,50 34,22 32,07 23,83 34,74
K05‐06_C rechter zijgevel kavel 5 7,50 35,54 33,39 25,15 36,06

K06‐01_A voorgevel kavel 6 1,50 33,25 31,09 22,84 33,76
K06‐01_B voorgevel kavel 6 4,50 34,75 32,60 24,33 35,26
K06‐01_C voorgevel kavel 6 7,50 36,95 34,80 26,55 37,46
K06‐02_A voorgevel kavel 6 1,50 40,18 38,00 29,67 40,65
K06‐02_B voorgevel kavel 6 4,50 41,83 39,64 31,31 42,30

K06‐02_C voorgevel kavel 6 7,50 42,38 40,20 31,88 42,86
K06‐03_A linker zijgevel kavel 6 1,50 44,36 42,20 33,93 44,86
K06‐04_B linker zijgevel kavel 6 4,50 45,55 43,39 35,10 46,05
K06‐04_C linker zijgevel kavel 6 7,50 45,78 43,62 35,33 46,28
K06‐05_A achtergevel kavel 6 1,50 40,64 38,50 30,28 41,17

K06‐05_B achtergevel kavel 6 4,50 42,02 39,88 31,65 42,54
K06‐05_C achtergevel kavel 6 7,50 42,25 40,11 31,88 42,77
K06‐06_A achtergevel kavel 6 1,50 36,71 34,57 26,34 37,23
K06‐06_B achtergevel kavel 6 4,50 38,44 36,30 28,07 38,96
K06‐06_C achtergevel kavel 6 7,50 39,41 37,27 29,05 39,94

K06‐07_A rechter zijgevel kavel 6 1,50 32,19 30,05 21,83 32,72
K06‐07_B rechter zijgevel kavel 6 4,50 32,09 29,94 21,69 32,60
K06‐07_C rechter zijgevel kavel 6 7,50 33,74 31,60 23,36 34,26
K07‐01_A voorgevel kavel 7 1,50 26,13 24,00 15,86 26,68
K07‐01_B voorgevel kavel 7 4,50 27,91 25,78 17,63 28,46

K07‐01_C voorgevel kavel 7 7,50 29,99 27,86 19,73 30,55
K07‐02_A linker zijgevel kavel 7 1,50 19,35 17,14 9,18 19,91
K07‐02_B linker zijgevel kavel 7 4,50 20,79 18,60 10,59 21,35
K07‐02_C linker zijgevel kavel 7 7,50 22,39 20,20 12,14 22,93
K07‐03_A linker zijgevel kavel 7 1,50 19,24 17,07 8,92 19,77

K07‐04_A achtergevel kavel 7 1,50 25,73 23,56 15,27 26,22
K07‐05_A rechter zijgevel kavel 7 1,50 24,97 22,78 14,69 25,50
K07‐05_B rechter zijgevel kavel 7 4,50 29,03 26,84 18,78 29,57
K07‐05_C rechter zijgevel kavel 7 7,50 31,12 28,94 20,86 31,66
K08‐01_A voorgevel kavel 8 1,50 28,60 26,46 18,32 29,15

K08‐02_B voorgevel kavel 8 4,50 31,23 29,08 20,92 31,77
K08‐02_C voorgevel kavel 8 7,50 33,10 30,95 22,80 33,64
K08‐03_A linker zijgevel kavel 8 1,50 21,93 19,75 11,59 22,45
K08‐03_B linker zijgevel kavel 8 4,50 23,65 21,47 13,33 24,18
K08‐03_C linker zijgevel kavel 8 7,50 25,90 23,71 15,58 26,42

K08‐04_A achtergevel kavel 8 1,50 25,67 23,51 15,27 26,18
K08‐05_B achtergevel kavel 8 4,50 27,59 25,42 17,14 28,08
K08‐05_C achtergevel kavel 8 7,50 28,88 26,72 18,44 29,38
K09‐01_A voorgevel kavel 9 1,50 29,38 27,20 19,17 29,94
K09‐02_B voorgevel kavel 9 4,50 32,21 30,04 21,93 32,75

K09‐02_C voorgevel kavel 9 7,50 34,08 31,92 23,79 34,62
K09‐03_A achtergevel kavel 9 1,50 23,37 21,19 12,98 23,88
K09‐04_B achtergevel kavel 9 4,50 27,49 25,33 17,05 27,99
K09‐04_C achtergevel kavel 9 7,50 29,00 26,84 18,58 29,50
K09‐05_A rechter zijgevel kavel 9 1,50 30,78 28,62 20,43 31,30

K09‐05_B rechter zijgevel kavel 9 4,50 33,26 31,11 22,95 33,80
K09‐05_C rechter zijgevel kavel 9 7,50 34,83 32,68 24,51 35,36
K10‐01_A voorgevel kavel 10 1,50 30,41 28,23 19,93 30,89
K10‐01_B voorgevel kavel 10 4,50 31,91 29,74 21,44 32,40
K10‐01_C voorgevel kavel 10 7,50 33,25 31,08 22,78 33,74

K10‐02_A linker zijgevel kavel 10 1,50 33,70 31,53 23,30 34,21
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K10‐03_B linker zijgevel kavel 10 4,50 35,04 32,87 24,63 35,54
K10‐03_C linker zijgevel kavel 10 7,50 36,15 33,98 25,73 36,65
K10‐04_A achtergevel kavel 10 1,50 31,45 29,30 21,14 31,99
K10‐04_B achtergevel kavel 10 4,50 31,37 29,22 21,05 31,90
K10‐04_C achtergevel kavel 10 7,50 32,60 30,44 22,27 33,13

K10‐05_A achtergevel kavel 10 1,50 33,71 31,55 23,34 34,23
K10‐06_A achtergevel kavel 10 1,50 30,40 28,25 20,04 30,92
K10‐07_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 21,31 19,18 10,97 21,84
K10‐08_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 17,15 14,96 6,58 17,61
K10‐08_B rechter zijgevel kavel 10 4,50 24,00 21,85 13,60 24,51

K10‐08_C rechter zijgevel kavel 10 7,50 26,73 24,58 16,31 27,24
K1‐07_A rechter zijgevel kavel 1 1,50 22,54 20,35 12,42 23,12
K1‐07_B rechter zijgevel kavel 1 4,50 23,32 21,14 13,18 23,90
K1‐07_C rechter zijgevel kavel 1 7,50 25,03 22,86 14,86 25,60
K11‐01_A voorgevel kavel 11 1,50 30,68 28,55 20,34 31,21

K11‐02_B voorgevel kavel 11 4,50 31,60 29,47 21,25 32,13
K11‐02_C voorgevel kavel 11 7,50 32,51 30,37 22,14 33,03
K11‐03_A linker zijgevelgevel kavel 11 1,50 24,02 21,88 13,73 24,57
K11‐04_B linker zijgevelgevel kavel 11 4,50 28,68 26,54 18,40 29,23
K11‐04_C linker zijgevelgevel kavel 11 7,50 30,69 28,55 20,37 31,23

K11‐05_A achtergevel kavel 11 1,50 24,62 22,45 14,30 25,15
K11‐05_B achtergevel kavel 11 4,50 29,82 27,66 19,48 30,35
K11‐05_C achtergevel kavel 11 7,50 30,87 28,72 20,54 31,40
K12‐01_A voorgevel kavel 12 1,50 30,36 28,23 20,02 30,89
K12‐02_B voorgevel kavel 12 4,50 31,33 29,20 20,99 31,86

K12‐02_C voorgevel kavel 12 7,50 32,26 30,13 21,91 32,79
K12‐03_A achtergevel kavel 12 1,50 25,60 23,46 15,25 26,13
K12‐03_B achtergevel kavel 12 4,50 28,79 26,63 18,48 29,32
K12‐03_C achtergevel kavel 12 7,50 30,07 27,91 19,77 30,61
K12‐04_A rechter zijgevel kavel 12 1,50 27,47 25,36 17,22 28,03

K12‐05_B rechter zijgevel kavel 12 4,50 24,98 22,84 14,64 25,51
K12‐05_C rechter zijgevel kavel 12 7,50 27,34 25,21 17,01 27,88
K13‐01_A voorgevel kavel 13 1,50 28,52 26,40 18,25 29,08
K13‐01_B voorgevel kavel 13 4,50 29,58 27,46 19,30 30,13
K13‐01_C voorgevel kavel 13 7,50 30,49 28,37 20,20 31,04

K13‐02_A linker zijgevel kavel 13 1,50 27,93 25,83 17,69 28,50
K13‐03_B linker zijgevel kavel 13 4,50 30,07 27,95 19,80 30,63
K13‐03_C linker zijgevel kavel 13 7,50 31,60 29,47 21,31 32,15
K13‐04_A achter gevel kavel 13 1,50 22,27 20,11 11,88 22,78
K13‐04_B achter gevel kavel 13 4,50 27,56 25,41 17,19 28,08

K13‐04_C achter gevel kavel 13 7,50 29,82 27,67 19,48 30,35
K14‐01_A voorgevel kavel 14 1,50 27,78 25,66 17,50 28,33
K14‐01_B voorgevel kavel 14 4,50 28,78 26,67 18,50 29,34
K14‐01_C voorgevel kavel 14 7,50 29,81 27,69 19,52 30,36
K14‐02_A rechter zijgevel kavel 14 1,50 24,68 22,55 14,34 25,21

K14‐03_B rechter zijgevel kavel 14 4,50 24,16 22,01 13,76 24,67
K14‐03_C rechter zijgevel kavel 14 7,50 26,61 24,47 16,25 27,14
K14‐04_A achter gevel kavel 14 1,50 26,08 23,93 15,69 26,60
K14‐04_B achter gevel kavel 14 4,50 27,52 25,36 17,13 28,03
K14‐04_C achter gevel kavel 14 7,50 29,71 27,56 19,37 30,24

K15‐01_A voorgevel kavel 15 1,50 23,38 21,22 12,98 23,89
K15‐01_B voorgevel kavel 15 4,50 24,78 22,62 14,40 25,30
K15‐01_C voorgevel kavel 15 7,50 27,24 25,09 16,89 27,77
K15‐02_A linker zijgevel kavel 15 1,50 24,77 22,63 14,48 25,32
K15‐03_B linker zijgevel kavel 15 4,50 27,54 25,39 17,22 28,07

K15‐03_C linker zijgevel kavel 15 7,50 29,57 27,43 19,25 30,11
K15‐04_A achtergevel kavel 15 1,50 25,70 23,55 15,33 26,22
K15‐04_B achtergevel kavel 15 4,50 27,15 24,99 16,82 27,68
K15‐04_C achtergevel kavel 15 7,50 29,50 27,35 19,20 30,04
K15‐05_A rechter zijgevel kavel 15 1,50 20,28 18,12 9,86 20,78

K15‐06_B rechter zijgevel kavel 15 4,50 22,86 20,70 12,44 23,36
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K15‐06_C rechter zijgevel kavel 15 7,50 25,34 23,19 14,97 25,86
K16‐01_A voorgevel kavel 16 1,50 27,24 25,09 16,89 27,77
K16‐01_B voorgevel kavel 16 4,50 27,90 25,74 17,56 28,43
K16‐01_C voorgevel kavel 16 7,50 29,18 27,03 18,85 29,71
K16‐02_A linker zijgevel kavel 16 1,50 15,93 13,76 5,52 16,43

K16‐02_B linker zijgevel kavel 16 4,50 15,48 13,31 5,06 15,98
K16‐02_C linker zijgevel kavel 16 7,50 23,56 21,41 13,21 24,09
K16‐03_A achtergevel kavel 16 1,50 27,44 25,33 17,18 28,00
K16‐04_B achtergevel kavel 16 4,50 30,67 28,56 20,41 31,23
K16‐04_C achtergevel kavel 16 7,50 29,97 27,86 19,71 30,53

K16‐05_A rechter zijgevel kavel 16 1,50 25,24 23,12 14,97 25,80
K16‐05_B rechter zijgevel kavel 16 4,50 28,92 26,81 18,69 29,49
K16‐05_C rechter zijgevel kavel 16 7,50 30,25 28,13 19,99 30,81
K17‐01_A voorgevel kavel 17 1,50 26,09 23,94 15,73 26,61
K17‐02_B voorgevel kavel 17 4,50 27,68 25,54 17,33 28,21

K17‐02_C voorgevel kavel 17 7,50 29,35 27,20 19,01 29,88
K17‐03_A linker zijgevel kavel 17 1,50 24,01 21,90 13,76 24,57
K17‐03_B linker zijgevel kavel 17 4,50 26,09 23,97 15,80 26,64
K17‐03_C linker zijgevel kavel 17 7,50 27,36 25,24 17,06 27,91
K17‐04_A achtergevel kavel 17 1,50 31,23 29,12 20,96 31,79

K17‐04_B achtergevel kavel 17 4,50 30,86 28,74 20,55 31,41
K17‐04_C achtergevel kavel 17 7,50 31,61 29,49 21,30 32,16
K18‐01_A achtergevel kavel 18 1,50 26,13 24,01 15,80 26,67
K18‐01_B achtergevel kavel 18 4,50 30,91 28,79 20,60 31,46
K18‐01_C achtergevel kavel 18 7,50 31,72 29,59 21,39 32,26

K18‐02_A rechter zijgevel kavel 18 1,50 28,38 26,22 17,97 28,89
K18‐02_B rechter zijgevel kavel 18 4,50 32,85 30,73 22,53 33,39
K18‐02_C rechter zijgevel kavel 18 7,50 33,72 31,59 23,40 34,26
K18‐03_A voorgevel kavel 18 1,50 27,69 25,57 17,41 28,24
K18‐04_B voorgevel kavel 18 4,50 28,90 26,78 18,60 29,45

K18‐04_C voorgevel kavel 18 7,50 30,51 28,38 20,20 31,05
K19‐01_A voorgevel kavel 19 1,50 33,17 31,00 22,71 33,66
K19‐01_B voorgevel kavel 19 4,50 34,61 32,45 24,16 35,11
K19‐01_C voorgevel kavel 19 7,50 35,85 33,69 25,40 36,35
K19‐02_A linker zijgevel kavel 19 1,50 24,60 22,44 14,18 25,10

K19‐02_B linker zijgevel kavel 19 4,50 25,49 23,33 15,08 26,00
K19‐02_C linker zijgevel kavel 19 7,50 27,18 25,03 16,79 27,70
K19‐03_A achtergevel kavel 19 1,50 33,65 31,51 23,29 34,18
K19‐04_B achtergevel kavel 19 4,50 37,00 34,87 26,66 37,53
K19‐04_C achtergevel kavel 19 7,50 37,89 35,75 27,52 38,41

K19‐05_A rechter zijgevel kavel 19 1,50 36,00 33,85 25,60 36,51
K19‐05_B rechter zijgevel kavel 19 4,50 38,04 35,88 27,62 38,54
K19‐05_C rechter zijgevel kavel 19 7,50 39,27 37,11 28,84 39,77
K20‐01_A voorgevel kavel 20 1,50 29,21 27,05 18,88 29,74
K20‐01_B voorgevel kavel 20 4,50 30,75 28,61 20,42 31,28

K20‐02_A voorgevel kavel 20 1,50 33,21 31,04 23,00 33,77
K20‐02_B voorgevel kavel 20 4,50 34,62 32,44 24,41 35,18
K20‐02_C voorgevel kavel 20 7,50 35,51 33,34 25,31 36,07
K20‐03_A linker zijgevel kavel 20 1,50 32,75 30,58 22,55 33,31
K20‐04_B linker zijgevel kavel 20 4,50 34,18 32,00 23,98 34,74

K20‐04_C linker zijgevel kavel 20 7,50 34,35 32,17 24,16 34,91
K20‐05_A achtergevel kavel 20 1,50 15,99 13,75 5,80 16,54
K20‐05_B achtergevel kavel 20 4,50 22,46 20,23 12,32 23,02
K20‐05_C achtergevel kavel 20 7,50 24,22 21,99 14,06 24,78
K20‐06_A achtergevel kavel 20 1,50 11,14 8,93 0,75 11,64

K20‐06_B achtergevel kavel 20 4,50 16,70 14,54 6,35 17,22
K20‐07_A rechter zijgevel kavel 20 1,50 25,65 23,46 15,52 26,23
K20‐07_B rechter zijgevel kavel 20 4,50 27,43 25,24 17,23 27,99
K20‐07_C rechter zijgevel kavel 20 7,50 29,44 27,26 19,24 30,00
K21‐01_A voorgevel kavel 21 1,50 31,69 29,51 21,46 32,24

K21‐01_B voorgevel kavel 21 4,50 33,22 31,05 22,98 33,77

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

10‐10‐2017 16:15:57Geomilieu V4.30



Rekenresultaten
Alcedo 20165802Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reutummerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K21‐01_C voorgevel kavel 21 7,50 34,08 31,90 23,84 34,63
K21‐02_A linker zijgevel kavel 21 1,50 29,26 27,08 19,06 29,82
K21‐02_B linker zijgevel kavel 21 4,50 30,70 28,53 20,49 31,26
K21‐02_C linker zijgevel kavel 21 7,50 32,44 30,27 22,22 33,00
K21‐03_A achtergevel kavel 21 1,50 15,29 13,09 5,00 15,82

K21‐03_B achtergevel kavel 21 4,50 19,44 17,26 9,18 19,98
K21‐03_C achtergevel kavel 21 7,50 21,97 19,81 11,73 22,52
K21‐04_A rechter zijgevel kavel 21 1,50 26,83 24,66 16,52 27,36
K21‐04_B rechter zijgevel kavel 21 4,50 27,91 25,73 17,61 28,44
K21‐04_C rechter zijgevel kavel 21 7,50 29,86 27,70 19,60 30,41

K22‐01_A voorgevel kavel 22 1,50 29,26 27,08 19,08 29,82
K22‐01_B voorgevel kavel 22 4,50 31,41 29,23 21,20 31,97
K22‐02_C voorgevel kavel 22 7,50 32,89 30,72 22,66 33,44
K22‐03_A linker zijgevel kavel 22 1,50 23,50 21,36 13,14 24,03
K22‐03_B linker zijgevel kavel 22 4,50 26,76 24,62 16,40 27,29

K22‐03_C linker zijgevel kavel 22 7,50 29,72 27,56 19,38 30,25
K22‐04_A achtergevel kavel 22 1,50 14,01 11,79 3,74 14,54
K22‐04_B achtergevel kavel 22 4,50 17,32 15,14 7,07 17,87
K22‐04_C achtergevel kavel 22 7,50 20,77 18,62 10,55 21,33
K22‐05_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 15,81 13,60 5,68 16,38

K22‐05_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 18,41 16,21 8,25 18,97
K22‐05_C rechter zijgevel kavel 22 7,50 26,80 24,63 16,59 27,36
K22‐06_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 21,17 19,01 10,86 21,70
K22‐06_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 23,90 21,75 13,59 24,44
K23‐01_A voorgevel kavel 23 1,50 15,56 13,37 5,11 16,05

K23‐01_B voorgevel kavel 23 4,50 19,44 17,29 9,05 19,96
K23‐01_C voorgevel kavel 23 7,50 24,14 22,00 13,82 24,68
K23‐02_A voorgevel kavel 23 1,50 19,11 16,95 8,86 19,66
K23‐03_A linker zijgevel kavel 23 1,50 23,62 21,44 13,35 24,16
K23‐04_A linker zijgevel kavel 23 1,50 24,13 21,94 13,91 24,68

K23‐04_B linker zijgevel kavel 23 4,50 26,46 24,30 16,18 27,00
K23‐04_C linker zijgevel kavel 23 7,50 29,20 27,04 18,93 29,75
K23‐05_A achtergevel kavel 23 1,50 24,21 22,05 13,86 24,73
K23‐06_B achtergevel kavel 23 4,50 26,12 23,97 15,76 26,64
K23‐06_C achtergevel kavel 23 7,50 28,39 26,24 18,08 28,93

K23‐07_A rechter zijgevel kavel 23 1,50 19,40 17,23 9,03 19,91
K23‐08_B rechter zijgevel kavel 23 4,50 17,35 15,13 6,99 17,85
K23‐08_C rechter zijgevel kavel 23 7,50 20,74 18,55 10,39 21,25
K24‐01_A voorgevel kavel 24 1,50 15,94 13,78 5,55 16,45
K24‐02_B voorgevel kavel 24 4,50 17,66 15,51 7,32 18,19

K24‐02_C voorgevel kavel 24 7,50 22,48 20,36 12,21 23,04
K24‐03_A linker zijgevel kavel 24 1,50 18,43 16,25 8,02 18,93
K24‐03_B linker zijgevel kavel 24 4,50 25,45 23,28 15,09 25,97
K24‐03_C linker zijgevel kavel 24 7,50 27,49 25,33 17,16 28,02
K24‐04_A achtergevel kavel 24 1,50 19,28 17,09 8,86 19,78

K24‐05_B achtergevel kavel 24 4,50 23,49 21,30 13,22 24,03
K24‐05_C achtergevel kavel 24 7,50 26,59 24,42 16,31 27,13
K25‐01_A voorgevel kavel 25 1,50 20,50 18,33 10,14 21,02
K25‐02_B voorgevel kavel 25 4,50 21,18 19,02 10,84 21,71
K25‐02_C voorgevel kavel 25 7,50 23,92 21,77 13,65 24,47

K25‐03_A rechtergevel kavel 25 1,50 14,48 12,26 4,13 14,99
K25‐03_B rechtergevel kavel 25 4,50 17,11 14,91 6,78 17,63
K25‐03_C rechtergevel kavel 25 7,50 22,48 20,33 12,19 23,02
K25‐04_A achtergevel kavel 25 1,50 19,12 16,91 8,67 19,60
K25‐04_B achtergevel kavel 25 4,50 22,74 20,53 12,44 23,26

K25‐04_C achtergevel kavel 25 7,50 26,17 23,99 15,87 26,70
K26‐01_A voorgevel kavel 26 1,50 16,40 14,24 6,03 16,92
K26‐01_B voorgevel kavel 26 4,50 18,55 16,41 8,23 19,09
K26‐01_C voorgevel kavel 26 7,50 23,00 20,88 12,73 23,56
K26‐02_A linker zijgevel kavel 26 1,50 19,08 16,88 8,72 19,59

K26‐02_B linker zijgevel kavel 26 4,50 21,79 19,60 11,46 22,31
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Geluidsbelasting vanwege de Reutummerweg incl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
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Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K26‐02_C linker zijgevel kavel 26 7,50 26,07 23,90 15,74 26,60
K26‐03_A achtergevel kavel 26 1,50 20,93 18,73 10,65 21,46
K26‐04_B achtergevel kavel 26 4,50 24,11 21,90 13,88 24,65
K26‐04_C achtergevel kavel 26 7,50 26,89 24,72 16,64 27,44
K26‐05_A rechter zijgevel kavel 26 1,50 12,71 10,53 2,35 13,22

K26‐05_B rechter zijgevel kavel 26 4,50 15,27 13,09 4,92 15,79
K26‐05_C rechter zijgevel kavel 26 7,50 23,80 21,68 13,53 24,36
K27‐01_A voorgevel kavel 27 1,50 15,38 13,21 5,08 15,91
K27‐01_B voorgevel kavel 27 4,50 17,61 15,45 7,32 18,15
K27‐01_C voorgevel kavel 27 7,50 22,46 20,34 12,20 23,02

K27‐02_A linker zijgevel kavel 27 1,50 16,77 14,54 6,52 17,30
K27‐03_B linker zijgevel kavel 27 4,50 20,29 18,08 10,03 20,82
K27‐03_C linker zijgevel kavel 27 7,50 25,81 23,65 15,50 26,34
K27‐04_A achtergevel kavel 27 1,50 20,67 18,47 10,39 21,20
K27‐04_B achtergevel kavel 27 4,50 23,60 21,41 13,32 24,13

K27‐04_C achtergevel kavel 27 7,50 27,15 24,99 16,86 27,69
K27‐05_A achtergevel kavel 27 1,50 21,52 19,32 11,26 22,06
K27‐06_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 17,12 14,90 7,03 17,70
K27‐07_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 13,61 11,40 3,37 14,15
K27‐07_B rechter zijgevel kavel 27 4,50 18,41 16,21 8,24 18,97

K27‐07_C rechter zijgevel kavel 27 7,50 21,77 19,60 11,57 22,33
K28‐01_A voorgevel kavel 28 1,50 16,99 14,80 6,58 17,49
K28‐01_B voorgevel kavel 28 4,50 20,33 18,15 9,95 20,84
K28‐01_C voorgevel kavel 28 7,50 25,43 23,28 15,10 25,96
K28‐02_A linker zijgevel kavel 28 1,50 15,50 13,32 5,24 16,04

K28‐03_B linker zijgevel kavel 28 4,50 17,35 15,19 7,07 17,89
K28‐03_C linker zijgevel kavel 28 7,50 22,79 20,66 12,56 23,35
K28‐04_A achtergevel kavel 28 1,50 14,53 12,38 4,20 15,06
K28‐04_B achtergevel kavel 28 4,50 17,00 14,87 6,69 17,54
K28‐04_C achtergevel kavel 28 7,50 21,97 19,86 11,74 22,54

K28‐05_A rechter zijgevel kavel 28 1,50 16,24 14,03 5,83 16,73
K28‐05_B rechter zijgevel kavel 28 4,50 19,16 16,97 8,77 19,66
K28‐05_C rechter zijgevel kavel 28 7,50 24,62 22,47 14,28 25,15
K29‐01_A voorgevel kavel 29 1,50 20,52 18,33 10,07 21,01
K29‐02_B voorgevel kavel 29 4,50 24,56 22,38 14,17 25,07

K29‐02_C voorgevel kavel 29 7,50 26,97 24,81 16,62 27,49
K29‐03_A linker zijgevel kavel 29 1,50 14,22 11,99 3,97 14,75
K29‐04_B linker zijgevel kavel 29 4,50 16,74 14,53 6,48 17,27
K29‐04_C linker zijgevel kavel 29 7,50 21,89 19,74 11,67 22,45
K29‐05_A achtergevel kavel 29 1,50 15,79 13,66 5,47 16,33

K29‐05_B achtergevel kavel 29 4,50 17,60 15,46 7,29 18,14
K29‐05_C achtergevel kavel 29 7,50 22,52 20,39 12,26 23,08
K30‐01_A voorgevel kavel 30 1,50 19,75 17,56 9,27 20,23
K30‐02_B voorgevel kavel 30 4,50 24,07 21,90 13,65 24,57
K30‐02_C voorgevel kavel 30 7,50 26,84 24,68 16,49 27,36

K30‐03_A achtergevel kavel 30 1,50 13,13 10,99 2,80 13,66
K30‐03_B achtergevel kavel 30 4,50 15,19 13,05 4,87 15,73
K30‐03_C achtergevel kavel 30 7,50 20,68 18,55 10,39 21,23
K30‐04_A rechter zijgevel kavel 30 1,50 16,02 13,83 5,61 16,52
K30‐05_B rechter zijgevel kavel 30 4,50 21,69 19,53 11,31 22,21

K30‐05_C rechter zijgevel kavel 30 7,50 26,10 23,95 15,76 26,63
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Rekenresultaten
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K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 16,35 14,18 5,86 16,83
K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 13,42 11,30 3,09 13,96
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 19,49 17,33 9,03 19,98
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 16,41 14,29 6,10 16,96
K01‐02_C voorgevel kavel 1 7,50 23,21 21,06 12,78 23,71

K01‐03_A linker zijgevel kavel 1 1,50 19,84 17,70 9,45 20,36
K01‐04_B linker zijgevel kavel 1 4,50 21,21 19,08 10,83 21,73
K01‐04_C linker zijgevel kavel 1 7,50 23,46 21,32 13,07 23,98
K01‐05_A achtergevel kavel 1 1,50 14,42 12,24 3,88 14,89
K01‐05_B achtergevel kavel 1 4,50 16,14 13,98 5,69 16,64

K01‐05_C achtergevel kavel 1 7,50 18,21 16,07 7,82 18,73
K01‐06_A achtergevel kavel 1 1,50 13,45 11,26 2,85 13,90
K01‐06_B achtergevel kavel 1 4,50 13,61 11,42 3,01 14,06
K02‐01_A voorgevel kavel 2 1,50 20,94 18,82 10,62 21,48
K02‐01_B voorgevel kavel 2 4,50 22,91 20,78 12,55 23,44

K02‐01_C voorgevel kavel 2 7,50 25,06 22,93 14,69 25,59
K02‐02_A linker zijgevel kavel 2 1,50 18,74 16,63 8,47 19,30
K02‐03_B linker zijgevel kavel 2 4,50 21,30 19,18 11,00 21,85
K02‐03_C linker zijgevel kavel 2 7,50 23,93 21,80 13,59 24,46
K02‐04_A achtergevel kavel 2 1,50 13,62 11,49 3,24 14,14

K02‐04_B achtergevel kavel 2 4,50 15,75 13,60 5,34 16,26
K02‐04_C achtergevel kavel 2 7,50 17,18 15,05 6,82 17,71
K02‐05_A achtergevel kavel 2 1,50 13,60 11,46 3,24 14,13
K02‐06_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 16,46 14,30 5,99 16,95
K02‐07_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 12,15 9,97 1,61 12,62

K02‐07_B rechter zijgevel kavel 2 4,50 14,96 12,77 4,40 15,42
K02‐07_C rechter zijgevel kavel 2 7,50 19,78 17,61 9,29 20,26
K03‐01_A voorgevel kavel 3 1,50 20,10 17,99 9,83 20,66
K03‐01_B voorgevel kavel 3 4,50 23,17 21,06 12,89 23,73
K03‐01_C voorgevel kavel 3 7,50 25,63 23,50 15,30 26,17

K03‐02_A voorgevel kavel 3 1,50 20,73 18,62 10,48 21,29
K03‐03_A linker zijgevel kavel 3 1,50 20,33 18,21 10,04 20,88
K03‐04_A linker zijgevel kavel 3 1,50 19,22 17,08 8,84 19,74
K03‐04_B linker zijgevel kavel 3 4,50 22,16 20,02 11,79 22,68
K03‐04_C linker zijgevel kavel 3 7,50 25,20 23,08 14,85 25,73

K03‐05_A achtergevel kavel 3 1,50 12,14 9,96 1,57 12,60
K03‐06_B achtergevel kavel 3 4,50 14,61 12,43 4,06 15,07
K03‐06_C achtergevel kavel 3 7,50 17,19 15,04 6,76 17,69
K03‐07_A rechter zijgevel kavel 3 1,50 14,45 12,29 3,98 14,94
K03‐08_B rechter zijgevel kavel 3 4,50 17,18 15,02 6,70 17,67

K03‐08_C rechter zijgevel kavel 3 7,50 19,44 17,28 8,96 19,93
K04‐01_A voorgevel kavel 4 1,50 23,46 21,35 13,21 24,02
K04‐01_B voorgevel kavel 4 4,50 24,12 22,03 13,92 24,70
K04‐01_C voorgevel kavel 4 7,50 25,30 23,20 15,08 25,88
K04‐02_A linker zijgevel kavel 4 1,50 23,10 21,00 12,84 23,66

K04‐02_B linker zijgevel kavel 4 4,50 24,97 22,85 14,68 25,52
K04‐02_C linker zijgevel kavel 4 7,50 27,27 25,15 16,95 27,81
K04‐03_A achtergevel kavel 4 1,50 22,39 20,24 11,97 22,90
K04‐04_B achtergevel kavel 4 4,50 23,69 21,54 13,25 24,19
K04‐04_C achtergevel kavel 4 7,50 25,74 23,59 15,31 26,24

K04‐05_A achtergevel kavel 4 1,50 21,69 19,55 11,30 22,21
K04‐05_B achtergevel kavel 4 4,50 23,28 21,12 12,84 23,78
K04‐06_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 17,82 15,67 7,37 18,32
K04‐06_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 19,04 16,90 8,63 19,55
K04‐07_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 16,01 13,87 5,63 16,53

K04‐07_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 18,03 15,87 7,59 18,53
K04‐07_C rechter zijgevel kavel 4 7,50 19,61 17,46 9,17 20,11
K05‐01_A voorgevel kavel 5 1,50 23,08 20,97 12,80 23,64
K05‐01_B voorgevel kavel 5 4,50 26,26 24,15 16,01 26,82
K05‐01_C voorgevel kavel 5 7,50 28,86 26,74 18,56 29,41

K05‐02_A voorgevel kavel 5 1,50 23,53 21,42 13,26 24,09
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Rekenresultaten
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K05‐03_A linker zijgevel kavel 5 1,50 22,71 20,61 12,47 23,28
K05‐04_A linker zijgevel kavel 5 1,50 20,85 18,74 10,59 21,41
K05‐04_B linker zijgevel kavel 5 4,50 26,09 23,99 15,86 26,66
K05‐04_C linker zijgevel kavel 5 7,50 28,93 26,82 18,65 29,49
K05‐05_A achtergevel kavel 5 1,50 21,84 19,70 11,43 22,35

K05‐05_B achtergevel kavel 5 4,50 23,04 20,89 12,61 23,54
K05‐05_C achtergevel kavel 5 7,50 25,35 23,20 14,92 25,85
K05‐06_A rechter zijgevel kavel 5 1,50 21,77 19,63 11,38 22,29
K05‐06_B rechter zijgevel kavel 5 4,50 22,34 20,20 11,97 22,86
K05‐06_C rechter zijgevel kavel 5 7,50 23,81 21,68 13,44 24,34

K06‐01_A voorgevel kavel 6 1,50 25,15 23,02 14,78 25,68
K06‐01_B voorgevel kavel 6 4,50 27,56 25,44 17,25 28,11
K06‐01_C voorgevel kavel 6 7,50 31,09 28,96 20,73 31,62
K06‐02_A voorgevel kavel 6 1,50 25,26 23,14 14,92 25,80
K06‐02_B voorgevel kavel 6 4,50 27,69 25,56 17,37 28,23

K06‐02_C voorgevel kavel 6 7,50 31,57 29,45 21,24 32,11
K06‐03_A linker zijgevel kavel 6 1,50 27,32 25,18 16,92 27,84
K06‐04_B linker zijgevel kavel 6 4,50 28,57 26,42 18,15 29,08
K06‐04_C linker zijgevel kavel 6 7,50 31,02 28,88 20,64 31,54
K06‐05_A achtergevel kavel 6 1,50 21,45 19,32 11,11 21,98

K06‐05_B achtergevel kavel 6 4,50 23,12 21,00 12,81 23,67
K06‐05_C achtergevel kavel 6 7,50 24,88 22,77 14,59 25,43
K06‐06_A achtergevel kavel 6 1,50 19,65 17,50 9,22 20,15
K06‐06_B achtergevel kavel 6 4,50 22,19 20,06 11,84 22,72
K06‐06_C achtergevel kavel 6 7,50 24,83 22,70 14,48 25,36

K06‐07_A rechter zijgevel kavel 6 1,50 25,09 22,96 14,74 25,62
K06‐07_B rechter zijgevel kavel 6 4,50 26,30 24,17 15,95 26,83
K06‐07_C rechter zijgevel kavel 6 7,50 28,16 26,03 17,80 28,69
K07‐01_A voorgevel kavel 7 1,50 17,73 15,59 7,32 18,24
K07‐01_B voorgevel kavel 7 4,50 18,98 16,84 8,59 19,50

K07‐01_C voorgevel kavel 7 7,50 20,81 18,68 10,45 21,34
K07‐02_A linker zijgevel kavel 7 1,50 12,36 10,17 1,76 12,81
K07‐02_B linker zijgevel kavel 7 4,50 13,23 11,04 2,63 13,68
K07‐02_C linker zijgevel kavel 7 7,50 17,03 14,86 6,52 17,51
K07‐03_A linker zijgevel kavel 7 1,50 15,57 13,40 5,05 16,04

K07‐04_A achtergevel kavel 7 1,50 18,77 16,63 8,38 19,29
K07‐05_A rechter zijgevel kavel 7 1,50 20,80 18,65 10,36 21,30
K07‐05_B rechter zijgevel kavel 7 4,50 23,64 21,49 13,22 24,15
K07‐05_C rechter zijgevel kavel 7 7,50 25,30 23,16 14,91 25,82
K08‐01_A voorgevel kavel 8 1,50 17,45 15,33 7,15 18,00

K08‐02_B voorgevel kavel 8 4,50 19,36 17,25 9,07 19,91
K08‐02_C voorgevel kavel 8 7,50 20,93 18,82 10,66 21,49
K08‐03_A linker zijgevel kavel 8 1,50 13,74 11,56 3,17 14,20
K08‐03_B linker zijgevel kavel 8 4,50 15,56 13,39 5,01 16,03
K08‐03_C linker zijgevel kavel 8 7,50 18,93 16,75 8,41 19,40

K08‐04_A achtergevel kavel 8 1,50 23,31 21,16 12,88 23,81
K08‐05_B achtergevel kavel 8 4,50 24,21 22,06 13,78 24,71
K08‐05_C achtergevel kavel 8 7,50 26,10 23,96 15,71 26,62
K09‐01_A voorgevel kavel 9 1,50 18,35 16,25 8,10 18,92
K09‐02_B voorgevel kavel 9 4,50 18,32 16,19 7,99 18,86

K09‐02_C voorgevel kavel 9 7,50 19,91 17,79 9,61 20,46
K09‐03_A achtergevel kavel 9 1,50 18,22 16,08 7,82 18,74
K09‐04_B achtergevel kavel 9 4,50 24,48 22,34 14,09 25,00
K09‐04_C achtergevel kavel 9 7,50 26,82 24,68 16,44 27,34
K09‐05_A rechter zijgevel kavel 9 1,50 22,54 20,41 12,18 23,07

K09‐05_B rechter zijgevel kavel 9 4,50 25,41 23,28 15,06 25,94
K09‐05_C rechter zijgevel kavel 9 7,50 27,07 24,94 16,73 27,60
K10‐01_A voorgevel kavel 10 1,50 25,59 23,50 15,40 26,18
K10‐01_B voorgevel kavel 10 4,50 27,06 24,96 16,84 27,64
K10‐01_C voorgevel kavel 10 7,50 28,70 26,59 18,43 29,26

K10‐02_A linker zijgevel kavel 10 1,50 22,32 20,20 11,99 22,86
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K10‐03_B linker zijgevel kavel 10 4,50 24,68 22,54 14,31 25,20
K10‐03_C linker zijgevel kavel 10 7,50 27,55 25,42 17,19 28,08
K10‐04_A achtergevel kavel 10 1,50 17,08 14,97 6,80 17,64
K10‐04_B achtergevel kavel 10 4,50 18,97 16,86 8,70 19,53
K10‐04_C achtergevel kavel 10 7,50 21,17 19,07 10,93 21,74

K10‐05_A achtergevel kavel 10 1,50 20,12 17,98 9,73 20,64
K10‐06_A achtergevel kavel 10 1,50 16,45 14,34 6,18 17,01
K10‐07_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 20,70 18,60 10,48 21,28
K10‐08_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 24,18 22,09 14,00 24,77
K10‐08_B rechter zijgevel kavel 10 4,50 23,07 20,97 12,84 23,64

K10‐08_C rechter zijgevel kavel 10 7,50 25,09 22,97 14,79 25,64
K1‐07_A rechter zijgevel kavel 1 1,50 14,89 12,75 4,47 15,40
K1‐07_B rechter zijgevel kavel 1 4,50 15,73 13,58 5,29 16,23
K1‐07_C rechter zijgevel kavel 1 7,50 17,46 15,31 7,04 17,97
K11‐01_A voorgevel kavel 11 1,50 26,23 24,14 16,04 26,82

K11‐02_B voorgevel kavel 11 4,50 27,42 25,32 17,21 28,00
K11‐02_C voorgevel kavel 11 7,50 28,93 26,82 18,67 29,49
K11‐03_A linker zijgevelgevel kavel 11 1,50 22,17 20,08 11,99 22,76
K11‐04_B linker zijgevelgevel kavel 11 4,50 23,61 21,51 13,38 24,18
K11‐04_C linker zijgevelgevel kavel 11 7,50 26,07 23,96 15,77 26,62

K11‐05_A achtergevel kavel 11 1,50 12,29 10,12 1,81 12,78
K11‐05_B achtergevel kavel 11 4,50 16,97 14,85 6,66 17,52
K11‐05_C achtergevel kavel 11 7,50 18,90 16,79 8,63 19,46
K12‐01_A voorgevel kavel 12 1,50 26,22 24,12 16,00 26,80
K12‐02_B voorgevel kavel 12 4,50 27,48 25,38 17,25 28,05

K12‐02_C voorgevel kavel 12 7,50 29,01 26,90 18,74 29,57
K12‐03_A achtergevel kavel 12 1,50 14,34 12,22 4,02 14,88
K12‐03_B achtergevel kavel 12 4,50 17,90 15,80 7,64 18,46
K12‐03_C achtergevel kavel 12 7,50 19,69 17,58 9,45 20,26
K12‐04_A rechter zijgevel kavel 12 1,50 21,66 19,54 11,35 22,21

K12‐05_B rechter zijgevel kavel 12 4,50 24,04 21,91 13,67 24,57
K12‐05_C rechter zijgevel kavel 12 7,50 25,62 23,48 15,24 26,14
K13‐01_A voorgevel kavel 13 1,50 25,64 23,52 15,31 26,18
K13‐01_B voorgevel kavel 13 4,50 26,79 24,66 16,44 27,32
K13‐01_C voorgevel kavel 13 7,50 28,16 26,02 17,79 28,68

K13‐02_A linker zijgevel kavel 13 1,50 23,22 21,13 13,02 23,80
K13‐03_B linker zijgevel kavel 13 4,50 25,51 23,39 15,20 26,06
K13‐03_C linker zijgevel kavel 13 7,50 27,22 25,09 16,88 27,75
K13‐04_A achter gevel kavel 13 1,50 14,05 11,93 3,75 14,60
K13‐04_B achter gevel kavel 13 4,50 16,35 14,24 6,07 16,91

K13‐04_C achter gevel kavel 13 7,50 18,95 16,85 8,71 19,52
K14‐01_A voorgevel kavel 14 1,50 25,65 23,53 15,32 26,19
K14‐01_B voorgevel kavel 14 4,50 27,33 25,20 16,99 27,86
K14‐01_C voorgevel kavel 14 7,50 28,59 26,46 18,25 29,12
K14‐02_A rechter zijgevel kavel 14 1,50 20,91 18,79 10,58 21,45

K14‐03_B rechter zijgevel kavel 14 4,50 22,66 20,52 12,28 23,18
K14‐03_C rechter zijgevel kavel 14 7,50 24,66 22,52 14,26 25,18
K14‐04_A achter gevel kavel 14 1,50 15,60 13,48 5,30 16,15
K14‐04_B achter gevel kavel 14 4,50 16,53 14,41 6,22 17,08
K14‐04_C achter gevel kavel 14 7,50 19,74 17,64 9,49 20,31

K15‐01_A voorgevel kavel 15 1,50 24,61 22,48 14,25 25,14
K15‐01_B voorgevel kavel 15 4,50 25,75 23,61 15,38 26,27
K15‐01_C voorgevel kavel 15 7,50 27,38 25,24 17,01 27,90
K15‐02_A linker zijgevel kavel 15 1,50 20,95 18,86 10,76 21,54
K15‐03_B linker zijgevel kavel 15 4,50 23,07 20,97 12,86 23,65

K15‐03_C linker zijgevel kavel 15 7,50 25,53 23,42 15,26 26,09
K15‐04_A achtergevel kavel 15 1,50 17,02 14,91 6,76 17,58
K15‐04_B achtergevel kavel 15 4,50 18,46 16,36 8,21 19,03
K15‐04_C achtergevel kavel 15 7,50 20,84 18,73 10,59 21,40
K15‐05_A rechter zijgevel kavel 15 1,50 16,97 14,82 6,54 17,47

K15‐06_B rechter zijgevel kavel 15 4,50 18,83 16,66 8,34 19,31

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
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Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K15‐06_C rechter zijgevel kavel 15 7,50 22,02 19,87 11,58 22,52
K16‐01_A voorgevel kavel 16 1,50 19,30 17,17 8,97 19,84
K16‐01_B voorgevel kavel 16 4,50 20,65 18,53 10,32 21,19
K16‐01_C voorgevel kavel 16 7,50 22,94 20,82 12,62 23,48
K16‐02_A linker zijgevel kavel 16 1,50 11,76 9,58 1,17 12,21

K16‐02_B linker zijgevel kavel 16 4,50 11,92 9,74 1,35 12,38
K16‐02_C linker zijgevel kavel 16 7,50 22,65 20,49 12,20 23,15
K16‐03_A achtergevel kavel 16 1,50 27,06 24,95 16,78 27,62
K16‐04_B achtergevel kavel 16 4,50 29,74 27,63 19,48 30,30
K16‐04_C achtergevel kavel 16 7,50 28,88 26,76 18,59 29,43

K16‐05_A rechter zijgevel kavel 16 1,50 24,39 22,30 14,21 24,98
K16‐05_B rechter zijgevel kavel 16 4,50 26,30 24,20 16,09 26,88
K16‐05_C rechter zijgevel kavel 16 7,50 27,80 25,70 17,56 28,37
K17‐01_A voorgevel kavel 17 1,50 19,20 17,07 8,87 19,74
K17‐02_B voorgevel kavel 17 4,50 20,57 18,45 10,28 21,12

K17‐02_C voorgevel kavel 17 7,50 23,34 21,22 13,04 23,89
K17‐03_A linker zijgevel kavel 17 1,50 19,35 17,24 9,08 19,91
K17‐03_B linker zijgevel kavel 17 4,50 24,36 22,24 14,04 24,90
K17‐03_C linker zijgevel kavel 17 7,50 25,88 23,75 15,53 26,41
K17‐04_A achtergevel kavel 17 1,50 29,69 27,58 19,40 30,24

K17‐04_B achtergevel kavel 17 4,50 29,83 27,72 19,54 30,38
K17‐04_C achtergevel kavel 17 7,50 30,69 28,57 20,38 31,24
K18‐01_A achtergevel kavel 18 1,50 26,59 24,50 16,39 27,17
K18‐01_B achtergevel kavel 18 4,50 30,01 27,89 19,72 30,56
K18‐01_C achtergevel kavel 18 7,50 30,88 28,76 20,57 31,43

K18‐02_A rechter zijgevel kavel 18 1,50 22,50 20,37 12,15 23,03
K18‐02_B rechter zijgevel kavel 18 4,50 29,44 27,33 19,14 29,99
K18‐02_C rechter zijgevel kavel 18 7,50 30,47 28,35 20,16 31,02
K18‐03_A voorgevel kavel 18 1,50 20,53 18,43 10,29 21,10
K18‐04_B voorgevel kavel 18 4,50 21,23 19,13 11,00 21,80

K18‐04_C voorgevel kavel 18 7,50 23,52 21,41 13,26 24,08
K19‐01_A voorgevel kavel 19 1,50 15,55 13,36 4,94 16,00
K19‐01_B voorgevel kavel 19 4,50 17,67 15,50 7,14 18,14
K19‐01_C voorgevel kavel 19 7,50 20,38 18,23 9,95 20,88
K19‐02_A linker zijgevel kavel 19 1,50 18,20 16,05 7,74 18,70

K19‐02_B linker zijgevel kavel 19 4,50 18,92 16,76 8,44 19,41
K19‐02_C linker zijgevel kavel 19 7,50 21,41 19,26 10,98 21,91
K19‐03_A achtergevel kavel 19 1,50 30,44 28,33 20,14 30,99
K19‐04_B achtergevel kavel 19 4,50 32,59 30,46 22,24 33,12
K19‐04_C achtergevel kavel 19 7,50 33,78 31,65 23,42 34,31

K19‐05_A rechter zijgevel kavel 19 1,50 27,23 25,12 16,97 27,79
K19‐05_B rechter zijgevel kavel 19 4,50 30,53 28,40 20,18 31,06
K19‐05_C rechter zijgevel kavel 19 7,50 31,75 29,62 21,38 32,28
K20‐01_A voorgevel kavel 20 1,50 15,13 12,96 4,61 15,60
K20‐01_B voorgevel kavel 20 4,50 17,95 15,78 7,44 18,43

K20‐02_A voorgevel kavel 20 1,50 16,30 14,14 5,84 16,79
K20‐02_B voorgevel kavel 20 4,50 18,38 16,22 7,91 18,87
K20‐02_C voorgevel kavel 20 7,50 19,21 17,07 8,79 19,72
K20‐03_A linker zijgevel kavel 20 1,50 14,65 12,49 4,18 15,14
K20‐04_B linker zijgevel kavel 20 4,50 15,38 13,21 4,85 15,85

K20‐04_C linker zijgevel kavel 20 7,50 14,85 12,69 4,35 15,33
K20‐05_A achtergevel kavel 20 1,50 6,86 4,69 ‐3,64 7,34
K20‐05_B achtergevel kavel 20 4,50 10,13 7,96 ‐0,37 10,61
K20‐05_C achtergevel kavel 20 7,50 12,39 10,23 1,93 12,88
K20‐06_A achtergevel kavel 20 1,50 6,75 4,58 ‐3,76 7,23

K20‐06_B achtergevel kavel 20 4,50 8,87 6,69 ‐1,65 9,34
K20‐07_A rechter zijgevel kavel 20 1,50 13,65 11,48 3,12 14,12
K20‐07_B rechter zijgevel kavel 20 4,50 16,49 14,33 5,99 16,97
K20‐07_C rechter zijgevel kavel 20 7,50 19,22 17,08 8,80 19,73
K21‐01_A voorgevel kavel 21 1,50 17,98 15,82 7,51 18,47

K21‐01_B voorgevel kavel 21 4,50 19,65 17,50 9,22 20,15
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K21‐01_C voorgevel kavel 21 7,50 20,74 18,60 10,35 21,26
K21‐02_A linker zijgevel kavel 21 1,50 11,65 9,50 1,20 12,15
K21‐02_B linker zijgevel kavel 21 4,50 13,43 11,27 2,95 13,92
K21‐02_C linker zijgevel kavel 21 7,50 15,40 13,24 4,96 15,90
K21‐03_A achtergevel kavel 21 1,50 7,19 5,04 ‐3,24 7,69

K21‐03_B achtergevel kavel 21 4,50 8,65 6,50 ‐1,78 9,15
K21‐03_C achtergevel kavel 21 7,50 11,02 8,89 0,66 11,55
K21‐04_A rechter zijgevel kavel 21 1,50 16,26 14,11 5,85 16,77
K21‐04_B rechter zijgevel kavel 21 4,50 17,96 15,81 7,52 18,46
K21‐04_C rechter zijgevel kavel 21 7,50 19,96 17,82 9,56 20,48

K22‐01_A voorgevel kavel 22 1,50 16,59 14,44 6,15 17,09
K22‐01_B voorgevel kavel 22 4,50 19,01 16,85 8,56 19,51
K22‐02_C voorgevel kavel 22 7,50 21,18 19,04 10,77 21,69
K22‐03_A linker zijgevel kavel 22 1,50 12,04 9,87 1,52 12,51
K22‐03_B linker zijgevel kavel 22 4,50 14,26 12,09 3,76 14,74

K22‐03_C linker zijgevel kavel 22 7,50 16,82 14,68 6,41 17,33
K22‐04_A achtergevel kavel 22 1,50 8,65 6,49 ‐1,80 9,15
K22‐04_B achtergevel kavel 22 4,50 9,94 7,78 ‐0,51 10,44
K22‐04_C achtergevel kavel 22 7,50 13,08 10,94 2,69 13,60
K22‐05_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 8,62 6,48 ‐1,73 9,15

K22‐05_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 10,63 8,48 0,19 11,13
K22‐05_C rechter zijgevel kavel 22 7,50 19,52 17,37 9,12 20,03
K22‐06_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 14,54 12,41 4,16 15,06
K22‐06_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 17,07 14,92 6,65 17,58
K23‐01_A voorgevel kavel 23 1,50 11,69 9,53 1,22 12,18

K23‐01_B voorgevel kavel 23 4,50 16,03 13,87 5,57 16,52
K23‐01_C voorgevel kavel 23 7,50 20,88 18,74 10,49 21,40
K23‐02_A voorgevel kavel 23 1,50 15,77 13,66 5,49 16,33
K23‐03_A linker zijgevel kavel 23 1,50 15,50 13,34 5,04 15,99
K23‐04_A linker zijgevel kavel 23 1,50 13,86 11,69 3,33 14,33

K23‐04_B linker zijgevel kavel 23 4,50 17,12 14,96 6,64 17,61
K23‐04_C linker zijgevel kavel 23 7,50 21,52 19,38 11,15 22,04
K23‐05_A achtergevel kavel 23 1,50 14,99 12,81 4,43 15,45
K23‐06_B achtergevel kavel 23 4,50 16,49 14,32 5,96 16,96
K23‐06_C achtergevel kavel 23 7,50 19,80 17,64 9,35 20,30

K23‐07_A rechter zijgevel kavel 23 1,50 9,60 7,42 ‐0,97 10,06
K23‐08_B rechter zijgevel kavel 23 4,50 13,11 10,92 2,50 13,56
K23‐08_C rechter zijgevel kavel 23 7,50 17,57 15,39 7,01 18,03
K24‐01_A voorgevel kavel 24 1,50 10,67 8,52 0,23 11,17
K24‐02_B voorgevel kavel 24 4,50 13,22 11,07 2,80 13,73

K24‐02_C voorgevel kavel 24 7,50 18,02 15,88 7,63 18,54
K24‐03_A linker zijgevel kavel 24 1,50 13,08 10,92 2,59 13,57
K24‐03_B linker zijgevel kavel 24 4,50 16,48 14,33 6,03 16,98
K24‐03_C linker zijgevel kavel 24 7,50 20,74 18,60 10,36 21,26
K24‐04_A achtergevel kavel 24 1,50 15,09 12,90 4,50 15,54

K24‐05_B achtergevel kavel 24 4,50 16,77 14,60 6,25 17,24
K24‐05_C achtergevel kavel 24 7,50 19,46 17,31 9,05 19,97
K25‐01_A voorgevel kavel 25 1,50 11,13 8,96 0,62 11,61
K25‐02_B voorgevel kavel 25 4,50 13,55 11,40 3,09 14,05
K25‐02_C voorgevel kavel 25 7,50 17,33 15,19 6,92 17,84

K25‐03_A rechtergevel kavel 25 1,50 7,98 5,79 ‐2,60 8,43
K25‐03_B rechtergevel kavel 25 4,50 11,68 9,50 1,14 12,15
K25‐03_C rechtergevel kavel 25 7,50 16,96 14,80 6,46 17,44
K25‐04_A achtergevel kavel 25 1,50 15,04 12,85 4,46 15,49
K25‐04_B achtergevel kavel 25 4,50 17,14 14,97 6,65 17,62

K25‐04_C achtergevel kavel 25 7,50 20,08 17,94 9,70 20,60
K26‐01_A voorgevel kavel 26 1,50 10,64 8,48 0,17 11,13
K26‐01_B voorgevel kavel 26 4,50 13,33 11,18 2,90 13,83
K26‐01_C voorgevel kavel 26 7,50 17,08 14,95 6,72 17,61
K26‐02_A linker zijgevel kavel 26 1,50 11,29 9,13 0,81 11,78

K26‐02_B linker zijgevel kavel 26 4,50 14,35 12,18 3,86 14,83
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K26‐02_C linker zijgevel kavel 26 7,50 19,82 17,68 9,41 20,33
K26‐03_A achtergevel kavel 26 1,50 14,96 12,79 4,44 15,43
K26‐04_B achtergevel kavel 26 4,50 16,68 14,51 6,16 17,15
K26‐04_C achtergevel kavel 26 7,50 19,23 17,09 8,85 19,75
K26‐05_A rechter zijgevel kavel 26 1,50 6,69 4,50 ‐3,91 7,14

K26‐05_B rechter zijgevel kavel 26 4,50 9,42 7,24 ‐1,15 9,88
K26‐05_C rechter zijgevel kavel 26 7,50 15,26 13,09 4,76 15,74
K27‐01_A voorgevel kavel 27 1,50 11,26 9,09 0,74 11,73
K27‐01_B voorgevel kavel 27 4,50 13,22 11,06 2,75 13,71
K27‐01_C voorgevel kavel 27 7,50 16,25 14,10 5,84 16,76

K27‐02_A linker zijgevel kavel 27 1,50 8,29 6,12 ‐2,24 8,76
K27‐03_B linker zijgevel kavel 27 4,50 12,97 10,79 2,44 13,44
K27‐03_C linker zijgevel kavel 27 7,50 18,91 16,77 8,51 19,43
K27‐04_A achtergevel kavel 27 1,50 12,56 10,38 1,99 13,02
K27‐04_B achtergevel kavel 27 4,50 15,21 13,02 4,64 15,67

K27‐04_C achtergevel kavel 27 7,50 19,04 16,88 8,58 19,53
K27‐05_A achtergevel kavel 27 1,50 13,98 11,80 3,43 14,44
K27‐06_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 7,42 5,23 ‐3,16 7,87
K27‐07_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 7,06 4,88 ‐3,52 7,52
K27‐07_B rechter zijgevel kavel 27 4,50 10,66 8,47 0,08 11,11

K27‐07_C rechter zijgevel kavel 27 7,50 14,41 12,23 3,88 14,88
K28‐01_A voorgevel kavel 28 1,50 12,31 10,12 1,74 12,77
K28‐01_B voorgevel kavel 28 4,50 14,40 12,22 3,85 14,86
K28‐01_C voorgevel kavel 28 7,50 18,87 16,72 8,43 19,37
K28‐02_A linker zijgevel kavel 28 1,50 7,30 5,13 ‐3,23 7,77

K28‐03_B linker zijgevel kavel 28 4,50 8,86 6,70 ‐1,62 9,35
K28‐03_C linker zijgevel kavel 28 7,50 12,70 10,56 2,31 13,22
K28‐04_A achtergevel kavel 28 1,50 12,80 10,70 2,57 13,37
K28‐04_B achtergevel kavel 28 4,50 14,28 12,18 4,05 14,85
K28‐04_C achtergevel kavel 28 7,50 16,24 14,14 6,01 16,81

K28‐05_A rechter zijgevel kavel 28 1,50 10,64 8,47 0,14 11,12
K28‐05_B rechter zijgevel kavel 28 4,50 14,01 11,85 3,56 14,51
K28‐05_C rechter zijgevel kavel 28 7,50 20,11 17,98 9,74 20,64
K29‐01_A voorgevel kavel 29 1,50 14,98 12,80 4,42 15,44
K29‐02_B voorgevel kavel 29 4,50 18,28 16,12 7,80 18,77

K29‐02_C voorgevel kavel 29 7,50 20,90 18,76 10,51 21,42
K29‐03_A linker zijgevel kavel 29 1,50 7,54 5,40 ‐2,83 8,06
K29‐04_B linker zijgevel kavel 29 4,50 12,86 10,76 2,63 13,43
K29‐04_C linker zijgevel kavel 29 7,50 15,80 13,69 5,53 16,36
K29‐05_A achtergevel kavel 29 1,50 15,89 13,80 5,71 16,48

K29‐05_B achtergevel kavel 29 4,50 15,32 13,22 5,10 15,90
K29‐05_C achtergevel kavel 29 7,50 19,05 16,93 8,75 19,60
K30‐01_A voorgevel kavel 30 1,50 15,03 12,85 4,48 15,49
K30‐02_B voorgevel kavel 30 4,50 17,91 15,75 7,45 18,40
K30‐02_C voorgevel kavel 30 7,50 20,82 18,69 10,46 21,35

K30‐03_A achtergevel kavel 30 1,50 9,70 7,57 ‐0,66 10,23
K30‐03_B achtergevel kavel 30 4,50 14,82 12,70 4,54 15,37
K30‐03_C achtergevel kavel 30 7,50 18,88 16,76 8,55 19,42
K30‐04_A rechter zijgevel kavel 30 1,50 11,64 9,47 1,14 12,12
K30‐05_B rechter zijgevel kavel 30 4,50 16,01 13,86 5,56 16,51

K30‐05_C rechter zijgevel kavel 30 7,50 21,34 19,19 10,92 21,85

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 28,42 26,24 18,09 28,94
K01‐02_A voorgevel kavel 1 1,50 23,65 21,46 13,35 24,18
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 31,25 29,08 20,95 31,78
K01‐02_B voorgevel kavel 1 4,50 26,94 24,77 16,65 27,48
K01‐02_C voorgevel kavel 1 7,50 34,43 32,27 24,14 34,97

K01‐03_A linker zijgevel kavel 1 1,50 34,38 32,22 24,08 34,92
K01‐04_B linker zijgevel kavel 1 4,50 37,35 35,20 27,10 37,90
K01‐04_C linker zijgevel kavel 1 7,50 38,95 36,79 28,68 39,50
K01‐05_A achtergevel kavel 1 1,50 35,34 33,19 25,01 35,87
K01‐05_B achtergevel kavel 1 4,50 37,62 35,46 27,34 38,16

K01‐05_C achtergevel kavel 1 7,50 38,85 36,68 28,57 39,39
K01‐06_A achtergevel kavel 1 1,50 31,60 29,42 21,38 32,15
K01‐06_B achtergevel kavel 1 4,50 34,38 32,20 24,17 34,94
K02‐01_A voorgevel kavel 2 1,50 34,18 32,06 23,89 34,73
K02‐01_B voorgevel kavel 2 4,50 35,88 33,76 25,59 36,43

K02‐01_C voorgevel kavel 2 7,50 37,42 35,29 27,12 37,97
K02‐02_A linker zijgevel kavel 2 1,50 38,42 36,28 28,17 38,98
K02‐03_B linker zijgevel kavel 2 4,50 39,86 37,72 29,59 40,41
K02‐03_C linker zijgevel kavel 2 7,50 41,03 38,88 30,73 41,57
K02‐04_A achtergevel kavel 2 1,50 39,43 37,28 29,15 39,98

K02‐04_B achtergevel kavel 2 4,50 39,46 37,30 29,19 40,01
K02‐04_C achtergevel kavel 2 7,50 40,47 38,30 30,18 41,01
K02‐05_A achtergevel kavel 2 1,50 37,85 35,69 27,58 38,40
K02‐06_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 29,27 27,13 18,88 29,79
K02‐07_A rechter zijgevel kavel 2 1,50 23,17 20,99 12,69 23,65

K02‐07_B rechter zijgevel kavel 2 4,50 31,86 29,72 21,51 32,39
K02‐07_C rechter zijgevel kavel 2 7,50 34,18 32,03 23,82 34,70
K03‐01_A voorgevel kavel 3 1,50 32,57 30,46 22,33 33,14
K03‐01_B voorgevel kavel 3 4,50 34,60 32,49 24,35 35,16
K03‐01_C voorgevel kavel 3 7,50 36,52 34,40 26,23 37,07

K03‐02_A voorgevel kavel 3 1,50 32,64 30,54 22,39 33,21
K03‐03_A linker zijgevel kavel 3 1,50 38,21 36,07 27,83 38,73
K03‐04_A linker zijgevel kavel 3 1,50 39,33 37,19 28,96 39,85
K03‐04_B linker zijgevel kavel 3 4,50 41,03 38,89 30,66 41,55
K03‐04_C linker zijgevel kavel 3 7,50 42,68 40,53 32,29 43,20

K03‐05_A achtergevel kavel 3 1,50 39,00 36,86 28,72 39,55
K03‐06_B achtergevel kavel 3 4,50 40,65 38,49 30,34 41,18
K03‐06_C achtergevel kavel 3 7,50 41,83 39,67 31,51 42,36
K03‐07_A rechter zijgevel kavel 3 1,50 33,70 31,52 23,51 34,26
K03‐08_B rechter zijgevel kavel 3 4,50 34,71 32,52 24,53 35,27

K03‐08_C rechter zijgevel kavel 3 7,50 36,23 34,05 26,02 36,79
K04‐01_A voorgevel kavel 4 1,50 33,09 30,97 22,80 33,64
K04‐01_B voorgevel kavel 4 4,50 34,64 32,54 24,39 35,21
K04‐01_C voorgevel kavel 4 7,50 36,17 34,06 25,91 36,73
K04‐02_A linker zijgevel kavel 4 1,50 40,71 38,57 30,32 41,23

K04‐02_B linker zijgevel kavel 4 4,50 42,44 40,30 32,05 42,96
K04‐02_C linker zijgevel kavel 4 7,50 43,46 41,32 33,07 43,98
K04‐03_A achtergevel kavel 4 1,50 44,10 41,95 33,70 44,61
K04‐04_B achtergevel kavel 4 4,50 45,74 43,59 35,33 46,25
K04‐04_C achtergevel kavel 4 7,50 45,79 43,64 35,38 46,30

K04‐05_A achtergevel kavel 4 1,50 43,79 41,65 33,40 44,31
K04‐05_B achtergevel kavel 4 4,50 45,49 43,34 35,09 46,00
K04‐06_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 39,40 37,25 29,01 39,92
K04‐06_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 41,00 38,85 30,67 41,53
K04‐07_A rechter zijgevel kavel 4 1,50 33,33 31,20 22,99 33,86

K04‐07_B rechter zijgevel kavel 4 4,50 34,26 32,12 23,88 34,78
K04‐07_C rechter zijgevel kavel 4 7,50 39,03 36,87 28,71 39,56
K05‐01_A voorgevel kavel 5 1,50 33,63 31,50 23,30 34,17
K05‐01_B voorgevel kavel 5 4,50 38,89 36,77 28,60 39,44
K05‐01_C voorgevel kavel 5 7,50 40,70 38,58 30,39 41,25

K05‐02_A voorgevel kavel 5 1,50 37,13 35,00 26,81 37,67

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K05‐03_A linker zijgevel kavel 5 1,50 41,48 39,35 31,13 42,01
K05‐04_A linker zijgevel kavel 5 1,50 42,89 40,75 32,53 43,42
K05‐04_B linker zijgevel kavel 5 4,50 44,28 42,14 33,92 44,81
K05‐04_C linker zijgevel kavel 5 7,50 45,12 42,98 34,76 45,65
K05‐05_A achtergevel kavel 5 1,50 44,59 42,45 34,21 45,11

K05‐05_B achtergevel kavel 5 4,50 46,38 44,23 35,99 46,90
K05‐05_C achtergevel kavel 5 7,50 46,80 44,65 36,41 47,32
K05‐06_A rechter zijgevel kavel 5 1,50 38,67 36,52 28,27 39,18
K05‐06_B rechter zijgevel kavel 5 4,50 39,50 37,35 29,11 40,02
K05‐06_C rechter zijgevel kavel 5 7,50 40,83 38,68 30,44 41,35

K06‐01_A voorgevel kavel 6 1,50 38,87 36,72 28,47 39,38
K06‐01_B voorgevel kavel 6 4,50 40,51 38,36 30,11 41,02
K06‐01_C voorgevel kavel 6 7,50 42,95 40,81 32,56 43,47
K06‐02_A voorgevel kavel 6 1,50 45,32 43,14 34,82 45,80
K06‐02_B voorgevel kavel 6 4,50 46,99 44,81 36,48 47,46

K06‐02_C voorgevel kavel 6 7,50 47,73 45,56 37,24 48,21
K06‐03_A linker zijgevel kavel 6 1,50 49,45 47,29 39,01 49,95
K06‐04_B linker zijgevel kavel 6 4,50 50,64 48,47 40,19 51,13
K06‐04_C linker zijgevel kavel 6 7,50 50,92 48,76 40,48 51,42
K06‐05_A achtergevel kavel 6 1,50 45,69 43,55 35,33 46,22

K06‐05_B achtergevel kavel 6 4,50 47,08 44,94 36,71 47,60
K06‐05_C achtergevel kavel 6 7,50 47,33 45,18 36,96 47,85
K06‐06_A achtergevel kavel 6 1,50 41,79 39,65 31,43 42,32
K06‐06_B achtergevel kavel 6 4,50 43,54 41,40 33,17 44,06
K06‐06_C achtergevel kavel 6 7,50 44,56 42,42 34,20 45,09

K06‐07_A rechter zijgevel kavel 6 1,50 37,96 35,83 27,61 38,49
K06‐07_B rechter zijgevel kavel 6 4,50 38,11 35,96 27,72 38,63
K06‐07_C rechter zijgevel kavel 6 7,50 39,80 37,66 29,43 40,32
K07‐01_A voorgevel kavel 7 1,50 31,72 29,59 21,43 32,27
K07‐01_B voorgevel kavel 7 4,50 33,43 31,30 23,14 33,98

K07‐01_C voorgevel kavel 7 7,50 35,49 33,35 25,21 36,04
K07‐02_A linker zijgevel kavel 7 1,50 25,14 22,93 14,90 25,68
K07‐02_B linker zijgevel kavel 7 4,50 26,50 24,30 16,23 27,03
K07‐02_C linker zijgevel kavel 7 7,50 28,50 26,31 18,19 29,03
K07‐03_A linker zijgevel kavel 7 1,50 25,79 23,62 15,41 26,30

K07‐04_A achtergevel kavel 7 1,50 31,53 29,36 21,08 32,02
K07‐05_A rechter zijgevel kavel 7 1,50 31,38 29,20 21,05 31,90
K07‐05_B rechter zijgevel kavel 7 4,50 35,13 32,95 24,84 35,66
K07‐05_C rechter zijgevel kavel 7 7,50 37,13 34,96 26,85 37,67
K08‐01_A voorgevel kavel 8 1,50 33,92 31,79 23,64 34,47

K08‐02_B voorgevel kavel 8 4,50 36,51 34,36 26,20 37,05
K08‐02_C voorgevel kavel 8 7,50 38,36 36,21 28,06 38,90
K08‐03_A linker zijgevel kavel 8 1,50 27,55 25,36 17,17 28,06
K08‐03_B linker zijgevel kavel 8 4,50 29,28 27,10 18,92 29,79
K08‐03_C linker zijgevel kavel 8 7,50 31,69 29,51 21,34 32,21

K08‐04_A achtergevel kavel 8 1,50 32,66 30,50 22,25 33,17
K08‐05_B achtergevel kavel 8 4,50 34,23 32,07 23,79 34,73
K08‐05_C achtergevel kavel 8 7,50 35,72 33,57 25,30 36,23
K09‐01_A voorgevel kavel 9 1,50 34,71 32,54 24,50 35,27
K09‐02_B voorgevel kavel 9 4,50 37,38 35,21 27,10 37,92

K09‐02_C voorgevel kavel 9 7,50 39,24 37,08 28,95 39,78
K09‐03_A achtergevel kavel 9 1,50 29,53 27,36 19,14 30,04
K09‐04_B achtergevel kavel 9 4,50 34,25 32,10 23,83 34,76
K09‐04_C achtergevel kavel 9 7,50 36,06 33,91 25,65 36,57
K09‐05_A rechter zijgevel kavel 9 1,50 36,39 34,23 26,04 36,91

K09‐05_B rechter zijgevel kavel 9 4,50 38,92 36,77 28,60 39,45
K09‐05_C rechter zijgevel kavel 9 7,50 40,51 38,36 30,18 41,04
K10‐01_A voorgevel kavel 10 1,50 36,65 34,49 26,24 37,16
K10‐01_B voorgevel kavel 10 4,50 38,14 35,99 27,73 38,65
K10‐01_C voorgevel kavel 10 7,50 39,55 37,40 29,14 40,06

K10‐02_A linker zijgevel kavel 10 1,50 39,00 36,84 28,61 39,51

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K10‐03_B linker zijgevel kavel 10 4,50 40,43 38,26 30,02 40,93
K10‐03_C linker zijgevel kavel 10 7,50 41,71 39,54 31,30 42,21
K10‐04_A achtergevel kavel 10 1,50 36,60 34,45 26,30 37,14
K10‐04_B achtergevel kavel 10 4,50 36,61 34,46 26,30 37,15
K10‐04_C achtergevel kavel 10 7,50 37,90 35,74 27,58 38,43

K10‐05_A achtergevel kavel 10 1,50 38,90 36,74 28,53 39,42
K10‐06_A achtergevel kavel 10 1,50 35,57 33,42 25,22 36,10
K10‐07_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 29,03 26,91 18,74 29,58
K10‐08_A rechter zijgevel kavel 10 1,50 29,97 27,86 19,72 30,53
K10‐08_B rechter zijgevel kavel 10 4,50 31,57 29,44 21,25 32,11

K10‐08_C rechter zijgevel kavel 10 7,50 34,00 31,86 23,63 34,52
K1‐07_A rechter zijgevel kavel 1 1,50 28,23 26,05 18,07 28,80
K1‐07_B rechter zijgevel kavel 1 4,50 29,02 26,84 18,83 29,58
K1‐07_C rechter zijgevel kavel 1 7,50 30,73 28,56 20,52 31,29
K11‐01_A voorgevel kavel 11 1,50 37,01 34,89 26,71 37,56

K11‐02_B voorgevel kavel 11 4,50 38,01 35,88 27,70 38,55
K11‐02_C voorgevel kavel 11 7,50 39,09 36,96 28,76 39,63
K11‐03_A linker zijgevelgevel kavel 11 1,50 31,20 29,08 20,96 31,76
K11‐04_B linker zijgevelgevel kavel 11 4,50 34,85 32,73 24,59 35,41
K11‐04_C linker zijgevelgevel kavel 11 7,50 36,98 34,85 26,67 37,52

K11‐05_A achtergevel kavel 11 1,50 29,87 27,70 19,54 30,40
K11‐05_B achtergevel kavel 11 4,50 35,04 32,88 24,70 35,57
K11‐05_C achtergevel kavel 11 7,50 36,14 33,99 25,81 36,67
K12‐01_A voorgevel kavel 12 1,50 36,77 34,65 26,47 37,32
K12‐02_B voorgevel kavel 12 4,50 37,82 35,70 27,52 38,37

K12‐02_C voorgevel kavel 12 7,50 38,95 36,82 28,62 39,49
K12‐03_A achtergevel kavel 12 1,50 30,92 28,77 20,57 31,45
K12‐03_B achtergevel kavel 12 4,50 34,13 31,97 23,83 34,67
K12‐03_C achtergevel kavel 12 7,50 35,45 33,30 25,16 35,99
K12‐04_A rechter zijgevel kavel 12 1,50 33,48 31,37 23,22 34,04

K12‐05_B rechter zijgevel kavel 12 4,50 32,55 30,41 22,19 33,08
K12‐05_C rechter zijgevel kavel 12 7,50 34,58 32,44 24,22 35,11
K13‐01_A voorgevel kavel 13 1,50 35,33 33,21 25,03 35,88
K13‐01_B voorgevel kavel 13 4,50 36,42 34,29 26,11 36,96
K13‐01_C voorgevel kavel 13 7,50 37,49 35,36 27,17 38,03

K13‐02_A linker zijgevel kavel 13 1,50 34,19 32,09 23,97 34,77
K13‐03_B linker zijgevel kavel 13 4,50 36,37 34,26 26,09 36,93
K13‐03_C linker zijgevel kavel 13 7,50 37,95 35,82 27,65 38,50
K13‐04_A achter gevel kavel 13 1,50 27,88 25,72 17,50 28,40
K13‐04_B achter gevel kavel 13 4,50 32,88 30,73 22,51 33,40

K13‐04_C achter gevel kavel 13 7,50 35,16 33,02 24,83 35,69
K14‐01_A voorgevel kavel 14 1,50 34,85 32,73 24,55 35,40
K14‐01_B voorgevel kavel 14 4,50 36,13 34,01 25,82 36,68
K14‐01_C voorgevel kavel 14 7,50 37,26 35,13 26,94 37,80
K14‐02_A rechter zijgevel kavel 14 1,50 31,20 29,07 20,87 31,74

K14‐03_B rechter zijgevel kavel 14 4,50 31,48 29,34 21,09 32,00
K14‐03_C rechter zijgevel kavel 14 7,50 33,75 31,61 23,38 34,27
K14‐04_A achter gevel kavel 14 1,50 31,45 29,30 21,07 31,97
K14‐04_B achter gevel kavel 14 4,50 32,85 30,70 22,47 33,37
K14‐04_C achter gevel kavel 14 7,50 35,12 32,98 24,79 35,65

K15‐01_A voorgevel kavel 15 1,50 32,05 29,90 21,67 32,57
K15‐01_B voorgevel kavel 15 4,50 33,30 31,16 22,93 33,82
K15‐01_C voorgevel kavel 15 7,50 35,32 33,18 24,96 35,85
K15‐02_A linker zijgevel kavel 15 1,50 31,28 29,15 21,01 31,83
K15‐03_B linker zijgevel kavel 15 4,50 33,87 31,73 23,57 34,41

K15‐03_C linker zijgevel kavel 15 7,50 36,02 33,88 25,71 36,56
K15‐04_A achtergevel kavel 15 1,50 31,26 29,11 20,90 31,78
K15‐04_B achtergevel kavel 15 4,50 32,70 30,55 22,38 33,23
K15‐04_C achtergevel kavel 15 7,50 35,05 32,91 24,76 35,60
K15‐05_A rechter zijgevel kavel 15 1,50 26,94 24,79 16,52 27,45

K15‐06_B rechter zijgevel kavel 15 4,50 29,31 27,15 18,87 29,81

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Groep: (hoofdgroep)
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K15‐06_C rechter zijgevel kavel 15 7,50 32,00 29,85 21,61 32,52
K16‐01_A voorgevel kavel 16 1,50 32,89 30,74 22,54 33,42
K16‐01_B voorgevel kavel 16 4,50 33,65 31,50 23,31 34,18
K16‐01_C voorgevel kavel 16 7,50 35,11 32,96 24,77 35,64
K16‐02_A linker zijgevel kavel 16 1,50 22,34 20,16 11,88 22,83

K16‐02_B linker zijgevel kavel 16 4,50 22,06 19,89 11,60 22,55
K16‐02_C linker zijgevel kavel 16 7,50 31,14 28,99 20,74 31,65
K16‐03_A achtergevel kavel 16 1,50 35,26 33,15 25,00 35,82
K16‐04_B achtergevel kavel 16 4,50 38,24 36,13 27,98 38,80
K16‐04_C achtergevel kavel 16 7,50 37,47 35,36 27,19 38,03

K16‐05_A rechter zijgevel kavel 16 1,50 32,85 30,74 22,62 33,42
K16‐05_B rechter zijgevel kavel 16 4,50 35,82 33,71 25,59 36,39
K16‐05_C rechter zijgevel kavel 16 7,50 37,21 35,09 26,95 37,77
K17‐01_A voorgevel kavel 17 1,50 31,90 29,76 21,54 32,43
K17‐02_B voorgevel kavel 17 4,50 33,45 31,32 23,11 33,98

K17‐02_C voorgevel kavel 17 7,50 35,32 33,18 24,99 35,85
K17‐03_A linker zijgevel kavel 17 1,50 30,29 28,18 20,03 30,85
K17‐03_B linker zijgevel kavel 17 4,50 33,32 31,20 23,02 33,87
K17‐03_C linker zijgevel kavel 17 7,50 34,69 32,57 24,37 35,23
K17‐04_A achtergevel kavel 17 1,50 38,54 36,43 28,26 39,10

K17‐04_B achtergevel kavel 17 4,50 38,39 36,27 28,09 38,94
K17‐04_C achtergevel kavel 17 7,50 39,18 37,06 28,87 39,73
K18‐01_A achtergevel kavel 18 1,50 34,38 32,27 24,12 34,94
K18‐01_B achtergevel kavel 18 4,50 38,50 36,37 28,19 39,04
K18‐01_C achtergevel kavel 18 7,50 39,33 37,21 29,01 39,87

K18‐02_A rechter zijgevel kavel 18 1,50 34,37 32,23 23,98 34,89
K18‐02_B rechter zijgevel kavel 18 4,50 39,48 37,36 29,17 40,03
K18‐02_C rechter zijgevel kavel 18 7,50 40,40 38,28 30,08 40,94
K18‐03_A voorgevel kavel 18 1,50 33,45 31,33 23,18 34,01
K18‐04_B voorgevel kavel 18 4,50 34,59 32,47 24,30 35,14

K18‐04_C voorgevel kavel 18 7,50 36,30 34,17 26,00 36,85
K19‐01_A voorgevel kavel 19 1,50 38,24 36,08 27,79 38,74
K19‐01_B voorgevel kavel 19 4,50 39,70 37,53 29,24 40,19
K19‐01_C voorgevel kavel 19 7,50 40,98 38,81 30,52 41,47
K19‐02_A linker zijgevel kavel 19 1,50 30,49 28,34 20,07 31,00

K19‐02_B linker zijgevel kavel 19 4,50 31,35 29,20 20,93 31,86
K19‐02_C linker zijgevel kavel 19 7,50 33,20 31,05 22,80 33,71
K19‐03_A achtergevel kavel 19 1,50 40,35 38,22 30,01 40,88
K19‐04_B achtergevel kavel 19 4,50 43,34 41,21 33,00 43,87
K19‐04_C achtergevel kavel 19 7,50 44,31 42,18 33,95 44,84

K19‐05_A rechter zijgevel kavel 19 1,50 41,54 39,40 31,16 42,06
K19‐05_B rechter zijgevel kavel 19 4,50 43,75 41,59 33,34 44,26
K19‐05_C rechter zijgevel kavel 19 7,50 44,98 42,82 34,56 45,48
K20‐01_A voorgevel kavel 20 1,50 34,37 32,22 24,04 34,90
K20‐01_B voorgevel kavel 20 4,50 35,98 33,83 25,64 36,51

K20‐02_A voorgevel kavel 20 1,50 38,30 36,12 28,09 38,86
K20‐02_B voorgevel kavel 20 4,50 39,72 37,55 29,51 40,28
K20‐02_C voorgevel kavel 20 7,50 40,61 38,44 30,40 41,17
K20‐03_A linker zijgevel kavel 20 1,50 37,81 35,65 27,61 38,37
K20‐04_B linker zijgevel kavel 20 4,50 39,24 37,06 29,04 39,80

K20‐04_C linker zijgevel kavel 20 7,50 39,40 37,22 29,21 39,96
K20‐05_A achtergevel kavel 20 1,50 21,49 19,26 11,26 22,03
K20‐05_B achtergevel kavel 20 4,50 27,70 25,48 17,54 28,26
K20‐05_C achtergevel kavel 20 7,50 29,49 27,28 19,32 30,05
K20‐06_A achtergevel kavel 20 1,50 17,49 15,29 7,06 17,98

K20‐06_B achtergevel kavel 20 4,50 22,36 20,20 11,99 22,88
K20‐07_A rechter zijgevel kavel 20 1,50 30,92 28,72 20,76 31,48
K20‐07_B rechter zijgevel kavel 20 4,50 32,76 30,57 22,54 33,31
K20‐07_C rechter zijgevel kavel 20 7,50 34,83 32,65 24,62 35,39
K21‐01_A voorgevel kavel 21 1,50 36,87 34,69 26,63 37,42

K21‐01_B voorgevel kavel 21 4,50 38,41 36,24 28,16 38,96

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K21‐01_C voorgevel kavel 21 7,50 39,27 37,10 29,03 39,82
K21‐02_A linker zijgevel kavel 21 1,50 34,33 32,16 24,13 34,89
K21‐02_B linker zijgevel kavel 21 4,50 35,78 33,61 25,57 36,34
K21‐02_C linker zijgevel kavel 21 7,50 37,53 35,36 27,30 38,08
K21‐03_A achtergevel kavel 21 1,50 20,91 18,72 10,61 21,44

K21‐03_B achtergevel kavel 21 4,50 24,79 22,61 14,51 25,33
K21‐03_C achtergevel kavel 21 7,50 27,31 25,15 17,06 27,86
K21‐04_A rechter zijgevel kavel 21 1,50 32,19 30,03 21,88 32,72
K21‐04_B rechter zijgevel kavel 21 4,50 33,33 31,15 23,01 33,86
K21‐04_C rechter zijgevel kavel 21 7,50 35,29 33,12 25,01 35,83

K22‐01_A voorgevel kavel 22 1,50 34,49 32,31 24,30 35,05
K22‐01_B voorgevel kavel 22 4,50 36,65 34,48 26,43 37,21
K22‐02_C voorgevel kavel 22 7,50 38,17 36,00 27,93 38,72
K22‐03_A linker zijgevel kavel 22 1,50 28,80 26,66 18,42 29,32
K22‐03_B linker zijgevel kavel 22 4,50 32,00 29,85 21,63 32,52

K22‐03_C linker zijgevel kavel 22 7,50 34,93 32,78 24,60 35,46
K22‐04_A achtergevel kavel 22 1,50 20,12 17,92 9,81 20,64
K22‐04_B achtergevel kavel 22 4,50 23,05 20,87 12,77 23,59
K22‐04_C achtergevel kavel 22 7,50 26,45 24,30 16,21 27,01
K22‐05_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 21,56 19,37 11,40 22,13

K22‐05_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 24,08 21,89 13,88 24,64
K22‐05_C rechter zijgevel kavel 22 7,50 32,54 30,38 22,30 33,09
K22‐06_A rechter zijgevel kavel 22 1,50 27,03 24,87 16,70 27,56
K22‐06_B rechter zijgevel kavel 22 4,50 29,72 27,57 19,39 30,25
K23‐01_A voorgevel kavel 23 1,50 22,05 19,87 11,60 22,54

K23‐01_B voorgevel kavel 23 4,50 26,07 23,92 15,66 26,58
K23‐01_C voorgevel kavel 23 7,50 30,82 28,68 20,48 31,35
K23‐02_A voorgevel kavel 23 1,50 25,77 23,62 15,51 26,32
K23‐03_A linker zijgevel kavel 23 1,50 29,24 27,07 18,94 29,77
K23‐04_A linker zijgevel kavel 23 1,50 29,52 27,34 19,27 30,07

K23‐04_B linker zijgevel kavel 23 4,50 31,94 29,77 21,64 32,47
K23‐04_C linker zijgevel kavel 23 7,50 34,88 32,73 24,60 35,43
K23‐05_A achtergevel kavel 23 1,50 29,70 27,54 19,33 30,22
K23‐06_B achtergevel kavel 23 4,50 31,57 29,41 21,19 32,09
K23‐06_C achtergevel kavel 23 7,50 33,96 31,80 23,62 34,49

K23‐07_A rechter zijgevel kavel 23 1,50 24,83 22,66 14,44 25,34
K23‐08_B rechter zijgevel kavel 23 4,50 23,74 21,53 13,31 24,23
K23‐08_C rechter zijgevel kavel 23 7,50 27,45 25,26 17,03 27,95
K24‐01_A voorgevel kavel 24 1,50 22,07 19,91 11,67 22,58
K24‐02_B voorgevel kavel 24 4,50 24,00 21,84 13,63 24,52

K24‐02_C voorgevel kavel 24 7,50 28,81 26,68 18,50 29,35
K24‐03_A linker zijgevel kavel 24 1,50 24,55 22,36 14,11 25,04
K24‐03_B linker zijgevel kavel 24 4,50 30,97 28,80 20,60 31,48
K24‐03_C linker zijgevel kavel 24 7,50 33,32 31,17 22,98 33,85
K24‐04_A achtergevel kavel 24 1,50 25,68 23,49 15,22 26,16

K24‐05_B achtergevel kavel 24 4,50 29,33 27,14 19,01 29,85
K24‐05_C achtergevel kavel 24 7,50 32,36 30,19 22,06 32,89
K25‐01_A voorgevel kavel 25 1,50 25,98 23,81 15,60 26,49
K25‐02_B voorgevel kavel 25 4,50 26,87 24,71 16,52 27,39
K25‐02_C voorgevel kavel 25 7,50 29,78 27,64 19,48 30,32

K25‐03_A rechtergevel kavel 25 1,50 20,36 18,14 9,97 20,86
K25‐03_B rechtergevel kavel 25 4,50 23,20 21,01 12,83 23,71
K25‐03_C rechtergevel kavel 25 7,50 28,55 26,40 18,22 29,08
K25‐04_A achtergevel kavel 25 1,50 25,55 23,35 15,07 26,03
K25‐04_B achtergevel kavel 25 4,50 28,79 26,60 18,45 29,31

K25‐04_C achtergevel kavel 25 7,50 32,13 29,96 21,81 32,66
K26‐01_A voorgevel kavel 26 1,50 22,42 20,26 12,03 22,93
K26‐01_B voorgevel kavel 26 4,50 24,70 22,55 14,34 25,22
K26‐01_C voorgevel kavel 26 7,50 28,99 26,86 18,70 29,54
K26‐02_A linker zijgevel kavel 26 1,50 24,75 22,55 14,37 25,25

K26‐02_B linker zijgevel kavel 26 4,50 27,51 25,32 17,16 28,02

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Rekenresultaten
Alcedo 20165802Gecumuleerde geluidsbelasting excl. cor. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 ‐ wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

K26‐02_C linker zijgevel kavel 26 7,50 31,99 29,83 21,65 32,52
K26‐03_A achtergevel kavel 26 1,50 26,91 24,71 16,58 27,43
K26‐04_B achtergevel kavel 26 4,50 29,83 27,63 19,56 30,36
K26‐04_C achtergevel kavel 26 7,50 32,58 30,41 22,31 33,12
K26‐05_A rechter zijgevel kavel 26 1,50 18,68 16,50 8,27 19,18

K26‐05_B rechter zijgevel kavel 26 4,50 21,27 19,10 10,88 21,78
K26‐05_C rechter zijgevel kavel 26 7,50 29,37 27,24 19,07 29,92
K27‐01_A voorgevel kavel 27 1,50 21,80 19,63 11,44 22,32
K27‐01_B voorgevel kavel 27 4,50 23,96 21,80 13,62 24,49
K27‐01_C voorgevel kavel 27 7,50 28,39 26,26 18,10 28,94

K27‐02_A linker zijgevel kavel 27 1,50 22,34 20,12 12,06 22,87
K27‐03_B linker zijgevel kavel 27 4,50 26,03 23,82 15,72 26,55
K27‐03_C linker zijgevel kavel 27 7,50 31,62 29,46 21,30 32,15
K27‐04_A achtergevel kavel 27 1,50 26,29 24,10 15,98 26,82
K27‐04_B achtergevel kavel 27 4,50 29,18 27,00 18,87 29,71

K27‐04_C achtergevel kavel 27 7,50 32,77 30,61 22,46 33,30
K27‐05_A achtergevel kavel 27 1,50 27,23 25,03 16,92 27,75
K27‐06_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 22,56 20,35 12,43 23,13
K27‐07_A rechter zijgevel kavel 27 1,50 19,48 17,28 9,18 20,01
K27‐07_B rechter zijgevel kavel 27 4,50 24,08 21,88 13,86 24,63

K27‐07_C rechter zijgevel kavel 27 7,50 27,50 25,33 17,25 28,05
K28‐01_A voorgevel kavel 28 1,50 23,26 21,08 12,81 23,75
K28‐01_B voorgevel kavel 28 4,50 26,32 24,14 15,90 26,82
K28‐01_C voorgevel kavel 28 7,50 31,30 29,14 20,95 31,82
K28‐02_A linker zijgevel kavel 28 1,50 21,11 18,93 10,82 21,64

K28‐03_B linker zijgevel kavel 28 4,50 22,92 20,77 12,62 23,46
K28‐03_C linker zijgevel kavel 28 7,50 28,19 26,07 17,95 28,75
K28‐04_A achtergevel kavel 28 1,50 21,76 19,63 11,47 22,31
K28‐04_B achtergevel kavel 28 4,50 23,86 21,74 13,58 24,41
K28‐04_C achtergevel kavel 28 7,50 28,00 25,89 17,77 28,57

K28‐05_A rechter zijgevel kavel 28 1,50 22,29 20,10 11,87 22,79
K28‐05_B rechter zijgevel kavel 28 4,50 25,32 23,14 14,91 25,82
K28‐05_C rechter zijgevel kavel 28 7,50 30,94 28,79 20,59 31,47
K29‐01_A voorgevel kavel 29 1,50 26,59 24,40 16,11 27,07
K29‐02_B voorgevel kavel 29 4,50 30,48 28,31 20,07 30,98

K29‐02_C voorgevel kavel 29 7,50 32,93 30,77 22,57 33,45
K29‐03_A linker zijgevel kavel 29 1,50 20,06 17,85 9,80 20,59
K29‐04_B linker zijgevel kavel 29 4,50 23,23 21,05 12,98 23,78
K29‐04_C linker zijgevel kavel 29 7,50 27,85 25,70 17,61 28,41
K29‐05_A achtergevel kavel 29 1,50 23,85 21,74 13,60 24,41

K29‐05_B achtergevel kavel 29 4,50 24,62 22,50 14,34 25,17
K29‐05_C achtergevel kavel 29 7,50 29,13 27,01 18,86 29,69
K30‐01_A voorgevel kavel 30 1,50 26,01 23,83 15,52 26,49
K30‐02_B voorgevel kavel 30 4,50 30,01 27,85 19,59 30,51
K30‐02_C voorgevel kavel 30 7,50 32,81 30,65 22,46 33,33

K30‐03_A achtergevel kavel 30 1,50 19,76 17,61 9,42 20,29
K30‐03_B achtergevel kavel 30 4,50 23,02 20,89 12,72 23,57
K30‐03_C achtergevel kavel 30 7,50 27,88 25,76 17,58 28,43
K30‐04_A rechter zijgevel kavel 30 1,50 22,37 20,19 11,93 22,86
K30‐05_B rechter zijgevel kavel 30 4,50 27,73 25,57 17,33 28,24

K30‐05_C rechter zijgevel kavel 30 7,50 32,35 30,20 21,99 32,87
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Hoek Vastgoed 
Visie op het terrein van plan Weleveld in Tubbergen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van meerdere woningen. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in juni en juli 2017 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
Tevens worden de resultaten vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, 
welke door de ministeries van SZW en I & M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een 
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Weleveldstraat in Tubbergen. De Weleveldstraat is ten 
zuiden van de deellocaties 1 en 2 en ten noorden van de deellocaties 3 en 4 gelegen. 
 
Deellocatie 1 heeft de RD-coördinaten x = 250.44 en y = 491.86 en is kadastraal bekend als 
gemeente Tubbergen sectie L, nummer 9697.  
Deellocatie 2 heeft de RD-coördinaten x = 250.52 en y = 491.86 en is kadastraal bekend als 
gemeente Tubbergen sectie L, nummers 3108 (ged.) en 3110.  
Deellocatie 3 heeft de RD-coördinaten x = 250.44 en y = 491.77 en is kadastraal bekend als 
gemeente Tubbergen sectie L, nummer 6615.  
Deellocatie 4 heeft de RD-coördinaten x = 250.54 en y = 491.71 en is kadastraal bekend als 
gemeente Tubbergen sectie L, nummer 6757.  
 
Bebouwing en verharding 
De te onderzoeken terreindelen 1, 2 en 3 zijn in gebruik als agrarische grond. Terreindeel 4 is 
overwegend braakliggend en in gebruik geweest als depot van de gemeente Tubbergen. Op 
het terrein zijn klinkers en tegels in opslag en zijn er enkele gronddepots op deze deellocatie 
aanwezig. De opslag wordt niet meer actief door de gemeente Tubbergen gebruikt maar er 
liggen nog wel materialen in opslag. De gronddepots zijn eerder indicatief gekeurd.  
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om op de onderzoekslocatie meerdere woningen te bouwen. De 
onderzoekslocatie is onbebouwd en grotendeels onverhard (weiland en braakliggend terrein). 
De onderzoekslocatie omvat circa 2.05 hectare en is opgedeeld in 4 deellocaties. Deellocatie 1 
betreft circa 4150 m2, deel 2 omvat circa 8020 m2, deel 3 omvat circa 2500 m2 en deel 4 omvat 
circa 5873 m2. 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn tevens twee situatie-
schetsen opgenomen. De eerste is een stedenbouwkundig voorstel van het plan Weleveld en 
op de tweede schets zijn de boorlocaties weergegeven. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (Hoek Vastgoed 
Visie) en bij de gemeente Tubbergen. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. 
- Voor zover bekend is er op de terreindelen nooit sprake geweest van opslag in tanks van 

chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
- De te onderzoeken terreindelen zijn voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden 

of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 
- Voor zover bekend zijn de te onderzoeken terreindelen in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 
- Voor zover bekend zijn de terreindelen niet eerder bebouwd geweest. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 

Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast 
of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. 

- Er is nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. Op de percelen gelegen 
tussen de deellocaties 3 en 4 is in 2012 een bodemonderzoek uitgevoerd, deze zal hier 
worden toegelicht: 
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Sigma Bouw en Milieu, Verkennend bodemonderzoek Reutummerweg Tubbergen, d.d. 17 
augustus 2012 met projectnummer 12-M6245. 
Uit de resultaten van dit bodemonderzoek is gebleken dat op het zuidelijke deel van het 
perceel de boven- en de ondergrond licht verontreinigd zijn met kobalt. Een mogelijke 
oorzaak van deze verontreiniging is het gebruik van (kunst-)mest op de locatie. Het 
grondwater in peilbuis 1 is licht verontreinigd met minerale olie. Het boorplan van dit 
onderzoek is weergegeven in bijlage I. 
 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- Het terrein ligt op de verborgen stuwwal Albergen-Tubbergen. 
- Het maaiveld bevindt zich circa 20 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand en is ter plaatse zeer dun. Onder deze deklaag bevindt 

zich een tertiaire kleilaag. Het doorlatend vermogen is eveneens gering. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich onder invloed van de tertiaire bodemlaag niet meer dan 

circa 1.0 meter onder het maaiveld. De globale stromingsrichting van het freatische 
grondwater wordt beïnvloed door afstroming vanaf de Tubberger Esch. Tijdens een eerder 
bodemonderzoek in de directe omgeving van de onderzoekslocatie, is vastgesteld dat de 
lokale stromingsrichting noordnoordoostelijk is gericht. 

- In de directe omgeving bevindt zich geen waterwingebied of oppervlaktewater van enige 
betekenis. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond”. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch 
veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen 
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit 
ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht.  
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbest op en in de bodem 
 
De onderzoeksstrategie alsmede het boorplan zijn goedgekeurd door de gemeente Tubbergen. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de boringen tot 0.5 
meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat”. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terrein van circa 2.05 ha worden in totaal 31 boringen verricht, waarvan 22 tot 0.50 
meter en 9 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel.  
 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters worden drie 
diepe boringen overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuizen. De peilbuis wordt zoveel 
mogelijk centraal op de onderzoekslocatie geplaatst. Wanneer binnen 5.0 meter onder het 
maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt aangetroffen, blijft het plaatsen van een 
peilbuis achterwege. 
 
In overleg met de gemeente Tubbergen is besloten om één diepe boring extra af te werken tot 
peilbuis zodat er op elke deellocatie een grondwatermonster kan worden genomen. In totaal 
worden er 4 peilbuizen geplaatst. 
 
Van elk inspectiegat en iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven 
volgens NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke 
waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses 
worden in een verkennend onderzoek van deze omvang normaliter 7 grondmengmonsters 
samengesteld en 3 grondwatermonster genomen. In overleg met de gemeente Tubbergen is 
besloten om van elke deellocatie één mengmonster van de bovengrond en één mengmonster 
van de ondergrond samen te stellen en om één grondwatermonster te nemen. In totaal worden 
er 8 grondmengmonsters samengesteld en 4 grondwatermonsters genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (4x) 
Ondergrond (4x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Grondwater (4x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  
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Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
Indien visueel asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een 
materiaal(verzamel)monster samengesteld. De eventuele monsters worden onderzocht door 
ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium.  
 
 

3.4 Toetsing analyses 
 

3.4.1. Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
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Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

3.4.2. Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 
4.3. en in paragraaf 4.5. In paragraaf 4.4 en in paragraaf 4.6 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in juni en juli 2017 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Er zijn op 19 juni 7 boringen (boring 11 tot en met  17), op 20 juni 9 boringen (boring 21 tot en 
met 29), op 23 juni 5 boringen (boring 31 tot en met 35) en op 27 juni 10 boringen (boring 41 tot 
en met 50) verricht met behulp van een Edelmanboor. Op 26 juni is een peilbuis geplaatst 
(peilbuis 41). Er zijn geen grondmonsters genomen uit boring 41 in verband met de 
conserveringstermijn van enkele te onderzoeken parameters. Boring 41 is opnieuw geplaatst 
voor het nemen van grondmonsters (boring 41A).  
 
In de bovengrond van monsterpunten 41A, 43, 45 47 en 49 zijn sporen puin aangetroffen. Ter 
plekke van inspectiegat 50 is een toplaag van 0.2 meter bestaande uit puingranulaat aanwezig. 
De puinhoudende monsterpunten zijn tot 0.5 meter diepte vervangen door inspectiegaten van 
0.3x0.3 meter.  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 2.0 meter 
min maaiveld (m-mv) is uiterst fijn tot matig grof en zwak siltig zand aangetroffen, tot circa 0.5 
m-mv is de bodem tevens zwak humeus. Tussen 2.0 en 3.0 m-mv zijn plaatselijk lagen klei, 
veen of leem aangetroffen met een dikte van circa 0.4 meter. In de ondergrond zijn roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen, die zouden 
kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Deze zijn in tabel 2 
weergegeven. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen 
in bij boring 50 in het puingranulaat en de laag onder deze verhardingslaag 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

41A 0 - 0.60 Sporen puin en sporen baksteen 

43 0 - 0.40 Zwak puinhoudend 

45 0 - 0.40 Sporen puin 

47 0 - 0.50 Sporen puin 

49 0 - 0.90 Sporen puin 

50 0 - 0.20 
0.35 - 0.80 

Puin granulaat, resten asbest (vlakke plaat en golfplaat) 
Sterk puinhoudend, sporen asbest (golfplaat) 
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. Er is een 
extra mengmonster samengesteld van de puinhoudende bodemlagen van deellocatie 4 (BG II - 
Deel 4). Tevens is zijn er 2 mengmonsters van de fijne fractie uit de inspectiegaten 
samengesteld.  
 
De verhardingslaag (puingranulaat) valt buiten de scope van dit onderzoek, omdat deze lagen 
niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal is wel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen en hiervan is een materiaalverzamelmonster 
samengesteld.  
 
Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 
 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

BG - Deel 1 11, 12, 13, 14,  
15, 16 en 17 

0 - 0.40 
 

Standaard 
pakket 

OG - Deel 1 11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

0.40 - 0.70 
0.70 - 1.10 
1.10 - 1.50 
1.50 - 2.00 
0.40 - 0.80 
0.80 - 1.30 
1.60 - 2.00 

Standaard 
pakket 

BG - Deel 2 21, 23, 25, 26 
27, 28 en 29 

22 

0 - 0.40 
 

0 - 0.30 

Standaard 
pakket 

OG - Deel 2 21 
21 
21 
22 
22 
22 
24 

0.40 - 0.80 
0.80 - 1.30 
1.30 - 1.80 
0.30 - 0.70 
0.70 - 1.20 
1.40 - 1.80 
0 - 0.40 1 

Standaard 
pakket 

BG - Deel 3 31 
32, 34 en 35 

33 

0 - 0.30 
0 - 0.50 
0 - 0.40 

Standaard 
pakket 

OG - Deel 3 31 
31 
31 
32 
32 
32 

0.30 - 0.80 
0.80 - 1.30 
1.60 - 2.00 
0.50 - 0.80 
0.80 - 1.30 
1.50 - 2.00 

Standaard 
pakket 

BG - Deel 4 41A, 47 en 49 
43 
45 

0 - 0.50 
1.00 - 1.50 1 

0 - 0.40 

Standaard 
pakket 

OG - Deel 4 41A 
42 
43 

0.60 - 1.00 
0.50 - 1.00 
0.40 - 0.90 

Standaard 
pakket 

BG II - Deel 4 42, 46 en 48 
44 

0 - 0.50 
0 - 0.30 

Standaard 
pakket 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling mengmonsters 

(Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

MM FF gat 50 (1) 50 0 - 0.20 Asbest 

MM FF gat 50 (2) 50 0.20 - 0.35 Asbest 

MM FF gat 50 (3) 50 0.35 - 0.80 Asbest 

MM FF gaten 41A,  
43, 45, 47 en 49 

41A, 43, 45, 
47 en 49 

0 - 0.50 Asbest 

MVM gat 50 (1) 50 0 - 0.20 Asbest 

MVM gat 50 (2) 50 0.35 - 0.80 Asbest 
1 De grondmonsters zijn per abuis in het verkeerde mengmonster terecht gekomen. Boring 24 (0 - 0.40) behoort tot 
BG - Deel 2 en boring 43 (1.00 - 1.50) behoort tot OG - Deel 4. 

 
De boringen 11, 21, 31 en 41 zijn doorgezet tot circa 3.0 m-mv. Wanneer het grondwater werd 
bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis 
bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter 
hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe 
indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met 
het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 27 juni zijn de peilbuizen 11 en 21 bemonsterd en op 12 juli zijn de peilbuizen 31 en 41 
bemonsterd.  
 
Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag 
debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het 
voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) 
debiet) als waarmee is voorgepompt. De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

11 2.10 - 3.10 1.55 6.1 128 480 Goed 

21 2.00 - 3.00 0.90 6.3 359 231 Goed 

31 2.10 - 3.10 1.20 6.2 752 222 Goed 

41 1.90 - 2.90 0.90 6.0 281 211 Goed 

 
De waarden voor de pH wordt als licht verlaagd beschouwd. De EC-waarden worden als 
verhoogd beschouwd. In de grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd 
gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een 
voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest 
van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsternemingen, en dat de gemeten waarden 
voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het 
grondwater).  
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4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen in 
(zeer) licht verhoogde concentraties ten opzichte van de betreffende streefwaarde aangetoond. 
Deze zijn weergegeven in tabel 5.  
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

BG - Deel 1 PAK 1.5 1.54 * 1.5 40 

OG - Deel 4 Minerale olie 350 277.8 * 190 5000 

Peilbuis 11 Barium 
Zink 

110 
69 

110 * 
69 * 

50 
65 

625 
800 

Peilbuis 21 Barium 130 130 * 50 625 

Peilbuis 31 Barium 
Nikkel 

110 
22 

110 * 
22 * 

50 
15 

625 
75 

Peilbuis 41 Barium 
1,2-Dichloor-
ethenen  

98 
0.23 

98 * 
0.23 * 

50 
0.01 

625 
0.20 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond deellocatie 1 - PAK 
Het licht verhoogde PAK-gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet direct 
verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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Ondergrond deellocatie 4 - Minerale olie 
Het licht verhoogde minerale oliegehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet direct 
verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater - Barium, nikkel en zink 
De licht verhoogde gehaltes barium, nikkel en zink in het grondwater zijn mogelijk te wijten aan 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaardes. In de ondergrond zijn roesthoudende 
lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek 
niet noodzakelijk geacht. 
 
Grondwater - 1,2-Dichloorethenen 
Het licht verhoogde gehalte 1,2-dichloorethenen is op basis van de beschikbare gegevens niet 
direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van 
een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten en de concentratieberekeningen van het asbestonderzoek 
opgenomen. In de materiaalverzamelmonster uit gat 50 is asbest aangetoond. Het gewogen 
asbestgehalte is in tabel 6 weergegeven.  
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

Gaten 41A, 43, 45, 47 en 49 Asbest 6.7 - 100 

Gat 50 (0 - 0.20 m-mv) Asbest 17.7 - 100 

Gat 50 (0.20 - 0.35 m-mv) Asbest n.a. - 100 

Gat 50 (0.35 - 0.80 m-mv) Asbest 39.2 - 100 

 
In de derde kolom van tabel 6 wordt het toetsingsresultaat als volgt aangeduid: 
Normaal :  Het gehalte asbest is lager dan de interventiewaarde 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is er in inspectiegaten 41A, 43, 45, 47, 49 en 50 asbest 
aangetoond.  
 
Inspectiegat 50 is handmatig in de puinverharding op deellocatie 4 gegraven en er is asbest 
aangetoond. In de puinverharding is één inspectiegat gegraven, om een indicatie van de 
bodemopbouw en de kwaliteit van deze laag te verkrijgen. Hoewel het gewogen asbestgehalte 
lager is dan de interventiewaarde, wordt geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren naar 
de aanwezigheid van asbest in de puinverharding door middel van het graven van sleuven met 
een mobiele kraan. 
 
Voor het overige terrein van deellocatie 4 (inspectiegaten 41A, 43, 45, 47 en 49) kan gesteld 
worden dat een nader onderzoek niet noodzakelijk is, aangezien het gewogen asbestgehalte 
ruim lager is dan de interventiewaarde. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Hoek Vastgoed Visie is in een verkennend bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op 4 terreindelen ter grootte van circa 2.05 hectare aan de Weleveldstraat te 
Tubbergen. De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd en onverhard. De 
onderzoekslocatie betreft grotendeels weiland en een deel braakliggend terrein, dat in gebruik 
is geweest als gemeentelijk depot. Aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw van woningen. 
 
 
Resultaten veldwerk 
De onderzoekslocatie is beschouwd als niet verdacht en is opgedeeld in 4 deellocaties. In totaal 
zijn er 32 boringen verricht, waarvan 10 tot 2.0 meter diepte. Er zijn 4 boringen afgewerkt tot 
peilbuis. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 
2.0 meter min maaiveld (m-mv) is uiterst fijn tot matig grof en zwak siltig zand aangetroffen, tot 
circa 0.5 m-mv is de bodem tevens zwak humeus. Tussen 2.0 en 3.0 m-mv zijn plaatselijk lagen 
klei, veen of leem aangetroffen met een dikte van circa 0.4 meter. In de ondergrond zijn roest- 
en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Op de deellocatie 4 is in de bodem puin aangetroffen. 
Door de veldwerker zijn op deellocatie 4 visueel asbestverdachte materialen waargenomen in 
bij boring 50 (in het puingranulaat en de laag hieronder). 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond is licht verontreinigd met PAK (BG - Deel 1); 
- de ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie (OG - Deel 4); 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium (peilbuizen 11, 21, 31, en 41), nikkel (peilbuis 

31), zink (peilbuis 11) en 1,2-dichloorethenen (peilbuis 41). 
 
 
Resultaten asbestanalyses 
- Het mengmonster van de fijne fractie van de inspectiegaten 41A, 43, 45, 47 en 49 bevat 

asbest; het gehalte is ruim lager dan de interventiewaarde; 
- De verharding van puingranulaat ter plaatse van boring 50 (0 - 0.20 m-mv) bevat asbest;  
- Inspectiegat 50, van 0.20 tot 0.35 m-mv bevat geen asbest. 
- Inspectiegat 50, van 0.35 tot 0.80 m-mv bevat asbest; het gehalte is lager dan de 

interventiewaarde. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de boven- en ondergrond en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren. 
 
Door de veldwerker zijn op deellocatie 4 visueel asbestverdachte materialen waargenomen en 
ook analytisch is hier asbest aangetoond. Deze deellocatie dient te worden beschouwd als 
asbestverdacht. Op de overige 3 deellocaties zijn door de veldwerker visueel geen visueel 
asbestverdachte materialen waargenomen, deze deellocatie kunnen als onverdacht voor 
asbest beschouwd worden. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouwplannen op de deellocaties 1, 2, en 3, aangezien de vastgestelde verontreinigingen 
geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
In de puinverharding van deellocatie 4 is asbest aangetroffen. Er is handmatig één inspectiegat 
gegraven om een indicatie van de bodemopbouw en de kwaliteit van deze laag te verkrijgen. 
Hoewel het gewogen asbestgehalte lager is dan de interventiewaarde, wordt geadviseerd een 
nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest in de puinverharding door 
middel van het graven van sleuven met een mobiele kraan. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
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 wet- 
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. 
 
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. 
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Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties (2017) 
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1 1 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, neut raal 
bruin, rood, sterk oer, hard

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

-110
zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
beige

-150
zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, licht  
beige, grijs, m at ig klei

-280
veen, zwak kleiig, neut raal zwart

1

2

3

4

5

1

210

310310

110

160

1 2 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

-80
zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, licht  
grijs, beige, m at ig klei

-160
, licht  grijs, beige

1

2

3

4

1 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

1

1 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

1

1 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

1

1 6 bosgrond, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, sterk 
wortels

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

1

1 7 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, uiterst  oer, hard

1
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2 1 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0
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200

250

300

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, zwak 
teelaarde

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sterk 
teelaarde, geroerd

-80
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
grijs

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs

-200
klei, sterk silt ig, neut raal grijs, bruin, 
resten planten

-240
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
grijs

1

2

3

4

1

200

300

2 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal bruin, beige

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak oer

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige

-140
zand, zeer fijn, uiterst  silt ig, licht  
grijs, m at ig klei

1

2

3

4

2 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

2 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak teelaarde

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

2 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak teelaarde

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

2 6 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak 
teelaarde, m at ig oer

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

2 7 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak teelaarde

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

2 8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak 
teelaarde, m at ig oer

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 
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2 9 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, zwak 
teelaarde, m at ig oer

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, 

1

3 1 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-30
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

-160
zand, zeer fijn, uiterst  silt ig, neut raal 
grijs, m at ig klei

-200
zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs

-280
veen, zwak kleiig, donker zwart

1

2

3

4

1

210

310310

110

160

3 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0
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200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, hard, oer laag

-80
zand, zeer grof, zwak silt ig, neut raal 
beige

-150
zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, 
neut raal grijs, sterk klei

1

2

3

4

3 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, oer laag

1

3 4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, hard, oer laag

1

3 5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, hard, oer laag
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4 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 6 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat
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hum eus, donker bruin, zwart , sterk 
planten
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker grijs

-160
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs

-200
leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
sporen planten
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zand, zeer grof, zwak silt ig, licht  grijs
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projectcode 1 6 0 5 4 7 1 0

datum 1 7 -0 7 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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4 1 A braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, sporen puin

-60
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwart , sterk 
planten

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, donker grijs

-160
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs

-200
leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
sporen planten

-240
zand, zeer grof, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4

4 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, 
geroerd

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , uiterst  
planten

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

1

2

3

4 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
puin, geroerd

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , uiterst  
planten

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

1

2

3

4 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, zwak oer

1

4 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
puin, ext reem  hard, geroerd

-40
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , uiterst  
planten

1

4 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, 
geroerd

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , uiterst  
planten

1

4 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , sterk 
planten

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

1

4 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, 
geroerd

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , uiterst  
planten

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Plan W eleveld - Tubbergen
projectcode 1 6 0 5 4 7 1 0

datum 1 7 -0 7 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 6

4 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
resten planten, gegraven tot  50-m v

-90
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige

1

5 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 7 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
puin granulaat , sterk grindig, asbest  
golf/vlakkeplaat

-20
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal wit , beige, sterk puin, geen 
asbest , 40% grove fract ie

-35
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, sterk puin, sporen 
asbest , asbest  golfplaat , 45% grove 
fract ie

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
beige

1

FF1-1FF1-2

FF2

FF3

MvM50-1

MvM50-2



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

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 (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

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 )



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Jun-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017079387/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

1/2

16054710

Analysecertificaat

26-Jun-2017/15:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017079387/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 88.7Droge stof

S 4.6% (m/m) ds 1.2Organische stof

Q 95.2% (m/m) ds 98.6Gloeirest

S 2.7% (m/m) ds 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.30mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

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

S 11mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds 4.1Nikkel (Ni)

S 30mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 41mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

9.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG -, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40, 16: 0-40, 17: 0-40

OG -, 11: 40-70, 11: 70-110, 11: 110-150, 11: 150-200, 12: 40-80, 12: 80-130, 12: 160-200 9589202

9589201

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jun-2017

19-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

2/2

16054710

Analysecertificaat

26-Jun-2017/15:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017079387/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.23mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.068mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.36mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.22mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.21mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.095mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.15mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.089mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.083mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.5mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG -, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 0-40, 16: 0-40, 17: 0-40

OG -, 11: 40-70, 11: 70-110, 11: 110-150, 11: 150-200, 12: 40-80, 12: 80-130, 12: 160-200 9589202

9589201

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Jun-2017

19-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017079387/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG -, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15: 9589201 11  0  40 0534169605

 9589201 12  0  40 0534169603

 9589201 13  0  40 0534169608

 9589201 14  0  40 0534169604

 9589201 15  0  40 0534169611

 9589201 16  0  40 0534169607

 9589201 17  0  40 0533968506

OG -, 11: 40-70, 11: 70-110, 11: 110-150, 11: 150- 9589202 11  40  70 0534169613

 9589202 11  70  110 0534169614

 9589202 11  110  150 0534169612

 9589202 11  150  200 0534169616

 9589202 12  40  80 0534169606

 9589202 12  80  130 0534169615

 9589202 12  160  200 0534169609

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017079387/1

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: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017079387/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 28-Jun-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017080641/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

28-Jun-2017/03:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017080641/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.1% (m/m) 84.6Droge stof

S 1.8% (m/m) ds 1.2Organische stof

Q 98.1% (m/m) ds 98.4Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 4.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

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

S 7.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds 5.7Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

6.1mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

2- BG -, 21: 0-40, 22: 0-30, 23: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 28: 0-40, 29: 0-40

2- OG -, 21: 40-80, 21: 80-130, 21: 130-180, 22: 30-70, 22: 70-120, 22: 140-180, 24: 0-40 9592580

9592579
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jun-2017

20-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen
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16054710

Analysecertificaat

28-Jun-2017/03:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

21-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017080641/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

2- BG -, 21: 0-40, 22: 0-30, 23: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 28: 0-40, 29: 0-40

2- OG -, 21: 40-80, 21: 80-130, 21: 130-180, 22: 30-70, 22: 70-120, 22: 140-180, 24: 0-40 9592580

9592579
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Jun-2017

20-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017080641/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

2- BG -, 21: 0-40, 22: 0-30, 23: 0-40, 25: 0-40, 2 9592579 21  0  40 0533968505

 9592579 22  0  30 0534169385

 9592579 23  0  40 0534169382

 9592579 25  0  40 0534169617

 9592579 26  0  40 0534169378

 9592579 28  0  40 0534169379

 9592579 29  0  40 0533968495

 9592579 27  0  40 0533968496

2- OG -, 21: 40-80, 21: 80-130, 21: 130-180, 22: 3 9592580 21  40  80 0533968502

 9592580 21  80  130 0533968494

 9592580 21  130  180 0533968507

 9592580 22  30  70 0534169380

 9592580 22  70  120 0534169384

 9592580 22  140  180 0534169383

 9592580 24  0  40 0533968493
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Opmerking 1)

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

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 29-Jun-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017082521/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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16054710

Analysecertificaat

29-Jun-2017/21:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017082521/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.1% (m/m) 87.1Droge stof

S 3.8% (m/m) ds 1.5Organische stof

Q 96.1% (m/m) ds 98.3Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds 3.2Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds 8.3Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 28mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

12mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.9mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

3 - BG -, 31: 0-30, 32: 0-50, 33: 0-40, 34: 0-50, 35: 0-50

3- OG -, 31: 30-80, 31: 80-130, 31: 160-200, 32: 50-80, 32: 80-130, 32: 150-200 9598239

9598238
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2017

23-Jun-2017

M: MCERTS erkend
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16054710

Analysecertificaat

29-Jun-2017/21:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017082521/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.098mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050Chryseen

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

S 0.078mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.053mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.063mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.74mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3 - BG -, 31: 0-30, 32: 0-50, 33: 0-40, 34: 0-50, 35: 0-50

3- OG -, 31: 30-80, 31: 80-130, 31: 160-200, 32: 50-80, 32: 80-130, 32: 150-200 9598239

9598238

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2017

23-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017082521/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3 - BG -, 31: 0-30, 32: 0-50, 33: 0-40, 34: 0-50, 9598238 31  0  30 0534169593

 9598238 35  0  50 0534169392

 9598238 34  0  50 0534169389

 9598238 33  0  40 0534169388

 9598238 32  0  50 0534169590

3- OG -, 31: 30-80, 31: 80-130, 31: 160-200, 32: 5 9598239 31  30  80 0534169592

 9598239 31  80  130 0534169595

 9598239 31  160  200 0534169588

 9598239 32  50  80 0533968501

 9598239 32  80  130 0534169390

 9598239 32  150  200 0534169381
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017082521/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 04-Jul-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017084647/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

1/2

16054710

Analysecertificaat

04-Jul-2017/11:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017084647/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.4% (m/m) 69.5Droge stof

S 5.4% (m/m) ds 12.6Organische stof

Q 94.5% (m/m) ds 87.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 4.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds 290Barium (Ba)

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

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

S 9.1mg/kg ds 8.9Koper (Cu)

S
1)

<0.050mg/kg ds 0.11Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 15Lood (Pb)

S 47mg/kg ds 55Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 12Minerale olie (C12-C16)

5.7mg/kg ds 110Minerale olie (C16-C21)

29mg/kg ds 120Minerale olie (C21-C30)

29mg/kg ds 81Minerale olie (C30-C35)

12mg/kg ds 20Minerale olie (C35-C40)

S 82mg/kg ds 350Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

BG I -, 41A: 0-50, 43: 100-150, 45: 0-40, 47: 0-50, 49: 0-50

OG - , 41A: 60-100, 42: 50-100, 43: 40-90 9604529

9604528

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

2/2

16054710

Analysecertificaat

04-Jul-2017/11:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017084647/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0018PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0014PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
3)

0.0049mg/kg ds 0.0067PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.21Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.11Anthraceen

S 0.14mg/kg ds 0.42Fluorantheen

S 0.10mg/kg ds 0.21Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds 0.24Chryseen

S 0.068mg/kg ds 0.16Benzo(k)fluorantheen

S 0.068mg/kg ds 0.13Benzo(a)pyreen

S 0.070mg/kg ds 0.097Benzo(ghi)peryleen

S 0.080mg/kg ds 0.12Indeno(123-cd)pyreen

S 0.75mg/kg ds 1.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG I -, 41A: 0-50, 43: 100-150, 45: 0-40, 47: 0-50, 49: 0-50

OG - , 41A: 60-100, 42: 50-100, 43: 40-90 9604529

9604528

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017084647/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG I -, 41A: 0-50, 43: 100-150, 45: 0-40, 47: 0-50 9604528 47  0  50 0534169220

 9604528 49  0  50 0534169646

 9604528 45  0  40 0534169223

 9604528 43  100  150 0534169214

 9604528 41A  0  50 0534169644

OG - , 41A: 60-100, 42: 50-100, 43: 40-90 9604529 42  50  100 0534169227

 9604529 43  40  90 0534169647

 9604529 41A  60  100 0534169642

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017084647/1
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Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

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: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017084647/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

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

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9604528
Certificate no.: 2017084647
Sample description.: BG I -, 41A: 0-50, 43: 100-150, 45: 0-40, 47: 0-50
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9604529
Certificate no.: 2017084647
Sample description.: OG - , 41A: 60-100, 42: 50-100, 43: 40-90
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T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 06-Jul-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017086162/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1

1/2

16054710

Analysecertificaat

06-Jul-2017/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

30-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017086162/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.1% (m/m)Droge stof

S 3.4% (m/m) dsOrganische stof

Q 96.3% (m/m) dsGloeirest

S 4.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 6.1mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 14mg/kg dsLood (Pb)

S 26mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

9.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 BG II -, 42: 0-50, 44: 0-30, 46: 0-50, 48: 0-50 9610102

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend
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Analysecertificaat

06-Jul-2017/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

30-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017086162/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.095mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.085mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.46mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 BG II -, 42: 0-50, 44: 0-30, 46: 0-50, 48: 0-50 9610102

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017086162/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG II -, 42: 0-50, 44: 0-30, 46: 0-50, 48: 0-50 9610102 42  0  50 0534169224

 9610102 48  0  50 0534169225

 9610102 46  0  50 0534169217

 9610102 44  0  30 0534169218

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017086162/1

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: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017086162/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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 (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017086162/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 9610102

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.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

1

19-06-2017

R. Veltmaat

2017079387

19-06-2017

26-06-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4.6

2.7

Uitgevoerd

% (m/m) 90.8 90.8

% (m/m) ds 4.6 4.6

% (m/m) ds 95.2

% (m/m) ds 2.7 2.7

mg/kg ds 22 78.39 20 190 555 920

mg/kg ds 0.3 0.4568 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 6.858 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 20.43 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0.081 0.1127 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 7.717 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 30 44.5 - 10 50 290 530

mg/kg ds 41 88.31 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 9

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 53.26 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds <0.0010 0.0015

mg/kg ds 0.0049 0.0106 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.23 0.23

mg/kg ds 0.068 0.068

mg/kg ds 0.36 0.36

mg/kg ds 0.22 0.22

mg/kg ds 0.21 0.21

mg/kg ds 0.095 0.095

mg/kg ds 0.15 0.15

mg/kg ds 0.089 0.089

mg/kg ds 0.083 0.083

mg/kg ds 1.5 1.54 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9589201

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG -, 11: 0-40, 12: 0-40, 13: 0-40, 14: 0-40, 15:0-40, 16: 0-40, 17: 0-40

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

1

19-06-2017

R. Veltmaat

2017079387

19-06-2017

26-06-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1.2

2.9

Uitgevoerd

% (m/m) 88.7 88.7

% (m/m) ds 1.2 1.2

% (m/m) ds 98.6

% (m/m) ds 2.9 2.9

mg/kg ds <20 48.76 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2377 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 6.721 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.023 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0495 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 4.1 11.12 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.84 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31.77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9589202

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG -, 11: 40-70, 11: 70-110, 11: 110-150, 11: 150-200, 12: 40-80, 12: 80-130, 12: 160-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

2

20-06-2017

R. Veltmaat

2017080641

21-06-2017

28-06-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1.8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 93.1 93.1

% (m/m) ds 1.8 1.8

% (m/m) ds 98.1

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.241 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7 14.48 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0502 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6.1

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9592579

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

2- BG -, 21: 0-40, 22: 0-30, 23: 0-40, 25: 0-40, 26: 0-40, 27: 0-40, 28: 0-40, 29: 0-40

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie 

Datum monstername

Monsternemer



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

2

20-06-2017

R. Veltmaat

2017080641

21-06-2017

28-06-2017

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1.2

4.9

Uitgevoerd

% (m/m) 84.6 84.6

% (m/m) ds 1.2 1.2

% (m/m) ds 98.4

% (m/m) ds 4.9 4.9

mg/kg ds <20 39.82 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2307 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 5.605 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 6.583 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.048 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 5.7 13.39 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.46 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 28.95 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9592580

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

***

GSSD

RG

AW

T

I

2- OG -, 21: 40-80, 21: 80-130, 21: 130-180, 22: 30-70, 22: 70-120, 22: 140-180, 24: 0-40

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie 

Datum monstername

Monsternemer



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

3

23-06-2017

R. Veltmaat

2017082521

23-06-2017

29-06-2017

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

3.8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 95.1 95.1

% (m/m) ds 3.8 3.8

% (m/m) ds 96.1

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2226 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 21.43 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0495 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 20 30.47 - 10 50 290 530

mg/kg ds 28 63.53 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 12

mg/kg ds 8.9

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 64.47 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds <0.0010 0.0018

mg/kg ds 0.0049 0.0128 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.098 0.098

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.13 0.13

mg/kg ds 0.1 0.1

mg/kg ds 0.11 0.11

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.078 0.078

mg/kg ds 0.053 0.053

mg/kg ds 0.063 0.063

mg/kg ds 0.74 0.737 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9598238

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie 

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

3 - BG -, 31: 0-30, 32: 0-50, 33: 0-40, 34: 0-50,35: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T

I



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

3

23-06-2017

R. Veltmaat

2017082521

23-06-2017

29-06-2017

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1.5

2.4

Uitgevoerd

% (m/m) 87.1 87.1

% (m/m) ds 1.5 1.5

% (m/m) ds 98.3

% (m/m) ds 2.4 2.4

mg/kg ds <20 51.67 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2395 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds 3.2 10.78 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.143 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0499 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds 8.3 23.43 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.94 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32.56 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9598239

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie 

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

3- OG -, 31: 30-80, 31: 80-130, 31: 160-200, 32: 50-80, 32: 80-130, 32: 150-200

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T

I



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

4

27-06-2017

R. Veltmaat

2017084647

28-06-2017

04-07-2017

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

5.4

2

Uitgevoerd

% (m/m) 85.4 85.4

% (m/m) ds 5.4 5.4

% (m/m) ds 94.5

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds 24 93 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2084 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9.1 16.85 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0489 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 16 23.69 - 10 50 290 530

mg/kg ds 47 102.7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 5.7

mg/kg ds 29

mg/kg ds 29

mg/kg ds 12

mg/kg ds 82 151.9 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds <0.0010 0.0012

mg/kg ds 0.0049 0.009 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.14 0.14

mg/kg ds 0.1 0.1

mg/kg ds 0.11 0.11

mg/kg ds 0.068 0.068

mg/kg ds 0.068 0.068

mg/kg ds 0.07 0.07

mg/kg ds 0.08 0.08

mg/kg ds 0.75 0.741 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 9604528

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

BG I -, 41A: 0-50, 43: 100-150, 45: 0-40, 47: 0-50, 49: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

I

**

***

GSSD

RG

AW

T



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

4

27-06-2017

R. Veltmaat

2017084647

28-06-2017

04-07-2017

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

12.6

4.1

Uitgevoerd

% (m/m) 69.5 69.5

% (m/m) ds 12.6 12.6

% (m/m) ds 87.2

% (m/m) ds 4.1 4.1

mg/kg ds 290 890.1 20 190 555 920

mg/kg ds 0.2 0.2265 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 6.004 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8.9 12.81 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0.11 0.1411 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 6.95 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 15 19.12 - 10 50 290 530

mg/kg ds 55 94.83 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds 12

mg/kg ds 110

mg/kg ds 120

mg/kg ds 81

mg/kg ds 20

mg/kg ds 350 277.8 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0.0005

mg/kg ds <0.0010 0.0005

mg/kg ds <0.0010 0.0005

mg/kg ds <0.0010 0.0005

mg/kg ds 0.0018 0.0014

mg/kg ds 0.0014 0.0011

mg/kg ds <0.0010 0.0005

mg/kg ds 0.0067 0.0053 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.0277

mg/kg ds 0.21 0.1667

mg/kg ds 0.11 0.0873

mg/kg ds 0.42 0.3333

mg/kg ds 0.21 0.1667

mg/kg ds 0.24 0.1905

mg/kg ds 0.16 0.127

mg/kg ds 0.13 0.1032

mg/kg ds 0.097 0.0769

mg/kg ds 0.12 0.0952

mg/kg ds 1.7 1.375 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

8 9604529

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

OG - , 41A: 60-100, 42: 50-100, 43: 40-90

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

I

**

***

GSSD

RG

AW

T



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

4

27-06-2017

R. Veltmaat

2017086162

30-06-2017

06-07-2017

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

3.4

4.5

Uitgevoerd

% (m/m) 88.1 88.1

% (m/m) ds 3.4 3.4

% (m/m) ds 96.3

% (m/m) ds 4.5 4.5

mg/kg ds <20 41.33 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2185 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 5.798 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6.1 11.12 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0478 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 6.759 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 14 20.55 - 10 50 290 530

mg/kg ds 26 53.06 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds <5.0

mg/kg ds 11

mg/kg ds 9

mg/kg ds <6.0

mg/kg ds <35 72.06 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds <0.0010 0.002

mg/kg ds 0.0049 0.0144 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.095 0.095

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.085 0.085

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.46 0.46 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

9 9610102

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

BG II -, 42: 0-50, 44: 0-30, 46: 0-50, 48: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

RG

AW

T

I



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Jul-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jun-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017084439/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

1/2

16054710

Analysecertificaat

03-Jul-2017/17:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017084439/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/L 130Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 3.5µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 2.7µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 3.8µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 69µg/L 26Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

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

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

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

1

2

Peilbuis 11 -, 11-1: 210-310

Peilbuis 21 -, 21-1: 0-0 9603957

9603956

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen

1 2

2/2

16054710

Analysecertificaat

03-Jul-2017/17:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017084439/1Certificaatnummer/Versie

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

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

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

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

Peilbuis 11 -, 11-1: 210-310

Peilbuis 21 -, 21-1: 0-0 9603957

9603956

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jun-2017

27-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017084439/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 11 -, 11-1: 210-310 9603956 1  210  310 0691753381

 9603956 1  210  310 0800588448

Peilbuis 21 -, 21-1: 0-0 9603957 1 0691753382

 9603957 1 0800550349

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017084439/1

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: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017084439/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jul-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jul-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017091916/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1

Riemer Veltmaat 1/2

16054710

Analysecertificaat

17-Jul-2017/11:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017091916/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 110µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.8µg/LKobalt (Co)

S 3.4µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 22µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 40µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 31 - 9628336

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen

1

Riemer Veltmaat 2/2

16054710

Analysecertificaat

17-Jul-2017/11:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017091916/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Peilbuis 31 - 9628336

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017091916/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 31 - 9628336 1  210  310 0691753385

 9628336 1  210  310 0800588481

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017091916/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017091916/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 19-Jul-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jul-2017

Plan Weleveld - Tubbergen

16054710
2017091873/1Certificaatnummer/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

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Plan Weleveld - Tubbergen

1

Riemer Veltmaat 1/2

16054710

Analysecertificaat

19-Jul-2017/08:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017091873/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 98µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 33µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S 0.34µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S 0.16µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 41 - 9628215

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

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Plan Weleveld - Tubbergen

1

Riemer Veltmaat 2/2

16054710

Analysecertificaat

19-Jul-2017/08:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Jul-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017091873/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S 0.23µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 Peilbuis 41 - 9628215

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

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. 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 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017091873/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 41 - 9628215 1  190  290 0800588464

 9628215 1  190  290 0691753394

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017091873/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017091873/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. 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 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

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



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

1

27-06-2017

R. Veltmaat

2017084439

28-06-2017

03-07-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L 3.5 3.5 - 2 20 60 100

µg/L 2.7 2.7 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300

µg/L 3.8 3.8 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L 69 69 * 10 65 433 800

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90

µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.10 0.07

µg/L <1.6

µg/L <0.20 0.14 630

µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0.14 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9603956

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Monsternemer

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 11 -, 11-1: 210-310

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

2

27-06-2017

R. Veltmaat

2017084439

28-06-2017

03-07-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 130 130 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L <2.0 1.4 - 2 20 60 100

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300

µg/L <3.0 2.1 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L 26 26 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90

µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.10 0.07

µg/L <1.6

µg/L <0.20 0.14 630

µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0.14 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 9603957

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Monsternemer

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 21 -, 21-1: 0-0

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

3

12-07-2017

R. Veltmaat

2017091916

12-07-2017

17-07-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L 3.8 3.8 - 2 20 60 100

µg/L 3.4 3.4 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300

µg/L 22 22 * 3 15 45 75

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L 40 40 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90

µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.10 0.07

µg/L <1.6

µg/L <0.20 0.14 630

µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0.14 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 9628336

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

-

T

I

*

**

***

GSSD
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som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 31 -

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername



16054710

Plan Weleveld - Tubbergen

4

12-07-2017

R. Veltmaat

2017091873

12-07-2017

19-07-2017

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 98 98 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L <2.0 1.4 - 2 20 60 100

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300

µg/L <3.0 2.1 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L 33 33 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90

µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.34 0.34 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130

µg/L 0.16 0.16

µg/L <0.10 0.07

µg/L <1.6

µg/L <0.20 0.14 630

µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.23 0.23 * 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

4 9628215

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Deellocatie

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 41 -

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

T

I

*

**

***
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RG

S



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700057 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 28-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MM FF - Gat 41A, 43, 45, 47 en 49 Datum monstername 28-06-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 06-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14130489
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 85,0 %
Massa monster (veldnat) 10,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 6,7 6,7 5,3 5,3 14 14 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,8 5,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 6,7 6,7 5,3 5,3 8,0 8,0 mg/kg ds
Totaal serpentijn 6,7 6,7 5,3 5,3 14 14 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,8 5,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest 6,7 6,7 5,3 5,3 8,0 8,0 mg/kg ds
Totaal asbest 6,7 6,7 5,3 5,3 14 14 mg/kg ds

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

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700057 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 28-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 61 296 401 552 1727 5975 9012
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,4598 0,0212 0,4810
Hechtgebonden ja ja
Aantal deeltjes 1 2 3
Percentage chrysotiel (%) 12,5 12,5
Gewicht chrysotiel (mg) 57,5 2,7 60,2

totaal per mineralogische groep
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 6,38 0,30 6,68
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 6,38 0,30 6,68

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 2 3
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,38 0,30 6,68
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,38 0,30 6,68

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700058 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MM FF - Gat 50 (0-0.2) - Datum monstername 27-06-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 06-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5897:2005 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 0 0 AM14130371
2 0 0 AM14130370

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 93,2 %
Massa monster (veldnat) 25,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 1,8 1,8 1,0 1,0 5,4 5,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,2 0,2 - - 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 1,7 1,7 0,9 0,9 3,0 3,0 mg/kg ds
Totaal serpentijn 1,8 1,8 1,0 1,0 5,4 5,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,2 - - 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 1,7 0,9 0,9 3,1 3,0 mg/kg ds
Totaal asbest <2 1,8 1,0 1,0 5,4 5,4 mg/kg ds

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

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700058 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Parameter Concentratie 90% betrouwbaarheidsinterval Eenheid
Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen
Droge stof 93,2 %
Massa monster (veldnat) 25,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 1,8 1,8 1,0 1,0 4,8 4,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,2 0,2 - - 1,9 1,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 1,7 1,7 1,0 1,0 2,9 2,9 mg/kg ds
Totaal serpentijn 1,8 1,8 1,0 1,0 4,8 4,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,2 - - 1,9 1,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 1,7 1,0 1,0 2,9 2,9 mg/kg ds
Totaal asbest <2 1,8 1,0 1,0 4,8 4,8 mg/kg ds

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

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 6878 3438 1538 1437 2663 8094 24048
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,3200 0,3200
Hechtgebonden ja
Aantal deeltjes 7 7
Percentage chrysotiel (%) 12,5
Gewicht chrysotiel (mg) 40,0 40,0

vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0050 0,0050
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 80
Gewicht chrysotiel (mg) 4,0 4,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,17 0,17
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 1,66 1,66
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 1,66 0,17 1,83

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 7 1 8
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,17 0,17
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,66 1,66
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 1,66 0,17 1,83

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700061 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MVM - Gat 50 (0-0.2) - Datum monstername 27-06-2017
Monstersoort Materiaal Datum analyse 05-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14122546
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
asbestcement chrysotiel 7,5 5 10 3 9,18 ja 689 459 918

Totaal Asbest 689 459 918
Totaal Serpentijn 689 459 918
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 689 459 918

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700059 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MM FF - Gat 50 (0.20.35) - Datum monstername 27-06-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 06-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14130369
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 94,1 %
Massa monster (veldnat) 10,6 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds

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

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 771 542 287 661 1435 6293 9989
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700060 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MM FF - Gat 50 (0.35-0.8) - Datum monstername 27-06-2017
Monstersoort Grond Datum analyse 06-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14130372
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 92,9 %
Massa monster (veldnat) 10,7 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,2 5,2 mg/kg ds

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

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 857 625 335 662 1548 5884 9911
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170700062 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 30-06-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-06-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 07-07-2017
Projectcode 16054710 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Plan Weleveld - Tubbergen

Naam MVM - Gat 50 (0.35-0.8) - Datum monstername 27-06-2017
Monstersoort Materiaal Datum analyse 05-07-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14122545
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
golfplaat chrysotiel 12,5 10 15 1 18,06 ja 2258 1806 2709

Totaal Asbest 2258 1806 2709
Totaal Serpentijn 2258 1806 2709
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 2258 1806 2709

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Plan Weleveld - Tubbergen

projectcode 16054710

opdrachtgever Hoek Vastgoed Visie

datum onderzoek 27 juni 2017

Gegevens onderzochte bodemlaag Fractie > 16mm Fractie < 16mm Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

50 0.35 0.35 0.20 0.02 2000 93.2% 45.7 50.0% 90% serp 689 33.53 50.0% 100% 1.8 17.7

0.35 0.35 0.20 0.02 2000 93.2% 45.7 50.0% 90% amf 0 0.00 50.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Fractie > 16mm Fractie < 16mm Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

50 0.30 0.30 0.45 0.04 1700 92.9% 64.0 45.0% 90% serp 2258 87.17 55.0% 100% 0 39.2

0.30 0.30 0.45 0.04 1700 92.9% 64.0 45.0% 90% amf 0 0.00 55.0% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het nader asbestbodemonderzoek, dat in opdracht van Hoek Vastgoed 
Visie op een deel van de locatie aan de Reutummerweg ten (noord)westen van huisnummer 19 
in Tubbergen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding voor het uitvoeren van het nader asbestonderzoek is de aanwezigheid van 
asbest in de puinweg. Het asbest is aangetoond tijdens het verkennend bodemonderzoek dat 
Kruse Milieu BV in juli 2017 heeft gerapporteerd onder projectnummer 16054710. Hoewel de 
gewogen asbestgehalten lager zijn dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek, werd 
geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest in de 
puinverharding, omdat in 2017 handmatig slechts 1 inspectiegat kom worden gegraven in de 
puinweg.   
 
Het doel van dit asbestonderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de samenstelling en kwaliteit 
van het puin en onderliggende bodem van de puinweg met betrekking tot asbest.   
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- de aanvulling NEN 5707/C1, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in  
  bodem en partijen grond”, NNI Delft, augustus 2016;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in februari 2018 conform BRL SIKB 2000 en het protocol 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV 
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
Het onderzoek van de puinverharding wordt verricht conform NEN 5897. Het asbestonderzoek 
naar de puinverharding valt niet onder de Kwalibo-regeling. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
resultaten vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, welke door de 
ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een 
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Reutummerweg ten (noord)westen van huisnummer 
19 te Tubbergen. Het centrale punt binnen het te onderzoeken puinverharde weg heeft de RD-
coördinaten x = 250.532 en y = 491.718. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente 
Tubbergen, sectie L, nummer 6757 (ged.). De Reutummerweg is ten zuidwesten van de 
onderzoekslocatie gelegen.  
 
Onderzoekslocatie 
De te onderzoeken puinweg is gelegen op het noordwestelijke deel van het terrein. De lengte 
van de weg bedraagt circa 145 meter (bepaald op basis van luchtfoto’s). De breedte van de 
puinweg bedraagt circa 5 meter. De oppervlakte van de weg bedraagt circa 725 m2. 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, juli 2017; 
- boorplan nader asbestonderzoek Kruse Milieu BV, februari 2018. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent de herkomst en de kwaliteit van het puin, dat is 
verwerkt in de weg. Het terrein is door de gemeente Tubbergen gebruikt als opslagplaats voor 
grond en steenachtige bouwmaterialen.  
 
In juli 2017 heeft Kruse Milieu BV een verkennend bodemonderzoek verricht onder 
projectnummer 16054710. Voor historische gegevens en details van de overige onderzochte 
terreindelen wordt verwezen naar dit rapport. De puinweg is gelegen binnen deellocatie 4. Uit 
de resultaten van deellocatie 4 bleek het volgende: 
Zintuiglijke waarnemingen: plaatselijk (sporen) puin. De puinweg bestaat uit puingranulaat met 
daaronder puinhoudende grond. In beide lagen is asbest aangetoond (inspectiegat 50). 
Chemisch bodemonderzoek: 
Bovengrond: niet verontreinigd; 
Ondergrond: minerale olie > achtergrondwaarde; 
Grondwater, peilbuis 41: barium en 1,2-dichloorethenen > streefwaarden 
Asbestonderzoek (getoetst aan de meest recente versie NEN 5707): 
Fijne fractie van inspectiegaten 41A, 43, 45, 47 en 49: is asbesthoudend; het gewogen 
asbestgehalte (6.7 mg/kg d.s.) is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader 
asbestonderzoek; 
Gat 50 (0-0.20 m-mv, puingranulaat): is asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte (17.7 
mg/kg d.s.) is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek; 
Gat 50 (0.20-0.35 m-mv, zintuiglijk schone bodemlaag): geen asbest aangetoond; 
Gat 50 (0.35-0.80 m-mv, puin- en asbesthoudende bodem): is asbesthoudend; het gewogen 
asbestgehalte (39.2 mg/kg d.s.) is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
  grond”, NNI Delft, augustus 2015;  
- de aanvulling NEN 5707/C1, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in  
  bodem en partijen grond”, NNI Delft, augustus 2016;  
- NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
  granulaat” NNI Delft, augustus 2015. 
 
De oppervlakte van de asbestverdachte puinweg, bedraagt circa 725 m

2
 en omvat 1 ruimtelijke 

eenheid (RE). Een RE heeft een oppervlakte van maximaal 1000 m
2
. In totaal worden, conform 

NEN 5897, minimaal 5 inspectiesleuven gegraven met behulp van een graafmachine. De 
sleuven worden gecodeerd als S1 tot en met S5. Het aantal asbestanalyses hangt af van de 
zintuiglijke waarnemingen. Er wordt, indien visueel geen asbestverdacht materiaal wordt 
waargenomen, minimaal 1 asbestanalyse (mengmonster fijne fractie puin) verricht.  
 
Aanvullend worden op het overige terrein enkele inspectiegaten gegraven om een beter beeld 
te vormen van de bodemsamenstelling. De opgegraven grond wordt alleen zintuiglijk 
beoordeeld. Er worden aanvullende asbestanalyses verricht als visueel asbestverdacht 
materiaal wordt waargenomen. De bovengrond op het overig terrein kan plaatselijk zwak 
puinhoudend zijn. In het verkennend bodemonderzoek is reeds voldoende aangetoond dat de 
puinhoudende bovengrond geen asbest bevat in gehalten hoger dan de toetsingswaarde voor 
nader asbestonderzoek. De inspectiegaten worden gecodeerd vanaf 61. 
 
De minimale afmeting van een inspectiesleuf bedraagt 2.0x0.3 meter. Elke inspectiesleuf wordt 
gegraven tot de ongeroerde bodemlaag. Het opgegraven materiaal wordt mechanisch gezeefd 
over 20 mm.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij het graven van de inspectiesleuven en -gaten wordt gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en het protocol 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd.  
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgegraven materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Asbestanalyses 
 
De asbestanalyses worden verricht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
De chemische analyse wordt uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.  
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Tabel 1: Analyse per monster. 

Monster Analyse 

Puinlaag (1x) Asbest en droge stof 

 
 

3.4 Toetsing asbestanalyses 
 
Asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in bodem en puin welke door 
de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een 
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal 
de concentratie amfiboolasbest.  
 
Indien tijdens het verkennend asbestonderzoek een asbestgehalte groter dan de helft van de 
interventiewaarde wordt gemeten, is een nader asbestonderzoek verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. Bij een nader asbestonderzoek 
wordt alleen getoetst aan de interventiewaarde. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de 
asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 4.4. worden de 
resultaten besproken.  
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 13 februari 2018 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/07).  
 
Voorafgaande aan de graafwerkzaamheden is het maaiveld van de puinweg geïnspecteerd. 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras, (plaatselijk) 
niet goed geïnspecteerd kon worden (minder dan 25% van de toplaag kon worden 
geïnspecteerd; er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie). Eventuele kleine 
asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandigheden 
tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, overwegend droog, geen plasvorming door 
regenbuien).  
 
In totaal zijn 6 inspectiesleuven en 5 inspectiegaten gegraven met behulp van een 
graafmachine. Voor het graven van de inspectiesleuven is een graafbak gebruikt met een 
breedte van 0.4 meter.  
 
Visueel zijn alleen in de inspectiesleuven S3 en S4 asbestverdachte materialen waargenomen. 
In de overige inspectiesleuven en inspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. Inspectiesleuf S6 is gegraven om het einde van de weg te bepalen. Dit was niet 
mogelijk vanwege een aanwezig gronddepot. Er zijn geen puinhoudende bodemlagen 
aangetroffen. De puinverharding bestaat overwegend uit onbewerkt puin. De lengte van de weg 
is bepaald op circa 145 meter. De gemiddelde breedte is vastgesteld op circa 5.2 meter. De 
gemiddelde dikte en de volume van de puinlaag bedraagt: 
- 0.7 meter over een lengte van 90 meter vanaf te Reutummerweg. Het geschatte volume puin 
  bedraagt: 90x0.7x5.2 = 327 m3 
- 1.1 meter over een lengte van 55 meter. Het geschatte volume puin bedraagt : 55x1.1x5.2 =  
   314 m3 (totaal circa 640 m3). 
 
Het puin omvat 1 laag, bestaande uit onbewerkt slooppuin. 
 
In inspectiegaten 61 tot en met 65 zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tijdens de graafwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is het puin en de grond 
zintuiglijk beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. Voor de 
bodemopbouw en bodemsamenstelling wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage II. In 
tabel 2 is een overzicht weergegeven van de visueel aangetroffen bodemvreemde materialen.  
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Tabel 2: Visuele waarnemingen. 

Inspectiesleuf/ 
inspectiegat 

Diepte  
(m-mv) 

Waarneming 

S1 0 - 0.8 Volledig puinhoudend (grof puin), zwak asfalt 

S2 0 - 0.7 Volledig puinhoudend (grof puin) 

S3 0 - 0.7 Volledig puinhoudend (grof puin), sporen asbest 

S4 0 - 1.0 Volledig puinhoudend (grof puin), sporen asbest 

S5 0 - 1.0 Volledig puinhoudend (grof puin), zwak plastichoudend 

S6 0 - 1.2 Volledig puinhoudend (grof puin) 

61 0 - 0.8 Zwak puinhoudend 

62 0 - 0.9 Zwak puinhoudend, zwak plastichoudend 

63 0 - 0.9 Sporen puin, sporen plastic 

64 0 - 0.8 Zwak puinhoudend, matig plastichoudend 

65 0 - 0.8 Zwak puinhoudend, zwak plastichoudend 

 
 
Om de waarnemingen te onderbouwen worden de monsters geanalyseerd op asbest, zoals in 
tabel 3 staan omschreven.  
 
Tabel 3: Geanalyseerde asbestmonsters. 

Monster Inspectiesleuf 
Traject 
(m-mv) 

Motivatie 

MM FF - S3+S4 
S3 
S4 

0 - 0.7 
0 - 1.0 

Bepalen gewogen asbestgehalte 
asbesthoudende inspectiesleuven MVM - S3 S3 0 - 0.7 

MVM - S4 S4 0 - 1.0 

MM FF - S1+S2+S5 
S1 
S2 
S5 

0 - 0.8 
0 - 0.7 
0 - 1.0 

Bepalen gewogen asbestgehalte 
in visueel asbestvrije 

inspectiesleuven 

 
 

4.3 Resultaten asbestanalyses 
 
De analyseresultaten en de concentratieberekening zijn opgenomen in bijlage III. De gewogen 
asbestgehalten van inspectiesleuf S3 en S4 zijn weergegeven in tabel 4. In de fijne fractie van 
de inspectiesleuven S1, S2 en S5 is geen asbest aangetoond.  
 
Tabel 4: Gewogen asbestconcentraties (mg/kg droge stof). 

Inspectiesleuf Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

Inspectiesleuf S3 Asbest 60 - 100 

Inspectiesleuf S4 Asbest 47 - 100 
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In de derde kolom van tabel 4 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.        
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.4 Bespreking asbestanalyses 
 
De puinverharding is plaatselijk asbesthoudend. De gewogen asbestgehalten in de 
inspectiesleuven S3 en S4 zijn ruim lager dan de interventiewaarde. In de inspectiesleuven S1, 
S2 en S5 is geen asbest aangetoond.  
 
Opgemerkt dient te worden dat in de fijne fractie van inspectiesleuven S3 en S4 een gewogen 
asbestgehalte aanwezig is hoger dan de interventiewaarde (150 mg/kg d.s.). Het puin kan niet 
worden afgevoerd naar een puinbreker (asbesthoudend puin kan niet worden ingenomen) en 
niet worden gereinigd door middel van zeven. 
 
De geschatte omvang van de puinverharding, waarvan de fijne fractie sterk verontreinigd is met 
asbest wordt geschat op 50 meter x 5.2 meter = 260 m2 x 0.85 meter = 220 m3. Derhalve wordt 
geadviseerd dit deel van de puinweg onder asbestcondities te saneren en het materiaal af te 
voeren naar een erkend acceptant. De geschatte omvang van het te saneren deel van de 
puinweg staat weergegeven in het boorplan. 
 
Omdat de puinverharding heterogeen verontreinigd is met asbest wordt geadviseerd alert te 
blijven op asbestnesten. 
 
Voorafgaande aan de sanering dient hiervan melding te worden gemaakt bij het bevoegd  
gezag (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). Het saneren van de sterk asbesthoudende  
verhardingslagen mag alleen door erkende bedrijven worden verricht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Hoek Vastgoed Visie is een nader asbestbodemonderzoek uitgevoerd op een 
puinverharde weg op de locatie Reutummerweg ten (noord)westen van huisnummer 19 in 
Tubbergen.  
 
De aanleiding voor het uitvoeren van het nader asbestonderzoek is de aanwezigheid van 
asbest in de puinweg. Het asbest is aangetoond tijdens het verkennend bodemonderzoek dat 
Kruse Milieu BV in juli 2017 heeft gerapporteerd onder projectnummer 16054710. Hoewel de 
gewogen asbestgehalten lager zijn dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek, werd 
geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van asbest in de 
puinverharding,  omdat in 2017 handmatig slechts 1 inspectiegat kom worden gegraven in de 
puinweg.   
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 6 inspectiesleuven en 5 inspectiegaten gegraven. In 2 van de 6 inspectie-
sleuven is visueel asbest waargenomen (zie tabel 2). In de overige inspectiesleuven en in de 5 
inspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
 
Resultaten asbestanalyses 
Nader asbestonderzoek 
-  Het gewogen asbestgehalte in inspectiesleuf S3 is lager dan de interventiewaarde; 
- Het gewogen asbestgehalte in inspectiesleuf S4 is lager dan de interventiewaarde; 
- Er is geen asbest aangetoond in inspectiesleuven S1, S2 en S5. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De puinverharding is plaatselijk asbesthoudend. De gewogen asbestgehalten zijn ruim lager 
dan de interventiewaarde. In de inspectiesleuven S1, S2 en S5 is geen asbest aangetoond 
 
Opgemerkt dient te worden dat in de fijne fractie van inspectiesleuven S3 en S4 een gewogen 
asbestgehalte aanwezig is hoger dan de interventiewaarde (150 mg/kg d.s.). Het puin kan niet 
worden afgevoerd naar een puinbreker (asbesthoudend puin kan niet worden ingenomen) en 
niet worden gereinigd door middel van zeven. 
 
De geschatte omvang van de puinverharding waarvan de fijne fractie sterk verontreinigd is met 
asbest wordt geschat op 50 meter x 5.2 meter = 260 m2 x 0.85 meter = 220 m3. Derhalve wordt 
geadviseerd dit deel van de puinweg onder asbestcondities te saneren en het materiaal af te 
voeren naar een erkend acceptant. De geschatte omvang van het te saneren deel van de 
puinweg staat weergegeven in het boorplan. 
 
Voorafgaande aan de sanering dient hiervan melding te worden gemaakt bij het bevoegd  
gezag (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). Het saneren van de sterk asbesthoudende  
verhardingslagen mag alleen door erkende bedrijven worden verricht. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het 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 wet- 
en regelgeving, worden tijdens een nader asbestonderzoek een beperkt aantal 
inspectiesleuven gegraven. 
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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. 
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Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, juli 2017 
Boorplan nader asbestonderzoek Kruse Milieu BV, februari 2018 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Reut um m erw eg - Tubbergen
projectcode 1 8 0 1 1 1 9 0

datum 1 9 -0 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

S1 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
45x300cm , zwak asfalt , volledig 
puin, zwak zand, grof puin, 70% gf, 
30% ff, geen asbest

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
21.0%, licht  beige

S2 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
50x300cm , volledig puin, zwak zand, 
grof puin, 65% gf, 35% ff, geen 
asbest

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
19.0%, licht  beige

S3 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
40x200cm , sporen asfalt , volledig 
puin, zwak zand, grof puin, 70% gf, 
30% ff, asbest  golfplaat  140g,

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
23.0%, licht  beige

1

MvMS3

S4 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
50x250cm , sporen asfalt , volledig 
puin, zwak zand, grof puin, 70% gf, 
30% ff, asbest  vlakke plaat  115g,

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
25.0%, licht  beige

MvMS4

S5 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
50x250cm , zwak plast ic, volledig 
puin, zwak zand, grof puin, 80% gf, 
20% ff, geen asbest

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
18.0%, licht  beige

S6 puin, m aaiveld

type sleuf
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0
55x200cm , zwak plast ic, volledig 
puin, zwak zand, grof puin, 80% gf, 
20% ff, geen asbest

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
21.0%, licht  beige

6 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 5 0 5 6 6 .0 2
y 4 9 1 7 4 0 .0 3

0

50

0
40x100cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, resten planten, sporen 
hout

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

6 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 5 0 5 5 6 .4 1
y 4 9 1 7 3 4 .9 3

0

50

100

0
40x100cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, resten planten, m at ig 
hout , zwak plast ic

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Reut um m erw eg - Tubbergen
projectcode 1 8 0 1 1 1 9 0

datum 1 9 -0 2 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

6 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 5 0 5 4 0 .5 7
y 4 9 1 7 0 4 .8 1

0

50

100

0
40x100cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sporen puin, sterk planten, sporen 
hout , sporen plast ic

-90
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

6 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 5 0 5 1 0 .8 4
y 4 9 1 6 8 1 .0 7

0

50

100

0
40x100cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, m at ig planten, sporen 
hout , m at ig plast ic

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

6 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -0 2 -2 0 1 8

boorm eester Riem er Velt m aat
x 2 5 0 5 0 0 .0 2
y 4 9 1 6 6 6 .3 7

0

50

100

0
40x100cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, zwak planten, sporen 
hout , zwak plast ic

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige



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

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 (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

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 =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 
 
 
 

Bijlage III 
Analyserapporten  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200978 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Naam MM FF - Sleuf S1+S2+S5 Datum monstername 13-02-2018
Monstersoort Puin Datum analyse 15-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1 0 0 AM14148179
2 2 0 0 AM14146483

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,4 %
Massa monster (veldnat) 30,3 kg
Massa monster (droog) 26,5 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 2,4 2,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 2,4 2,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 2,4 2,4 mg/kg ds

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

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200978 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 1617 883 577 962 3477 18988 26504
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200977 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Naam MM FF - Sleuf S3 + S4 Datum monstername 13-02-2018
Monstersoort Puin Datum analyse 15-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 1 0 0 AM14146481
2 2 0 0 AM14146482
3 0 0

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 86,6 %
Massa monster (veldnat) 29,8 kg
Massa monster (droog) 25,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 1,1 1,1 0,5 0,5 2,4 2,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) 15 150 6,9 69 29 290 mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 1,1 1,1 0,5 0,5 2,4 2,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 1,1 1,1 0,5 0,5 2,4 2,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 15 150 6,9 69 29 290 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 15 150 6,9 69 29 290 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest 16 150 7,3 69 31 290 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest 16 150 7,3 69 31 290 mg/kg ds

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

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200977 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 2025 983 804 893 2909 18197 25811
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

brandwerend board
Asbesth.materiaal (g) 0,3518 0,3400 0,1540 0,8458
Hechtgebonden nee nee nee
Aantal deeltjes 14 28 8 50
Percentage chrysotiel (%) 3,5 3,5 3,5
Gewicht chrysotiel (mg) 12,3 11,9 5,4 29,6
Percentage amosiet (%) 45 45 45
Gewicht amosiet (mg) 158,3 153,0 69,3 380,6

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,48 0,46 0,21 1,15
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,48 0,46 0,21 1,15
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 6,13 5,93 2,68 14,74
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 6,13 5,93 2,68 14,74

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 14 28 8 50
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,61 6,39 2,89 15,89
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 6,61 6,39 2,89 15,89

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200979 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Naam MVM - Sleuf S3 Datum monstername 13-02-2018
Monstersoort Materiaal Datum analyse 15-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14047078
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
asbestcement chrysotiel 12,5 10 15 2 110,57 ja 13821 11057 16586

Totaal Asbest 13821 11057 16586
Totaal Serpentijn 13821 11057 16586
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 13821 11057 16586

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V180200980 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 13-02-2018
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 13-02-2018
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-02-2018
Projectcode 18011190 Pagina 1 van 0
Project omschrijving Reutummerweg - Tubbergen

Naam MVM - Sleuf S4 Datum monstername 13-02-2018
Monstersoort Materiaal Datum analyse 15-02-2018
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14047076
Analyse methode Asbest in materiaal verzamelmonster m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform NEN 5896 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
soort soort % asbest % asbest % asbest aantal massa materiaal massa massa asbest materiaal
materiaal asbest gemiddeld ondergr. bovengr. stukjes stukjes hecht- asbest ondergrens bovengrens

(g) gebonden mat. (mg) (mg) (mg)
vlakke plaat chrysotiel 3,5 2 5 5 100,88 ja 3531 2018 5044

Totaal Asbest 3531 2018 5044
Totaal Serpentijn 3531 2018 5044
Totaal Amfibool 0 0 0
Totaal Gewogen asbest 3531 2018 5044

n.a. = niet aantoonbaar

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden verzamelmonster bevat asbest.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Reutummerweg - Tubbergen

projectcode 18011190

opdrachtgever Hoek Vastgoed Visie

datum onderzoek 13 februari 2018

Gegevens onderzochte bodemlaag Fractie > 20mm Fractie < 20mm Gew. asbestgehalte

Sleuf l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S3 2,00 0,40 0,70 0,56 2000 86,6% 969,9 70,0% 100% serp 13821 20,36 30,0% 100% 1,1 59,6

2,00 0,40 0,70 0,56 2000 86,6% 969,9 70,0% 100% amf 0 0,00 30,0% 100% 15

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Fractie > 20mm Fractie < 20mm Gew. asbestgehalte

Sleuf l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

S4 2,50 0,50 1,00 1,25 2000 86,6% 2165,0 70,0% 100% serp 3531 2,33 30,0% 100% 1,1 47,0

2,50 0,50 1,00 1,25 2000 86,6% 2165,0 70,0% 100% amf 0 0,00 30,0% 100% 15

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
I&M Infrastructuur en Milieu 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
Sn Tin 
Zn Zink 
 



Bijlage 10  Akoestisch onderzoek 
industrielawaai

  bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg       413



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Weleveld te Tubbergen 
 

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brugman en Huiskes 
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1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van 33 woningen in het plan Weleveld te 

Tubbergen. De ligging van het plan en de nabije omgeving is weergegeven in figuur 1. 

 

 
Figuur 1 Ligging woningen plangebied en nabije omgeving 

 

Ten zuidwesten van de woningen is een bedrijventerrein gelegen. Op de bedrijfskavels van 

Brugman radiatorenfabriek (verder te noemen: Brugman), gelegen aan de Boskampstraat 26, 

en van Huiskes Bouwgroep (verder te noemen: Huiskes), locatie Nijverheidsstraat 15, zijn 

bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Voor gemengd gebied (wonen en 

bedrijven) dient voor milieucategorie 3.2 een afstand van minimaal 50 meter tot de 

dichtstbijzijnde woning te worden gehanteerd. Alle woningen liggen op minimaal 50 meter 

afstand. De nieuwe woningen kunnen mogelijk toch belemmerend zijn voor de gewenste 

bedrijfsvoering van de bedrijven. Daarom is onderzocht wat de geluidsniveaus afkomstig van 

Brugman en Huiskes zijn op de woningen binnen het plangebied.  

 

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen worden uitgevoerd met  

3 bouwlagen. Op alle bouwlagen kunnen zich geluidsgevoelige ruimtes bevinden. 

Uitzondering hierop betreft kavel 5, hier zullen op de 2
e
 verdieping (3

e
 bouwlaag) geen 

geluidsgevoelige ruimtes worden gerealiseerd. Op kavel 4 en 5 kunnen bedrijfsunits 

gerealiseerd worden. In dit onderzoek is gerekend met en zonder de bedrijfsunits. De 

situering van de kavels is weergegeven in bijlage 1. 
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Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en geluidsmetingen 

ter plekke, eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. 

Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee 

de geluidsniveaus zijn berekend. 

 

De geluidsniveaus ten gevolge van het bedrijf zijn bepaald volgens de “Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai 1999”. Bij het onderzoek zijn de richtlijnen volgens de “Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening” gehanteerd. 

 

De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de geluidsvoorschriften volgens het 

Activiteitenbesluit en het gemeentelijk geluidsbeleid. Het inrichtingsgebonden verkeer 

(indirecte hinder) is beoordeeld volgens de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening 

op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996. 
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2 UITGANGSPUNTEN EN 

BEDRIJFSGEGEVENS 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 

 tekeningen: Locatiestudie Reutummerweg – Weleveldstraat Tubbergen, nummer 8305, 

d.d. 18-12-2018 van pr8 Architecten; 

 resultaten van geluidsmetingen en de inventarisatie bij Huiskes op 5 september 2018; 

 rekenmodel behorend bij rapport ‘Akoestisch onderzoek Brugman Radiatoren B.V. te 

Tubbergen’, werknummer 97.3101.01, d.d. 12 mei 1997 van De Bondt; 

 overleg met Brugman op 19 juli 2018; 

 informatie aangeleverd door Brugman op 2 oktober 2018; 

 Alcedo-expertise. 

 

2.2 Bedrijfsomschrijving 

2.2.1 Brugman  

Brugman is gevestigd aan de Boskampstraat 26 te Tubbergen. Door De Bondt is een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd voor Brugman. De resultaten van dit onderzoek zijn 

vastgelegd in rapport ‘Akoestisch onderzoek Brugman Radiatoren B.V. te Tubbergen’, 

werknummer 97.3101.01, d.d. 12 mei 1997. De geluidsuitstraling van de fabriek zelf is niet 

gewijzigd. Voor deze geluidsuitstraling zijn dezelfde geluidsbronnen gehanteerd als in 

genoemd rapport. De verkeersbewegingen zijn wel gewijzigd. Brugman heeft het aantal 

verkeersbewegingen aangeleverd. In de volgende figuur zijn de rijroutes van de verschillende 

voertuigen weergegeven. In de volgende tabel is het aantal bewegingen weergegeven. In de 

dagperiode maken de vrachtwagens gebruik van achteruitrijsignalering, wat leidt tot pieken 

bij de woningen. In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de achteruitrijsignalering 

in de nachtperiode, wanneer het veel rustiger is op de weg en het bedrijfsterrein, niet 

gebruikt wordt. 

Het laden en lossen vindt volledig inpandig plaats.  

 



 

20165802.R02.V03 / definitief / 15 januari 2019 6 

 

 
Figuur 2 Overzicht bedrijfsterrein Brugman met ligging rijroutes 

 

Tabel 1 Aantal voertuigbewegingen Brugman 
Geluidsbron Aantallen per etmaalperiode 

route-

nr. 
omschrijving 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

1 Zware vrachtwagens (heen en weer) 16 - 4 

1 Bestelbussen (heen en weer) 4 - - 

2 Zware vrachtwagens (heen en weer) 14 - 2 

2 Bestelbussen (heen en weer) 6 - - 

3 Personenauto’s (de auto’s rijden de route gemiddeld 

1 keer rond) 
80 30 30 

 
2.2.2 Huiskes  

De betreffende locatie van Huiskes is gelegen aan de Nijverheidsstraat 7 te Tubbergen. Op 

deze locatie worden met name kozijnen geproduceerd. Er kan op de locatie gewerkt worden 

tussen 5:30 en 22:00 uur. In deze tijd kan de productieruimte continu in bedrijf zijn.  

In de volgende figuur is een overzicht van het bedrijfsterrein weergegeven. 

 

Route 1 

Route 2 

Route 3 
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Figuur 3 Overzicht bedrijfsterrein Huiskes met ligging geluidsbronnen en rijroutes 

 

De werkzaamheden, waarbij geluid geproduceerd wordt dat relevant kan zijn voor de nieuwe 

woningen, betreffen: 

 De productieruimte met houtbewerkingsmachines. Hierdoor kan geluidsuitstraling naar 

buiten ontstaan. In de noordoostgevel kan bij warm weer een loopdeur open staan en in 

de noordwestgevel staat een overheaddeur open bij warm weer. Verder zijn de ramen in 

de noordoost- en zuidwestgevel en het dak relevant. De ramen zijn opgebouwd uit 

dubbelglas. Het dak bestaat uit asbestgolfplaten. Deze worden op korte termijn 

vervangen door sandwichpanelen. In dit onderzoek is hier reeds rekening mee 

gehouden. 

 De houtmotafzuiging, die op het dak staat opgesteld. 

 Er vindt aan- en afvoer plaats. Er kunnen 5 zware vrachtwagens komen en gaan in de 

dagperiode (07:00-19:00 uur). In dit onderzoek is gerekend met 3 vrachtwagens in de 

dagperiode via route 1, 1 vrachtwagen via route 2 en 1 vrachtwagen via route 3. Het 

laden en lossen vindt plaats met een heftruck en/of zijladers. Het laden en lossen duurt 

gemiddeld 30 minuten per vrachtwagen. 

 De medewerkers kunnen aan het begin van de werkdag met 10 bestelbussen komen en 

gaan. Dit kan voor 7:00 uur (nachtperiode) en na 7:00 uur (dagperiode) plaatsvinden. 

Aan het eind van de werkdag kunnen medewerkers met 10 bestelbussen komen en 

gaan. Dit kan voor 19:00 uur (dagperiode) voorkomen en na 19:00 uur (avondperiode). 

Er is daarom gerekend met 20 bestelbussen in de dagperiode (begin en eind werkdag), 

10 bestelbussen in de avondperiode (eind werkdag) en 10 bestelbussen in de 

nachtperiode (begin werkdag).  

 De medewerkers en bezoekers op de locatie kunnen met een personenauto komen en 

parkeren aan de noordoostzijde. Zij rijden eenmaal via route 4 (aankomst + vertrek). Er 

kunnen 6 personenauto’s aankomen voor 7:00 uur (nachtperiode), er kunnen 13 

personenauto’s komen en vertrekken in de dagperiode (07:00-19:00 uur) en er kunnen 

13 personenauto’s vertrekken in de avondperiode (na 19:00 uur). 

productie 

Route 1  

Route 2  

Route 3 

Route 4  

Locatie houtmotafzuiging 
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Het aantal voertuigbewegingen is samengevat in de volgende tabel. 

 

Tabel 2 Aantal voertuigbewegingen Huiskes 
Geluidsbron Aantallen per etmaalperiode 

route-

nr. 
omschrijving 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

1 Zware vrachtwagens (heen en weer) 6 - - 

1 Bestelbussen (heen en weer) 40 20 20 

2 Zware vrachtwagens (heen en weer) 2 - - 

3 Zware vrachtwagens (heen en weer) 2 - - 

4 Personenauto’s (de auto’s rijden de route gemiddeld 

1 keer) 
13 13 6 

 

2.3 Geluidsvoorschriften 

2.3.1 Activiteitenbesluit 

Brugman en Huiskes zijn meldingsplichtig conform het “Besluit van 19 oktober 2007, 

houdende algemene regels voor inrichtingen”, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. De 

geluidsvoorschriften zijn opgenomen in afdeling 2.8 “Geluidhinder”, artikel 2.17 tot en met 

2.22 van het Activiteitenbesluit. 

 

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 

geluidsniveaus zijn samengevat in de volgende tabel. 

 

Tabel 3 Geluidsvoorschriften conform het Activiteitenbesluit 
Beoordelingspunt Geluidsvoorschrift [dB(A)] 

 dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) op de gevel 

van gevoelige gebouwen 
50 45 40 

Maximale geluidsniveaus (LAmax) op de gevel van gevoelige 

gebouwen 701) 65 60 

1) De maximale geluidsniveaus zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.   

 

Conform artikel 2.20 heeft het bevoegd gezag (in casu de gemeente Tubbergen) de 

mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax). Het bevoegd gezag kan 

slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 

dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige 

gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van het bedrijf, een 

etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 

55 dB(A)-etmaalwaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus wordt gewaarborgd.  

 

Het betreft hier een bestemmingsplanwijziging, waarbij afgewogen dient te worden of er 

sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom worden ook de activiteiten, die volgens 

het Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd, meegenomen in het bepalen van 

de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan. Concreet gaat het hierbij om piekgeluiden die 

op kunnen treden als gevolg van laad- en losactiviteiten.  
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2.3.2 Gemeentelijk geluidsbeleid 

Naast toetsing aan de Wet milieubeheer dient in het kader van een goede ruimtelijk ordening 

tevens rekening te worden gehouden met het gemeentelijk geluidsbeleid. De gemeente 

Tubbergen beschikt over gemeentelijk geluidsbeleid. Dit is vastgesteld in rapport 

M.2006.0718.04.R002 met datum 5 mei 2008, vastgesteld in de vergadering van de 

gemeenteraad, d.d. 9 maart 2009. Dit beleid kent voor nieuwe situaties gebiedsgerichte 

ambities. Het plan bevindt zich in een gebied met de typering “woonwijk”. Voor een 

woonwijk geldt voor industrielawaai een ambitiewaarde van 45 dB(A) “rustig” en een 

plafondwaarde van 50 dB “redelijk rustig”.  

 

2.3.3 Inrichtingsgebonden verkeer 

Indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg, 

van en naar het bedrijf), wordt beoordeeld volgens de circulaire “Beoordeling geluidshinder 

wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer”. 

Volgens deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door 

wegverkeersbewegingen van en naar het bedrijf separaat van de geluidsniveaus vanwege het 

bedrijf zelf te worden berekend.  

 

Gezien de ligging van de bedrijven op een bedrijventerrein, zal het verkeer van en naar 

Brugman en Huiskes niet akoestisch herkenbaar zijn ten opzichte van het overige verkeer over 

de Reutummerweg. Bovendien is in het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai 

(rapportnummer 20165802.R01.V01, document 16988, d.d. 12 oktober 2017) reeds de 

geluidsbelasting afkomstig van de Reutummerweg berekend. Bij deze berekeningen is 

rekening gehouden met al het verkeer op de Reutummerweg, dus ook het verkeer van en 

naar Brugman en Huiskes. Het inrichtingsgebonden verkeer wordt daarom in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten. 
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3 AKOESTISCHE GEGEVENS 

3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden 

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en 

berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

specialistische methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”, te 

weten: 

 Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode; 

 Methode II.7: Uitstraling door gebouwen. 

 

3.2 Geluidsmetingen 

Op 5 september 2018 zijn geluidsmetingen uitgevoerd bij Huiskes. In de volgende tabel is een 

overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur. 

 

Tabel 4 Gebruikte meetapparatuur 

Meetapparatuur Fabrikaat Type 

Real time analyzer Rion NA-28 

Microfoon Rion UC-59 

Voorversterker Rion NH-23 

Akoestische calibrator Rion NC-74 

 

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidsmetingen en de berekeningen van de bronsterktes 

opgenomen. 

 

3.3 Geluidsbronnen 

3.3.1 Brugman 

3.3.1.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 

In de bedrijfsgebouwen worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidsafstraling 

ontstaat. Voor Brugman zijn de geluidsbronnen van de geluidsafstralende gebouwdelen 

overgenomen uit het rekenmodel behorend bij rapport ‘Akoestisch onderzoek Brugman 

Radiatoren B.V. te Tubbergen’, werknummer 97.3101.01, d.d. 12 mei 1997. In bijlage 3 is een 

overzicht van de bronnen weergegeven. 

 

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is uitgegaan van de geluidsproductie van 

alle bronnen samen verhoogd met 10 dB(A), voor optredende pieken in de bedrijfsgebouwen. 

 



 

20165802.R02.V03 / definitief / 15 januari 2019 11 

3.3.1.2 Transportactiviteiten 

Transportactiviteiten betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In de volgende 

tabellen zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur.  De rijroutes 

en manoeuvreerlocaties zijn weergegeven in bijlage 1 figuur 4. 

 

Tabel 5 Transportactiviteiten Brugman 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode 

Nr. omschrijving 
Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avond-

periode 

(19.00-23.00) 

Nacht-

periode 

(23.00-07.00) 

gem. max. 

101 
Zware vrachtwagens route 1 (heen en 

weer) 
102 107 16 - 4 

102 Bestelbussen route 1 (heen en weer) 95 98 4 - - 

103 
Zware vrachtwagens route 2 (heen en 

weer) 
102 107 14 - 2 

104 Bestelbussen route 2 (heen en weer) 95 98 6 - - 

105 
Personenauto’s route 3 (de auto’s 

rijden de route gemiddeld 1 keer rond) 
85 93 80 30 30 

1) Alcedo-expertise 

 

Voor de manoeuvreertijd van de vrachtwagens en bestelbussen is uitgegaan van 1 minuut per 

voertuig. Voor de personenauto’s is uitgegaan van 30 seconden per voertuig. 

 

Tabel 6 Manoeuvreren Brugman 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Nr. omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

201 Vrachtwagens route 1 97 107 0,133 - 0,033 

202 Vrachtwagens route 2 97 107 0,117 - 0,117 

203 Bestelbussen route 1 95 99 0,033 - - 

204 Bestelbussen route 2 95 99 0,050 - - 

205-

214 
Personenauto’s route 3, per bron  85 99 0,133 0,050 0,05 

215 
Achteruitrijsignalering 

vrachtwagen route 1 
- 112 ja - -2) 

216 
Achteruitrijsignalering 

vrachtwagen route 2 
- 112 ja - -2) 

1) Alcedo-expertise, voor het maximale bronvermogen is voor de bestelbussen en personenauto’s uitgegaan van 

dichtslaande autoportieren; 
2) In de nachtperiode wordt de achteruitrijsignalering niet gebruikt. 

 

3.3.1.3 Installaties 

Voor Brugman zijn de geluidsbronnen van de installaties overgenomen uit het rekenmodel 

behorend bij rapport ‘Akoestisch onderzoek Brugman Radiatoren B.V. te Tubbergen’, 

werknummer 97.3101.01, d.d. 12 mei 1997. In bijlage 3 is een overzicht van de bronnen 

weergegeven. 
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3.3.2 Huiskes 

3.3.2.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 

In de productieruimte staan houtbewerkingsmachines opgesteld waardoor relevante 

geluidsafstraling ontstaat. Het gemiddelde geluidsniveau in de productieruimte is gemeten en 

bedraagt ter plaatse van de gevels en het dak 89 dB(A). In de ruimte zijn optredende pieken 

gemeten die ten hoogste 8 dB(A) hoger liggen. 

Ter plaatse van de loopdeur in de noordoostgevel is een geluidsniveau gemeten van 86 dB(A).  

Ter plaatse van de overheaddeur in de noordwestgevel is een geluidsniveau gemeten van 

78 dB(A).  

 

Het binnenniveau straalt via de gebouwdelen geluid af naar de omgeving. De berekende 

bronsterktes van de geluidsafstralende gebouwdelen zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 3 

en de volgende tabel is een overzicht van de bronnen opgenomen. Deze bronnen kunnen van 

05:30-22:00 uur aanwezig zijn. Dit betekent 12 uur in de dagperiode, 3 uur in de 

avondperiode en 1,5 uur in de nachtperiode. 

 

Tabel 7 Bronsterktes gebouwdelen Huiskes 
Gebouwdeel (bron) Bronsterkte (Lw) [dB(A)] 

bronnr. Omschrijving 

501 Geopende overheaddeur noordwestgevel 88 

502 Geopende loopdeur noordoostgevel 85 

503 Ramen productieruimte noordoostgevel, naast loopdeur 59 

504-507 Ramen productieruimte noordoostgevel, per raampartij 67 

508-510 Ramen productieruimte noordwestgevel, per raampartij 59 

511-516 Dak productieruimte, per 1/6 deel 80 

 

3.3.2.2 Transportactiviteiten 

Transportactiviteiten betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In de volgende 

tabellen zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. De rijroutes en 

manoeuvreerlocaties zijn weergegeven in bijlage 1 figuur 5. 

 

Tabel 8 Transportactiviteiten Huiskes 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode 

Nr. omschrijving 
Dagperiode 

(07.00-19.00) 

Avond-

periode 

(19.00-23.00) 

Nacht-

periode 

(23.00-07.00) 

gem. max. 

701 Zware vrachtwagens (heen en weer) 

route 1 
102 107 

6 - - 

702 Bestelbussen (heen en weer) route 1 95 98 40 20 20 

703 Zware vrachtwagens (heen en weer) 

route 2 
102 107 

2 - - 

704 Zware vrachtwagens (heen en weer) 

route 3 
102 107 

2 - - 

705 Personenauto’s (de auto’s rijden de 

route gemiddeld 1 keer) route 4 
85 93 13 13 6 

1) Alcedo-expertise 
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Voor de manoeuvreertijd van de vrachtwagens en bestelbussen is uitgegaan van 1 minuut per 

voertuig. Voor de personenauto’s is uitgegaan van 30 seconden per voertuig. 

 

Tabel 9 Manoeuvreren Huiskes 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Nr. omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

801 Vrachtwagens route 1 97 107 0,050 - - 

802 Bestelbussen route 1 95 99 0,334 0,167 0,167 

803 Vrachtwagens route 2 97 107 0,017 - - 

804 Vrachtwagens route 3 97 107 0,017 - - 

805-

808 

Personenauto’s route 3, 

per bron  
85 99 0,025 0,025 0,017 

809 Personenauto’s route 3  85 99 0,008 0,008 - 

813 
Achteruitrijsignalering 

vrachtwagen route 1 
- 112 ja - - 

814 
Achteruitrijsignalering 

vrachtwagen route 2 
- 112 ja - - 

815 
Achteruitrijsignalering 

vrachtwagen route 3 
- 112 ja - - 

1) Alcedo-expertise, voor het maximale bronvermogen is voor de bestelbussen en personenauto’s uitgegaan van 

dichtslaande autoportieren. 

 

3.3.2.3 Installaties 

In de volgende tabel zijn de installaties inclusief bedrijfsduren samengevat. 

 

Tabel 10 Installaties Huiskes 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Nr. omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

601 Houtmotafzuiging 95 105 12,0 3,0 1,5 
1) Gemeten ter plaatse. 

 

3.3.2.4 Overige activiteiten op het bedrijfsterrein 

In de volgende tabel zijn de overige activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat. 

 

Tabel 11 Overige activiteiten Huiskes 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

Nr. omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

810 
Laden en lossen met heftruck 

locatie 1 
102 113 1,5 - - 

811 
Laden en lossen met heftruck 

locatie 2 
102 113 0,5 - - 

812 
Laden en lossen met heftruck 

locatie 3 
102 113 0,5 - - 

1) Gemeten ter plaatse. 
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4 RESULTATEN EN BEOORDELING 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een 

rekenmodel volgens methode II.8 uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

1999”. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en 

gebouwen opgenomen. 

 

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn 

gebieden met verharding opgenomen. De tuinen van de nieuwe woningen zijn gemodelleerd 

als half hard/half zacht. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de 

bodem absorberend is. 

 

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode 

vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 en 7,5 meter (verdieping). Bij de 

woning op kavel 5 zullen geen geluidsgevoelige ruimtes op de 2
e
 verdieping gerealiseerd 

worden en vindt bepaling van de geluidsniveaus in de avond en nachtperiode op een 

beoordelingshoogte van 4,5 meter plaats. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In de volgende figuren is een impressie van het rekenmodel opgenomen.  

 

 
Figuur 4 Impressie rekenmodel zonder bedrijfsunits 
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Figuur 5 Impressie rekenmodel met bedrijfsunits 

 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 1 figuur 2 

(zonder bedrijfsunits) en figuur 6 (met bedrijfsunits) is een overzicht van het rekenmodel 

weergegeven. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 3 weergegeven. 

De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 4 en 5.  

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus is tevens de deelbijdrage per bron op het maatgevende punt 

toegevoegd. 

 

4.2 Berekeningsresultaten en beoordeling 

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

4.2.1.1 Brugman 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van Brugman bedraagt, zonder 

bedrijfsunits, ter plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 38 dB(A), in 

de avondperiode ten hoogste 38 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 32 dB(A). 

 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van Brugman bedraagt, met 

bedrijfsunits, ter plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 37 dB(A), in 

de avondperiode ten hoogste 38 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 32 dB(A). 

 

Hiermee wordt zowel zonder als met bedrijfsunits bij kavel 4 en 5, in alle perioden voldaan 

aan de ambitiewaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde voor een woonwijk uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid en aan de geluidsvoorschriften van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit het 

Activiteitenbesluit. 

 

4.2.1.2 Huiskes 

Dagperiode 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van Huiskes bedraagt, zonder 

bedrijfsunits, ter plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 46 dB(A), in 

de avondperiode ten hoogste 46 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 40 dB(A). 
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Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van Huiskes bedraagt, met 

bedrijfsunits, ter plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 46 dB(A), in 

de avondperiode ten hoogste 45 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 39 dB(A). 

 

In de dagperiode is het laden en lossen met de heftruck maatgevend, in de avond- en 

nachtperiode de geopende overheaddeur.  

 

In de dagperiode wordt zowel zonder als met bedrijfsunits ter plaatse van de woning op 

kavel 5 de ambitiewaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde voor een woonwijk uit het 

gemeentelijk geluidsbeleid met 1 dB(A) overschreden. Er wordt wel voldaan aan de 

bovengrens van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid voor een 

woonwijk en het geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit. Bij de overige woningen wordt 

wel voldaan aan de ambitiewaarde voor een woonwijk uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 

 

Avondperiode 

In de avondperiode wordt zonder bedrijfsunits bij kavel 5 het geluidsvoorschrift uit het 

Activiteitenbesluit en de bovengrens van 50 dB(A)-etmaalwaarde uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid met 1 dB(A) overschreden. Bij de overige woningen wordt voldaan aan het 

geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid. Bij de woningen op kavel 3, 4, 10 en 17 wordt de ambitiewaarde uit het 

gemeentelijk geluidsbeleid overschreden.  

 

Met bedrijfsunits wordt in de avondperiode bij alle woningen voldaan aan het 

geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid. Bij de woningen op kavel 3, 4, 5, 10 en 17 wordt de ambitiewaarde uit het 

gemeentelijk geluidsbeleid overschreden. 

 

Nachtperiode 

In de nachtperiode wordt zowel zonder als met bedrijfsunits bij kavel 3, 4, 5, 10 en 17 de 

ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid overschreden. Bij de overige woningen 

wordt voldaan aan de ambitiewaarde. Bij alle woningen wordt voldaan aan het 

geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid. 

 

Maatregelen om te voldoen aan de ambitiewaarde 

Om te voldoen aan de ambitiewaarde moet bij een deel van de nieuwe woningen worden 

afgezien van geluidsgevoelige ruimten op de verdiepingen of het plaatsen van zeer hoge 

afschermingen. Dergelijke maatregelen zijn niet wenselijk. 

 

Maatregelen om te voldoen aan de bovengrens en het Activiteitenbesluit 

Indien de bedrijfsunit bij kavel 5 niet gerealiseerd wordt, is er in de avondperiode sprake van 

een overschrijding van de bovengrens en het geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit van 

1 dB(A). Deze overschrijding kan worden weggenomen door één van de volgende 

maatregelen: 

 

1. Het plaatsen van een zeer hoge afscherming ten zuidoosten van de woning, bijvoorbeeld 

door de bedrijfsunit hoog uit te voeren. 
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2. Het afschermen van de draaiende delen op de verdieping. Door het plaatsen van een 

koof voor de kozijnen met te openen delen (bijvoorbeeld draairamen) kan het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden gereduceerd met circa 3-5 dB(A). In de 

volgende figuur is een impressie van een dergelijke koof gegeven. De onderzijde van deze 

koof is geopend waardoor gewoon kan worden geventileerd, maar door de afscherming 

van de koof wordt bij het draaiende deel wel voldaan aan de voorschriften volgens het 

Activiteitenbesluit. De overige geveldelen bevatten geen te openen delen, waardoor hier 

geen toetsing aan het Activiteitenbesluit plaatsvindt. 

 

 
Figuur 6 Voorbeeld van een koof voor kozijn met te openen delen om het geluidsniveau 

te verlagen. 

 

4.2.2 Maximale geluidsniveaus 

4.2.2.1 Brugman 

Het maximale geluidsniveau ten gevolge van Brugman bedraagt, zonder bedrijfsunits, ter 

plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 65 dB(A), in de avondperiode 

ten hoogste 50 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 63 dB(A). 

 

Het maximale geluidsniveau ten gevolge van Brugman bedraagt, met bedrijfsunits, ter plaatse 

van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 63 dB(A), in de avondperiode ten 

hoogste 50 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 63 dB(A). 

 

Hiermee wordt zowel zonder als met bedrijfsunits bij kavel 4 en 5 in de dag- en avondperiode 

bij alle woningen voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Ter plaatse 

van de woningen op kavel 4 en 5 wordt in de nachtperiode het geluidsvoorschrift 

overschreden als gevolg van de vrachtwagens via route 1. Dit zijn ten hoogste 2 vrachtwagens 

Koof voor 

draaiend deel 
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per nacht. Op het moment dat er een vrachtwagen op de Reutummerweg optrekt of afremt, 

zullen vergelijkbare of hogere pieken optreden.  

 

Met een minimale geluidswering van 20 dB(A) conform het Bouwbesluit, wordt bij de 

woningen wel voldaan het ten hoogste toelaatbare maximale geluidsniveau in de woning van 

45 dB(A) in de nachtperiode. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat sprake is van een kleine overschrijding van de voorschriften die 

ten hoogste 2 keer per nacht optreedt. Het reguliere verkeer op de Reutummerweg 

veroorzaakt bovendien vergelijkbare of hogere maximale geluidsniveaus. Daarom kan de 

gemeente Tubbergen overwegen om om maatwerkvoorschriften op te stellen voor de 

betreffende woningen. In de volgende tabel is een voorstel voor de op te stellen 

maatwerkvoorschriften opgenomen. 

 

Tabel 12 Voorstel maatwerkvoorschriften voor maximale geluidsniveaus ten gevolge van 

Brugman  
Beoordelingspunt maatwerkvoorschrift maximale geluidsniveaus 

LAmax [dB(A)] 

 dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

Woning op kavel 4 -1) -1) 63 

Woning op kavel 5 zonder realisatie bedrijfsunit -1) -1) 63 

Woning op kavel 5 met realisatie bedrijfsunit -1) -1) 62 
1)
 In de dagperiode wordt voldaan aan het geluidsvoorschrift van 70 dB(A) en in de avondperiode aan 65 dB(A) uit 

het Activiteitenbesluit, daarom is een maatwerkvoorschrift voor de dag- en avondperiode niet nodig. 

 

4.2.2.2 Huiskes 

Het maximale geluidsniveau ten gevolge van Huiskes bedraagt, zonder bedrijfsunits, ter 

plaatse van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 65 dB(A) en in de avond- en 

nachtperiode ten hoogste 54 dB(A). 

 

Het maximale geluidsniveau ten gevolge van Huiskes bedraagt, met bedrijfsunits, ter plaatse 

van de nieuwe woningen in de dagperiode ten hoogste 63 dB(A) en in de avond- en 

nachtperiode ten hoogste 54 dB(A). 

 

Hiermee wordt zowel zonder als met bedrijfsunits bij kavel 4 en 5, in alle perioden bij alle 

woningen voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
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5 CONCLUSIES EN SAMENVATTING 

In opdracht van BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie heeft Alcedo een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van 33 woningen in het plan Weleveld te 

Tubbergen. Ten zuidwesten van de woningen is een bedrijventerrein gelegen. Op de 

bedrijfskavels van Brugman, gelegen aan de Boskampstraat 26, en van Huiskes, locatie 

Nijverheidsstraat 15, zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Voor gemengd 

gebied (wonen en bedrijven) dient voor milieucategorie 3.2 een afstand van minimaal 

50 meter tot de dichtstbijzijnde woning te worden gehanteerd. Alle woningen liggen op 

minimaal 50 meter afstand. De nieuwe woningen kunnen mogelijk toch belemmerend zijn 

voor de gewenste bedrijfsvoering van de bedrijven. Daarom is onderzocht wat de 

geluidsniveaus afkomstig van Brugman en Huiskes zijn op de woningen binnen het 

plangebied.  

 

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen worden uitgevoerd met  

3 bouwlagen. Op alle bouwlagen kunnen zich geluidsgevoelige ruimtes bevinden. 

Uitzondering hierop betreft kavel 5, hier zullen op de 2
e
 verdieping geen geluidsgevoelige 

ruimtes worden gerealiseerd. Op kavel 4 en 5 kunnen bedrijfsunits gerealiseerd. In dit 

onderzoek is gerekend met en zonder de bedrijfsunits. 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

 

Huiskes 

 Bij de woningen op kavel 3, 4, 10 en 17 is er voor Huiskes sprake van overschrijding van 

de ambitiewaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het 

gemeentelijke geluidsbeleid in de avond- en nachtperiode. Er wordt wel voldaan aan de 

bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 

 Voor Huiskes is er, indien er op kavel 5 geen bedrijfsunit wordt gerealiseerd, bij de 

woning op kavel 5 in de avondperiode sprake van een overschrijding van het 

geluidsvoorschrift voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het 

Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid met 1 dB(A). 

 Indien de bedrijfsunit bij kavel 5 gerealiseerd wordt, wordt voldaan het 

Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid. 

 Door het toepassen van een hoge afscherming bij de woning of een koof bij de 

draaiende delen op de verdieping bij de woning op kavel 5 kan ook zonder bedrijfsunit 

worden voldaan aan het Activiteitenbesluit en de bovengrens uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid. 

 

Brugman 

 Er is sprake van een kleine overschrijding van de voorschriften voor maximale 

geluidsniveaus. De overschrijding treedt ten hoogste 2 keer per nacht op. 

 Het reguliere verkeer op de Reutummerweg veroorzaakt bovendien vergelijkbare of 

hogere maximale geluidsniveaus. Daarom kan de gemeente Tubbergen overwegen om 

maatwerkvoorschriften op te stellen voor de betreffende woningen. 
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Figuur 1 Ligging woningen plangebied en nabije omgeving

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M02 Industrielawaai LAr,LT] , Geomilieu V4.41
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Figuur 2 Overzicht rekenmodel

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M02 Industrielawaai LAr,LT] , Geomilieu V4.41
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Figuur 3 Ligging beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M02 Industrielawaai LAr,LT] , Geomilieu V4.41
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Figuur 4 Ligging geluidsbronnen Brugman

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M02 Industrielawaai LAr,LT] , Geomilieu V4.41
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Figuur 5 Ligging geluidsbronnen Huiskes

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M02 Industrielawaai LAr,LT] , Geomilieu V4.41
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Figuur 6 Overzicht rekenmodel met bedrijfsunits

Industrielawaai - IL, [versie 02 - M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits] , Geomilieu V4.41
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BRONSTERKTES 
 



HMRI 1999: II.7 Uitstraling gebouwen

Project Plan Weleveld - Huiskes

Projectnummer 20165802

Initialen SH

Datum

Bronomschrijving Overheaddeur noordwestgevel bron 501

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

opening 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

>>>> - - - - - - - - - - dB

Totaal 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 31,3 49,7 55,8 62,5 69,3 74,6 73,0 68,4 59,8 78,3 dB(A)

10.log(S) 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 41,3 59,7 65,8 72,5 79,3 84,6 83,0 78,4 69,8 88,3 dB(A)

Bronomschrijving Loopdeur noordoostgevel bron 502

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

opening 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

KD 25 - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 dB

Totaal 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 34,1 49,9 62,5 70,8 79,0 80,0 79,9 78,4 67,8 85,6 dB(A)

10.log(S) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 33,7 49,5 62,1 70,4 78,6 79,6 79,5 78,0 67,4 85,2 dB(A)

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]

03-10-18

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]



HMRI 1999: II.7 Uitstraling gebouwen

Project Plan Weleveld - Huiskes

Projectnummer 20165802

Initialen SH

Datum

Bronomschrijving Ramen productieruimte noordoostgevel, naast loopdeur bron 503

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

GDL 4-12-5 2,3 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 2,3 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

>>>> - - - - - - - - - - dB

Totaal 2,3 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 33,7 53,9 65,2 75,4 81,5 83,9 83,1 81,0 70,3 88,8 dB(A)

10.log(S) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) -16,0 -19,0 -22,0 -21,0 -29,0 -37,0 -36,0 -34,0 -32,0 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 18,3 35,5 43,8 55,0 53,1 47,5 47,7 47,6 38,9 58,6 dB(A)

Bronomschrijving Ramen productieruimte noordoostgevel bron 504-507

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

GDL 4-12-5 3,0 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 3,0 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

KD 25 - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 dB

Totaal 3,0 15,5 18,0 20,2 19,5 23,5 24,7 24,7 24,5 24,2 24,0 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 33,7 53,9 65,2 75,4 81,5 83,9 83,1 81,0 70,3 88,8 dB(A)

10.log(S) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) -15,5 -18,0 -20,2 -19,5 -23,5 -24,7 -24,7 -24,5 -24,2 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 20,0 37,6 46,7 57,6 59,7 60,9 60,2 58,3 47,9 66,6 dB(A)

03-10-18

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]



HMRI 1999: II.7 Uitstraling gebouwen

Project Plan Weleveld - Huiskes

Projectnummer 20165802

Initialen SH

Datum

Bronomschrijving Ramen productieruimte noordwestgevel bron 508-510

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

GDL 4-12-5 2,5 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 2,5 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

>>>> - - - - - - - - - - dB

Totaal 2,5 16,0 19,0 22,0 21,0 29,0 37,0 36,0 34,0 32,0 30,8 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 33,7 53,9 65,2 75,4 81,5 83,9 83,1 81,0 70,3 88,8 dB(A)

10.log(S) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) -16,0 -19,0 -22,0 -21,0 -29,0 -37,0 -36,0 -34,0 -32,0 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 18,7 35,9 44,2 55,4 53,5 47,9 48,1 48,0 39,3 59,0 dB(A)

Bronomschrijving Dak productieruimte, per 1/6 deel bron 511-516

Opp.

S [m2] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA

SAB70R/800 P4G 51,3 16,0 19,0 22,0 25,0 21,0 32,0 45,0 65,0 85,0 27,3 dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Samengesteld geveldeel 51,3 16,0 19,0 22,0 25,0 21,0 32,0 45,0 65,0 85,0 27,3 dB(A)

KD 25 - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 dB

Totaal 51,3 15,5 18,0 20,2 22,0 19,5 24,2 25,0 25,0 25,0 23,0 dB(A)

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 33,7 53,9 65,2 75,4 81,5 83,9 83,1 81,0 70,3 88,8 dB(A)

10.log(S) 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 dB

Luchtgeluidisolatie (-R) -15,5 -18,0 -20,2 -22,0 -19,5 -24,2 -25,0 -25,0 -25,0 dB

-Cd -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 dB

DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 32,3 50,0 59,1 67,5 76,1 73,8 72,2 70,1 59,4 79,9 dB(A)

03-10-18

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]

Luchtgeluidisolatiewaarde R [dB]



HMRI 1999: II.2 Geconcentreerde bronmethode

Project Plan Weleveld - Huiskes

Projectnummer 20165802

Initialen SH

Datum

Bronomschrijving Houtmotafzuiging

Meetafstand R (horiz.) 10,00 m Bronhoogte hb 1,20 m Ontvangerhoogte ho 1,20 m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 34,7 48,8 56,4 59,6 58,3 60,6 58,5 54,1 45,9 66,3 dB(A)

Dgeo 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 dB

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 dB

Dbodem brongebied -3,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 dB

Dbodem middengebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem ontvangergebied -3,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 dB

LWR 59,7 73,8 85,4 88,6 87,3 89,6 87,6 83,3 75,6 95,3 dB(A)

Bronomschrijving Heftruck Hyster 2.50

Meetafstand R (horiz.) 2,50 m Bronhoogte hb 1,00 m Ontvangerhoogte ho 1,20 m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 41,2 52,8 64,7 66,3 78,4 79,1 80,4 76,1 67,4 85,0 dB(A)

Dgeo 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 dB

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 dB

Dbodem brongebied -3,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 dB

Dbodem middengebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem ontvangergebied -3,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 dB

LWR 54,2 65,8 81,7 83,3 95,4 96,1 97,4 93,1 84,5 102,0 dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

19-12-18



 

 

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS 

REKENMODEL 
 



AlcedoInvoergegevens
20165802Beoordelingspunten

Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

K01‐o woning kavel 1 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐w woning kavel 1 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐z woning kavel 1 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐o woning kavel 2 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐w woning kavel 2 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K02‐z woning kavel 2 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐o woning kavel 3 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐w woning kavel 3 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐z woning kavel 3 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐o woning kavel 4 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K04‐w woning kavel 4 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐z woning kavel 4 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐o woning kavel 5 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐w woning kavel 5 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐z woning kavel 5 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K06‐n woning kavel 6 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐o woning kavel 6 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐w woning kavel 6 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐z woning kavel 6 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐o woning kavel 9 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K09‐w woning kavel 9 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐z woning kavel 9 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐zo woning kavel 10 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐zw woning kavel 10 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K11‐zo woning kavel 11 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K11‐zw woning kavel 11 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐o woning kavel 12 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐z woning kavel 12 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K16‐o woning kavel 16 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K16‐w woning kavel 16 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K16‐z woning kavel 16 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐nw woning kavel 17 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐zo woning kavel 17 zuidoosstgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐zw woning kavel 17 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

19‐12‐2018 11:48:42Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Puntbronnen Brugman LArLT

Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
Groep: Brugman

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

01 lakkoeler     9,70      0,00 Normale puntbron  6,014  2,005 ‐‐   3,00   3,00 ‐‐   65,80   71,60   81,40   87,60   88,90   92,50   88,10   86,80   84,30   96,70 fabriek en installaties
02 gasreducer     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   47,30   59,50   66,50   71,10   74,00   76,70   91,00   92,10   85,30   95,20 fabriek en installaties
03 roostcompr. 1     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   46,40   58,60   68,30   71,70   67,00   63,00   66,00   66,80   59,50   75,91 fabriek en installaties
04 roostcompr. 2     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   48,80   66,00   70,60   72,60   73,10   69,30   66,70   65,20   58,30   78,53 fabriek en installaties
05 roostcompr. 3     0,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   45,50   59,40   69,70   76,90   79,60   77,80   76,40   73,80   65,20   84,50 fabriek en installaties

06 deur 1, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,20   66,80   75,10   83,20   87,10   86,10   83,50   78,60   69,70   91,68 fabriek en installaties
07 deur 2, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,70   66,70   76,20   81,70   84,20   84,00   80,90   76,00   66,80   89,43 fabriek en installaties
08 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
09 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
10 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

11 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
12 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
13 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
14 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
15 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

16 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
17 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
18 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
19 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
20 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties

21 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
22 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
23 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
24 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties
25 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties

26 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
27 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
28 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
29 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
30 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties

31 rooster lakkerij     5,40      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   56,80   62,00   64,20   66,40   67,20   62,00   56,40   51,00   72,19 fabriek en installaties
32 deur inpakafdeling     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   50,70   50,20   55,60   58,90   59,50   55,10   47,40   37,70   21,70   64,21 fabriek en installaties
33 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
34 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
35 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

36 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
37 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
38 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
39 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
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40 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
41 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
42 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
43 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
44 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties

45 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
46 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
47 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
48 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
49 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties

50 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
51 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
52 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
53 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
54 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties

55 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
56 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
57 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
58 ventilatierooster/kanaal     4,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   47,20   56,40   61,70   73,30   75,10   75,20   72,00   66,80   57,60   80,42 fabriek en installaties
59 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,80   74,40   83,40   91,80   96,10   94,50   92,30   89,00   82,30  100,54 fabriek en installaties

68 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
69 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
70 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
71 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
72 glaspui gevel     2,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   41,90   40,60   47,10   52,40   54,70   54,00   59,20   48,70   38,80   62,33 fabriek en installaties

73 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
74 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
75 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
76 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
77 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties

78 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
79 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
80 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
81 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
82 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties

83 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
84 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
85 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
86 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
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87 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
88 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
89 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
90 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
96 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties

97 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
98 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
99 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
201 manouevreren vrachtwagens route 1     1,00      0,00 Normale puntbron  0,133 ‐‐  0,033  19,54 ‐‐  23,80   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
202 manouevreren vrachtwagens route 2     1,00      0,00 Normale puntbron  0,117 ‐‐  0,017  20,12 ‐‐  26,81   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen

203 manouevreren bestelbussen route 1     0,75      0,00 Normale puntbron  0,033 ‐‐ ‐‐  25,56 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
204 manouevreren bestelbussen route 2     0,75      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
205 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
206 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
207 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

208 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
209 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
210 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
211 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
212 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

213 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
214 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

19‐12‐2018 11:27:42Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Mobiele bronnen Brugman LArLT

Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
Groep: Brugman

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Vrachtwagens route 1      1,00      0,00    16 ‐‐     4  32,05 ‐‐  36,31  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
102 bestelbussen route 1      0,75      0,00     4 ‐‐ ‐‐  38,16 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
103 vrachtwagens route 2      1,00      0,00    14 ‐‐     2  32,71 ‐‐  39,40  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
104 bestelbussen route 2      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  36,58 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
105 personenauto's route 3      0,75      0,00    80    30    30  24,81  24,30  27,31  10   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

19‐12‐2018 11:28:32Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Puntbronnen Huiskes LArLT

Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
Groep: Huiskes

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

501 Overheaddeur noordwestgevel     3,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   41,30   59,70   65,80   72,50   79,30   84,60   83,00   78,40   69,80   88,29 gebouw
502 Loopdeur noordoostgevel     1,33      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   33,70   49,50   62,10   70,40   78,60   79,60   79,50   78,00   67,40   85,24 gebouw
503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur     2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,30   35,50   43,80   55,00   53,10   47,50   47,70   47,60   38,90   58,62 gebouw
504 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
505 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw

506 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
507 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
508 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw
509 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw
510 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw

511 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
512 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
513 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
514 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
515 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw

516 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
601 Houtmotafzuiging     1,20      4,40 Normale puntbron 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   59,70   73,80   85,40   88,60   87,30   89,60   87,60   83,30   75,60   95,28 installaties
801 Manouevreren vrachtwagen route 1     1,00      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
802 Manouevreren bestelbussen route 1     0,75      0,00 Normale puntbron  0,334  0,167  0,167  15,56  13,80  16,81   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
803 Manouevreren vrachtwagen route 2     1,00      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen

804 Manouevreren vrachtwagen route 3     1,00      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
805 Manouevreren personenauto's route 4     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
806 Manouevreren personenauto's route 4     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
807 Manouevreren personenauto's route 4     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
808 Manouevreren personenauto's route 4     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

809 Manouevreren personenauto's route 4     0,75      0,00 Normale puntbron  0,008  0,008 ‐‐  31,58  26,99 ‐‐   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
810 Laden en lossen met heftruck     1,00      0,00 Normale puntbron  1,500 ‐‐ ‐‐   9,03 ‐‐ ‐‐   54,20   65,80   81,70   83,30   95,40   96,10   97,40   93,10   84,50  101,97 mobiele bronnen
811 Laden en lossen met heftruck     1,00      0,00 Normale puntbron  0,500 ‐‐ ‐‐  13,80 ‐‐ ‐‐   54,20   65,80   81,70   83,30   95,40   96,10   97,40   93,10   84,50  101,97 mobiele bronnen
812 Laden en lossen met heftruck     1,00      0,00 Normale puntbron  0,500 ‐‐ ‐‐  13,80 ‐‐ ‐‐   54,20   65,80   81,70   83,30   95,40   96,10   97,40   93,10   84,50  101,97 mobiele bronnen
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

19‐12‐2018 11:29:43Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Mobiele bronnen Huiskes LArLT

Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
Groep: Huiskes

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

701 Vrachtwagens route 1      1,00      0,00     6 ‐‐ ‐‐  38,73 ‐‐ ‐‐  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
702 Bestelbussen route 1      0,75      0,00    40    20    20  28,26  26,50  29,51  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
703 Vrachtwagens route 2      1,00      0,00     2 ‐‐ ‐‐  41,71 ‐‐ ‐‐  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
704 Vrachtwagens route 3      1,00      0,00     2 ‐‐ ‐‐  41,79 ‐‐ ‐‐  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
705 Personenauto's route 4      0,75      0,00    13    13     6  33,06  28,29  34,66  10   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
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AlcedoInvoergegevens
20165802Puntbronnen Brugman LAmax

Model: M03 Industrielawaai LAmax
Groep: Brugman

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

01 lakkoeler     9,70      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   65,80   71,60   81,40   87,60   88,90   92,50   88,10   86,80   84,30   96,70 fabriek en installaties
02 gasreducer     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   47,30   59,50   66,50   71,10   74,00   76,70   91,00   92,10   85,30   95,20 fabriek en installaties
03 roostcompr. 1     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   46,40   58,60   68,30   71,70   67,00   63,00   66,00   66,80   59,50   75,91 fabriek en installaties
04 roostcompr. 2     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   48,80   66,00   70,60   72,60   73,10   69,30   66,70   65,20   58,30   78,53 fabriek en installaties
05 roostcompr. 3     0,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   45,50   59,40   69,70   76,90   79,60   77,80   76,40   73,80   65,20   84,50 fabriek en installaties

08 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
09 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
10 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
11 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
12 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

13 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
14 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
15 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
16 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
17 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties

18 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
19 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
20 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
21 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
22 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties

23 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
24 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties
25 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties
26 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
27 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties

28 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
29 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
30 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
31 rooster lakkerij     5,40      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   56,80   62,00   64,20   66,40   67,20   62,00   56,40   51,00   72,19 fabriek en installaties
32 deur inpakafdeling     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   50,70   50,20   55,60   58,90   59,50   55,10   47,40   37,70   21,70   64,21 fabriek en installaties

33 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
34 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
35 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
36 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
37 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

38 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
39 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
40 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
41 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
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42 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
43 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
44 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
45 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
46 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties

47 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
48 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
49 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
50 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
51 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties

52 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
53 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
54 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
55 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
56 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties

57 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
58 ventilatierooster/kanaal     4,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   47,20   56,40   61,70   73,30   75,10   75,20   72,00   66,80   57,60   80,42 fabriek en installaties
59 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,80   74,40   83,40   91,80   96,10   94,50   92,30   89,00   82,30  100,54 fabriek en installaties
68 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
69 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties

70 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
71 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
72 glaspui gevel     2,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   41,90   40,60   47,10   52,40   54,70   54,00   59,20   48,70   38,80   62,33 fabriek en installaties
73 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
74 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties

75 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
76 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
77 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
78 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
79 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties

80 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
81 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
82 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
83 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
84 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties

85 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
86 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
87 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
88 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
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AlcedoInvoergegevens
20165802Puntbronnen Brugman LAmax

Model: M03 Industrielawaai LAmax
Groep: Brugman

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

89 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
90 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
96 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
97 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
98 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties

99 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
201 manouevreren vrachtwagens route 1 LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,133 ‐‐  0,033  19,54 ‐‐  23,80   72,00   82,00   92,00   96,00   99,00  102,00  103,00   96,00   86,00  107,31 mobiele bronnen
202 manouevreren vrachtwagens route 2 LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,117 ‐‐  0,017  20,12 ‐‐  26,81   72,00   82,00   92,00   96,00   99,00  102,00  103,00   96,00   86,00  107,31 mobiele bronnen
203 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,033 ‐‐ ‐‐  25,56 ‐‐ ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
204 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen

205 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
206 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
207 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
208 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
209 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen

210 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
211 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
212 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
213 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
214 dichtslaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen

215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

19‐12‐2018 11:31:53Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Mobiele bronnen Brugman LAmax

Model: M03 Industrielawaai LAmax
Groep: Brugman

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Vrachtwagens route 1 LAmax      1,00      0,00    16 ‐‐     4  32,05 ‐‐  36,31  10   5,00   62,00   81,00   90,00   95,00  100,00  103,00  102,00   95,00   81,00  107,27 mobiele bronnen
102 bestelbussen route 1 LAmax      0,75      0,00     4 ‐‐ ‐‐  38,16 ‐‐ ‐‐  10   5,00   63,00   81,00   77,00   80,00   88,00   93,00   94,00   88,00   84,00   97,99 mobiele bronnen
103 vrachtwagens route 2 LAmax      1,00      0,00    14 ‐‐     2  32,71 ‐‐  39,40  10   5,00   62,00   81,00   90,00   95,00  100,00  103,00  102,00   95,00   81,00  107,27 mobiele bronnen
104 bestelbussen route 2 LAmax      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  36,58 ‐‐ ‐‐  10   5,00   63,00   81,00   77,00   80,00   88,00   93,00   94,00   88,00   84,00   97,99 mobiele bronnen
105 personenauto's route 3 LAmax      0,75      0,00    80    30    30  24,81  24,30  27,31  10   5,00   63,00   82,00   79,00   80,00   81,00   83,00   89,00   86,00   81,00   92,97 mobiele bronnen
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AlcedoInvoergegevens
20165802Puntbronnen Huiskes LAmax

Model: M03 Industrielawaai LAmax
Groep: Huiskes

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

501 Overheaddeur noordwestgevel     3,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   41,30   59,70   65,80   72,50   79,30   84,60   83,00   78,40   69,80   88,29 gebouw
502 Loopdeur noordoostgevel     1,33      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   33,70   49,50   62,10   70,40   78,60   79,60   79,50   78,00   67,40   85,24 gebouw
503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur     2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,30   35,50   43,80   55,00   53,10   47,50   47,70   47,60   38,90   58,62 gebouw
504 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
505 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw

506 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
507 Ramen noordoostgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   20,00   37,60   46,70   57,60   59,70   60,90   60,20   58,30   47,90   66,61 gebouw
508 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw
509 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw
510 Ramen noordwestgevel      2,20      0,00 Uitstralende gevel 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   18,70   35,90   44,20   55,40   53,50   47,90   48,10   48,00   39,30   59,02 gebouw

511 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
512 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
513 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
514 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
515 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw

516 Dak productieruimte 1/6 deel     0,10      3,85 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   32,30   50,00   59,10   67,50   76,10   73,80   72,20   70,10   59,40   79,95 gebouw
601 Houtmotafzuiging LAmax     1,20      4,40 Normale puntbron 12,000  3,000  1,500   0,00   1,25   7,27   69,70   83,80   95,40   98,60   97,30   99,60   97,60   93,30   85,60  105,28 installaties
801 Manouevreren vrachtwagen route 1 LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   72,00   82,00   92,00   96,00   99,00  102,00  103,00   96,00   86,00  107,31 mobiele bronnen
802 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,334  0,167  0,167  15,56  13,80  16,81   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
803 Manouevreren vrachtwagen route 2 LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   72,00   82,00   92,00   96,00   99,00  102,00  103,00   96,00   86,00  107,31 mobiele bronnen

804 Manouevreren vrachtwagen route 3 LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,017 ‐‐ ‐‐  28,57 ‐‐ ‐‐   72,00   82,00   92,00   96,00   99,00  102,00  103,00   96,00   86,00  107,31 mobiele bronnen
805 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
806 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
807 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
808 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,025  0,025  0,017  26,81  22,04  26,81   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen

809 Dichtlsaande autoportieren LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron  0,008  0,008 ‐‐  31,58  26,99 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 mobiele bronnen
810 Laden en lossen met heftruck LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  1,500 ‐‐ ‐‐   9,03 ‐‐ ‐‐   65,20   76,80   92,70   94,30  106,40  107,10  108,40  104,10   95,50  112,97 mobiele bronnen
811 Laden en lossen met heftruck LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,500 ‐‐ ‐‐  13,80 ‐‐ ‐‐   65,20   76,80   92,70   94,30  106,40  107,10  108,40  104,10   95,50  112,97 mobiele bronnen
812 Laden en lossen met heftruck LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron  0,500 ‐‐ ‐‐  13,80 ‐‐ ‐‐   65,20   76,80   92,70   94,30  106,40  107,10  108,40  104,10   95,50  112,97 mobiele bronnen
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

19‐12‐2018 11:30:29Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165802Mobiele bronnen Huiskes LAmax

Model: M03 Industrielawaai LAmax
Groep: Huiskes

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

701 Vrachtwagens route 1 LAmax      1,00      0,00     6 ‐‐ ‐‐  38,73 ‐‐ ‐‐  10   5,00   62,00   81,00   90,00   95,00  100,00  103,00  102,00   95,00   81,00  107,27 mobiele bronnen
702 Bestelbussen route 1 LAmax      0,75      0,00    40    20    20  28,26  26,50  29,51  10   5,00   63,00   81,00   77,00   80,00   88,00   93,00   94,00   88,00   84,00   97,99 mobiele bronnen
703 Vrachtwagens route 2 LAmax      1,00      0,00     2 ‐‐ ‐‐  41,71 ‐‐ ‐‐  10   5,00   62,00   81,00   90,00   95,00  100,00  103,00  102,00   95,00   81,00  107,27 mobiele bronnen
704 Vrachtwagens route 3 LAmax      1,00      0,00     2 ‐‐ ‐‐  41,79 ‐‐ ‐‐  10   5,00   62,00   81,00   90,00   95,00  100,00  103,00  102,00   95,00   81,00  107,27 mobiele bronnen
705 Personenauto's route 4 LAmax      0,75      0,00    13    13     6  33,06  28,29  34,66  10   5,00   63,00   82,00   79,00   80,00   81,00   83,00   89,00   86,00   81,00   92,97 mobiele bronnen
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Dagperiode

Naam Omschrijving Hoogte Dag Dag

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 24,55 24,57

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 32,41 32,41

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 28,56 28,56

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 25,30 25,30

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 35,18 35,18

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 34,58 34,58

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 25,60 25,58

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 35,80 35,80

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 34,12 33,87

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 27,22 26,98

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 36,58 34,77

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 33,63 31,53

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 28,88 28,91

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 37,61 37,37

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 35,74 36,39

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 26,96 26,94

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 20,51 20,41

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 33,02 32,56

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 30,38 30,09

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 23,64 23,61

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 31,14 30,58

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 31,39 31,42

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 27,49 28,04

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 32,25 32,37

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 27,82 27,81

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 28,45 28,43

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 21,34 21,32

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 30,20 30,05

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 19,06 19,04

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 28,69 28,69

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 28,88 28,83

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 34,50 33,11

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 24,81 24,81

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 34,33 34,04

met bedrijfsunitszonder bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐w_A ‐ woning kavel 5 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K05‐w_A woning kavel 5 westgevel 1,50 37,61 35,45 29,64 40,45

101 Vrachtwagens route 1 1,00 30,64 ‐‐ 26,38 36,38
201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 28,64 ‐‐ 24,38 34,38
50 waterkoeler op dak 9,00 27,16 27,16 ‐‐ 32,16
52 waterkoeler op dak 9,00 26,78 26,78 ‐‐ 31,78
51 waterkoeler op dak 9,00 26,60 26,60 ‐‐ 31,60

84 Stalen voor/achtergevels 9,30 24,55 24,55 ‐‐ 29,55
83 Stalen voor/achtergevels 9,30 24,51 24,51 ‐‐ 29,51
81 Stalen voor/achtergevels 9,30 23,84 23,84 ‐‐ 28,84
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 22,72 22,72 ‐‐ 27,72
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 20,68 ‐‐ ‐‐ 20,68

105 personenauto's route 3 0,75 20,38 20,89 17,88 27,88
59 ventilator op dak 8,00 20,27 20,27 ‐‐ 25,27
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 20,09 ‐‐ 13,40 23,40
103 vrachtwagens route 2 1,00 19,15 ‐‐ 12,46 22,46
55 ventilator op dak 8,00 19,13 19,13 ‐‐ 24,13

53 ventilator op dak 8,00 18,03 18,03 ‐‐ 23,03
54 ventilator op dak 8,00 17,93 17,93 ‐‐ 22,93
57 ventilator op dak 8,00 17,69 17,69 ‐‐ 22,69
56 ventilator op dak 8,00 17,68 17,68 ‐‐ 22,68
102 bestelbussen route 1 0,75 17,61 ‐‐ ‐‐ 17,61

99 ventilator op dak 7,20 17,04 17,04 ‐‐ 22,04
02 gasreducer 2,00 16,52 16,52 16,52 26,52
01 lakkoeler 9,70 15,89 15,89 ‐‐ 20,89
87 Stalen dak, plat 11,10 14,88 14,88 ‐‐ 19,88
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 14,47 ‐‐ ‐‐ 14,47

79 Stalen voor/achtergevels 9,30 14,07 14,07 ‐‐ 19,07
90 Stalen dak, plat 11,10 13,69 13,69 ‐‐ 18,69
88 Stalen dak, plat 11,10 13,36 13,36 ‐‐ 18,36
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,13 13,64 10,63 20,63
96 ventilator op dak 7,20 12,79 12,79 ‐‐ 17,79

211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 12,27 12,78 9,77 19,77
89 Stalen dak, plat 11,10 12,22 12,22 ‐‐ 17,22
212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,76 12,27 9,26 19,26
207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,28 11,79 8,78 18,78
209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,10 11,61 8,60 18,60

80 Stalen voor/achtergevels 9,30 10,89 10,89 ‐‐ 15,89
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,80 11,31 8,30 18,30
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 9,77 10,28 7,27 17,27
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 9,05 9,56 6,55 16,55
104 bestelbussen route 2 0,75 8,78 ‐‐ ‐‐ 8,78

05 roostcompr. 3 0,70 8,47 8,47 2,47 13,47
97 ventilator op dak 7,20 7,31 7,31 ‐‐ 12,31
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,28 7,28 ‐‐ 12,28
04 roostcompr. 2 2,50 6,42 6,42 0,42 11,42
98 ventilator op dak 7,20 6,29 6,29 ‐‐ 11,29

24 plat dak lakkerij 8,00 5,99 5,99 ‐‐ 10,99
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,96 5,96 ‐‐ 10,96
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,94 5,94 ‐‐ 10,94
25 plat dak lakkerij 8,00 5,86 5,86 ‐‐ 10,86
13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,84 5,84 ‐‐ 10,84

14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,75 5,75 ‐‐ 10,75
85 Stalen voor/achtergevels 9,30 5,73 5,73 ‐‐ 10,73
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 5,58 5,58 ‐‐ 10,58
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 5,52 5,52 ‐‐ 10,52
15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,49 5,49 ‐‐ 10,49

38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 5,43 5,43 ‐‐ 10,43
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 5,29 5,29 ‐‐ 10,29
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 4,43 4,43 ‐‐ 9,43
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 4,17 4,17 ‐‐ 9,17
68 kier aansluiting glas en dak 12,10 3,60 3,60 ‐‐ 8,60

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 11:59:28Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐w_A ‐ woning kavel 5 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 3,38 3,89 0,88 10,88
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 1,00 1,00 ‐‐ 6,00
03 roostcompr. 1 2,50 0,54 0,54 ‐5,46 5,54
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 0,00 0,00 ‐‐ 5,00
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 ‐0,08 0,43 ‐2,58 7,42

69 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐0,11 ‐0,11 ‐‐ 4,89
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,44 ‐1,44 ‐‐ 3,56
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,61 ‐1,61 ‐‐ 3,39
70 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,08 ‐2,08 ‐‐ 2,92
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,52 ‐2,52 ‐‐ 2,48

49 daklicht depot 7,50 ‐2,73 ‐2,73 ‐‐ 2,27
48 daklicht depot 7,50 ‐2,92 ‐2,92 ‐‐ 2,08
47 daklicht depot 7,50 ‐3,26 ‐3,26 ‐‐ 1,74
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐3,49 ‐3,49 ‐‐ 1,51
17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐3,79 ‐3,79 ‐‐ 1,21

46 daklicht depot 7,50 ‐3,89 ‐3,89 ‐‐ 1,11
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,78 ‐‐ ‐‐ ‐4,78
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,99 ‐‐ ‐‐ ‐4,99
45 daklicht depot 7,50 ‐5,79 ‐5,79 ‐‐ ‐0,79
29 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,52 ‐‐ ‐‐ ‐6,52

30 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,74 ‐‐ ‐‐ ‐6,74
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,77 ‐‐ ‐‐ ‐6,77
32 deur inpakafdeling 2,00 ‐6,97 ‐‐ ‐‐ ‐6,97
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐7,35 ‐7,35 ‐‐ ‐2,35
33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐7,37 ‐7,37 ‐‐ ‐2,37

19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐8,30 ‐8,30 ‐‐ ‐3,30
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐8,54 ‐8,54 ‐‐ ‐3,54
35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐8,69 ‐8,69 ‐‐ ‐3,69
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,33 ‐9,33 ‐‐ ‐4,33
31 rooster lakkerij 5,40 ‐9,73 ‐9,73 ‐‐ ‐4,73

36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,88 ‐9,88 ‐‐ ‐4,88
75 ramen voorgevel 2,10 ‐10,31 ‐10,31 ‐‐ ‐5,31
40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐11,11 ‐11,11 ‐‐ ‐6,11
74 ramen voorgevel 2,10 ‐11,63 ‐11,63 ‐‐ ‐6,63
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,36 ‐13,36 ‐‐ ‐8,36

42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,38 ‐13,38 ‐‐ ‐8,38
72 glaspui gevel 2,70 ‐13,90 ‐13,90 ‐‐ ‐8,90
78 ramen voorgevel 4,90 ‐13,99 ‐13,99 ‐‐ ‐8,99
73 ramen voorgevel 2,10 ‐14,85 ‐14,85 ‐‐ ‐9,85
77 ramen voorgevel 4,90 ‐15,28 ‐15,28 ‐‐ ‐10,28

76 ramen voorgevel 4,90 ‐16,20 ‐16,20 ‐‐ ‐11,20
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐17,59 ‐17,59 ‐‐ ‐12,59
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐18,16 ‐18,16 ‐‐ ‐13,16
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐35,10 ‐‐ ‐‐ ‐35,10
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐45,44 ‐‐ ‐‐ ‐45,44

06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 11:59:28Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐w_A ‐ woning kavel 5 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K05‐w_A woning kavel 5 westgevel 1,50 37,37 35,13 29,56 40,13

101 Vrachtwagens route 1 1,00 31,01 ‐‐ 26,75 36,75
201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 28,64 ‐‐ 24,38 34,38
50 waterkoeler op dak 9,00 27,16 27,16 ‐‐ 32,16
52 waterkoeler op dak 9,00 26,78 26,78 ‐‐ 31,78
51 waterkoeler op dak 9,00 26,60 26,60 ‐‐ 31,60

81 Stalen voor/achtergevels 9,30 23,84 23,84 ‐‐ 28,84
84 Stalen voor/achtergevels 9,30 23,47 23,47 ‐‐ 28,47
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 22,72 22,72 ‐‐ 27,72
83 Stalen voor/achtergevels 9,30 22,39 22,39 ‐‐ 27,39
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 20,68 ‐‐ ‐‐ 20,68

59 ventilator op dak 8,00 20,27 20,27 ‐‐ 25,27
105 personenauto's route 3 0,75 19,72 20,23 17,22 27,22
55 ventilator op dak 8,00 19,13 19,13 ‐‐ 24,13
53 ventilator op dak 8,00 18,03 18,03 ‐‐ 23,03
102 bestelbussen route 1 0,75 17,94 ‐‐ ‐‐ 17,94

54 ventilator op dak 8,00 17,93 17,93 ‐‐ 22,93
57 ventilator op dak 8,00 17,69 17,69 ‐‐ 22,69
56 ventilator op dak 8,00 17,68 17,68 ‐‐ 22,68
99 ventilator op dak 7,20 17,04 17,04 ‐‐ 22,04
02 gasreducer 2,00 16,52 16,52 16,52 26,52

01 lakkoeler 9,70 15,89 15,89 ‐‐ 20,89
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 13,53 ‐‐ 6,84 16,84
88 Stalen dak, plat 11,10 13,36 13,36 ‐‐ 18,36
87 Stalen dak, plat 11,10 13,29 13,29 ‐‐ 18,29
79 Stalen voor/achtergevels 9,30 13,21 13,21 ‐‐ 18,21

96 ventilator op dak 7,20 12,79 12,79 ‐‐ 17,79
90 Stalen dak, plat 11,10 12,40 12,40 ‐‐ 17,40
103 vrachtwagens route 2 1,00 12,34 ‐‐ 5,65 15,65
89 Stalen dak, plat 11,10 12,22 12,22 ‐‐ 17,22
211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,69 12,20 9,19 19,19

212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,11 11,62 8,61 18,61
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,55 11,06 8,05 18,05
80 Stalen voor/achtergevels 9,30 9,88 9,88 ‐‐ 14,88
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 9,22 9,73 6,72 16,72
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 9,07 9,58 6,57 16,57

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 9,00 9,51 6,50 16,50
05 roostcompr. 3 0,70 8,47 8,47 2,47 13,47
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 7,62 ‐‐ ‐‐ 7,62
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 7,59 8,10 5,09 15,09
209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 7,41 7,92 4,91 14,91

97 ventilator op dak 7,20 7,31 7,31 ‐‐ 12,31
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,28 7,28 ‐‐ 12,28
207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,59 7,10 4,09 14,09
04 roostcompr. 2 2,50 6,42 6,42 0,42 11,42
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,32 6,83 3,82 13,82

98 ventilator op dak 7,20 6,29 6,29 ‐‐ 11,29
24 plat dak lakkerij 8,00 5,99 5,99 ‐‐ 10,99
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,96 5,96 ‐‐ 10,96
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,94 5,94 ‐‐ 10,94
25 plat dak lakkerij 8,00 5,86 5,86 ‐‐ 10,86

13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,84 5,84 ‐‐ 10,84
14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,75 5,75 ‐‐ 10,75
85 Stalen voor/achtergevels 9,30 5,73 5,73 ‐‐ 10,73
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 5,58 5,58 ‐‐ 10,58
15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 5,49 5,49 ‐‐ 10,49

38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 5,43 5,43 ‐‐ 10,43
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 5,29 5,29 ‐‐ 10,29
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 4,43 4,43 ‐‐ 9,43
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 4,17 4,17 ‐‐ 9,17
68 kier aansluiting glas en dak 12,10 3,60 3,60 ‐‐ 8,60

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:03:48Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐w_A ‐ woning kavel 5 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

104 bestelbussen route 2 0,75 2,06 ‐‐ ‐‐ 2,06
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 2,03 2,03 ‐‐ 7,03
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 1,00 1,00 ‐‐ 6,00
03 roostcompr. 1 2,50 0,54 0,54 ‐5,46 5,54
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 0,00 0,00 ‐‐ 5,00

69 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐0,11 ‐0,11 ‐‐ 4,89
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,44 ‐1,44 ‐‐ 3,56
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,61 ‐1,61 ‐‐ 3,39
70 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,08 ‐2,08 ‐‐ 2,92
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,52 ‐2,52 ‐‐ 2,48

49 daklicht depot 7,50 ‐2,73 ‐2,73 ‐‐ 2,27
48 daklicht depot 7,50 ‐2,92 ‐2,92 ‐‐ 2,08
47 daklicht depot 7,50 ‐3,26 ‐3,26 ‐‐ 1,74
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐3,49 ‐3,49 ‐‐ 1,51
17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐3,79 ‐3,79 ‐‐ 1,21

46 daklicht depot 7,50 ‐3,89 ‐3,89 ‐‐ 1,11
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,78 ‐‐ ‐‐ ‐4,78
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,99 ‐‐ ‐‐ ‐4,99
45 daklicht depot 7,50 ‐5,79 ‐5,79 ‐‐ ‐0,79
32 deur inpakafdeling 2,00 ‐6,39 ‐‐ ‐‐ ‐6,39

29 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,52 ‐‐ ‐‐ ‐6,52
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,64 ‐‐ ‐‐ ‐6,64
30 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,74 ‐‐ ‐‐ ‐6,74
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐7,35 ‐7,35 ‐‐ ‐2,35
33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐7,37 ‐7,37 ‐‐ ‐2,37

19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐8,30 ‐8,30 ‐‐ ‐3,30
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐8,54 ‐8,54 ‐‐ ‐3,54
35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐8,69 ‐8,69 ‐‐ ‐3,69
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,33 ‐9,33 ‐‐ ‐4,33
31 rooster lakkerij 5,40 ‐9,73 ‐9,73 ‐‐ ‐4,73

36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,88 ‐9,88 ‐‐ ‐4,88
40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐11,11 ‐11,11 ‐‐ ‐6,11
75 ramen voorgevel 2,10 ‐13,30 ‐13,30 ‐‐ ‐8,30
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,36 ‐13,36 ‐‐ ‐8,36
42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,38 ‐13,38 ‐‐ ‐8,38

72 glaspui gevel 2,70 ‐14,39 ‐14,39 ‐‐ ‐9,39
74 ramen voorgevel 2,10 ‐14,54 ‐14,54 ‐‐ ‐9,54
73 ramen voorgevel 2,10 ‐15,33 ‐15,33 ‐‐ ‐10,33
78 ramen voorgevel 4,90 ‐16,92 ‐16,92 ‐‐ ‐11,92
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐17,59 ‐17,59 ‐‐ ‐12,59

77 ramen voorgevel 4,90 ‐18,14 ‐18,14 ‐‐ ‐13,14
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐18,16 ‐18,16 ‐‐ ‐13,16
76 ramen voorgevel 4,90 ‐19,03 ‐19,03 ‐‐ ‐14,03
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐35,94 ‐‐ ‐‐ ‐35,94
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐54,44 ‐‐ ‐‐ ‐54,44

06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:03:48Geomilieu V4.41



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 24,46 14,81 24,46 14,86

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 27,39 18,60 27,39 18,60

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 36,03 23,73 36,03 23,73

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 37,40 24,37 37,40 24,37

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 33,86 22,37 33,86 22,36

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 37,36 23,88 37,36 23,88

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 25,89 14,56 25,89 14,65

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 27,17 18,86 27,17 18,86

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 36,79 25,27 36,79 25,27

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 38,20 26,45 38,20 26,45

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 36,49 24,51 36,49 24,51

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 38,00 26,00 38,00 26,00

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 25,31 15,63 25,31 15,33

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 26,83 17,62 26,83 17,62

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 35,87 28,04 35,87 28,04

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 38,09 29,40 38,09 29,40

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 33,24 27,71 33,24 27,53

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 37,56 29,40 37,56 29,40

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 23,95 16,75 23,95 15,94

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 26,67 19,54 26,67 19,54

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 36,08 30,00 36,09 26,61

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 37,75 31,58 37,75 31,55

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 31,34 28,48 31,38 27,68

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 33,25 30,11 33,25 30,11

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 23,85 17,35 23,84 17,33

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 36,25 31,42 36,16 31,11

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 32,25 30,40 32,64 30,29

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 28,62 14,07 28,61 13,95

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 25,13 13,06 25,13 13,06

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 21,40 7,77 21,38 7,44

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 24,92 10,96 24,92 10,96

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 33,41 24,98 33,40 24,86

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 34,90 26,23 34,90 26,21

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 33,18 19,97 33,17 19,75

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 34,85 23,15 34,85 23,17

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 24,19 16,43 24,19 16,60

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 25,66 17,16 25,66 17,16

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 32,47 23,11 32,47 22,87

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 36,32 25,38 36,32 25,38

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 34,44 21,83 34,44 22,03

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 36,24 24,65 36,24 24,65

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 29,27 10,19 29,27 10,19

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 27,30 13,35 27,30 13,35

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 34,00 20,67 34,00 20,65

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 35,76 23,86 35,76 23,86

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 30,21 13,90 30,20 13,57

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 26,19 12,02 26,19 12,02

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 31,20 19,57 31,19 19,48

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 35,10 22,55 35,10 22,55

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 21,84 9,39 21,84 9,39

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 24,90 12,36 24,90 12,36

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 31,30 22,55 31,30 22,47

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 34,73 22,74 34,73 22,74

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 20,15 9,16 20,15 9,16

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 24,04 11,39 24,04 11,39

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 30,74 17,34 30,74 17,34

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 33,91 21,43 33,91 21,43

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 30,03 19,94 30,03 19,94

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 33,90 23,00 33,90 23,00

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 34,28 26,93 34,28 26,54

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 35,77 28,65 35,77 28,65

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 23,22 12,62 23,22 12,63

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 26,04 16,46 26,04 16,46

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 34,43 27,12 34,43 27,12

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 35,74 28,70 35,74 28,70



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K02‐w_C ‐ woning kavel 2 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K02‐w_C woning kavel 2 westgevel 7,50 38,52 38,20 26,45 43,20

52 waterkoeler op dak 9,00 29,67 29,67 ‐‐ 34,67
51 waterkoeler op dak 9,00 29,54 29,54 ‐‐ 34,54
50 waterkoeler op dak 9,00 29,31 29,31 ‐‐ 34,31
79 Stalen voor/achtergevels 9,30 27,17 27,17 ‐‐ 32,17
83 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,49 26,49 ‐‐ 31,49

80 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,02 26,02 ‐‐ 31,02
84 Stalen voor/achtergevels 9,30 25,44 25,44 ‐‐ 30,44
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 24,27 24,27 ‐‐ 29,27
105 personenauto's route 3 0,75 23,09 23,60 20,59 30,59
53 ventilator op dak 8,00 22,41 22,41 ‐‐ 27,41

54 ventilator op dak 8,00 22,32 22,32 ‐‐ 27,32
59 ventilator op dak 8,00 22,16 22,16 ‐‐ 27,16
55 ventilator op dak 8,00 20,94 20,94 ‐‐ 25,94
56 ventilator op dak 8,00 20,79 20,79 ‐‐ 25,79
57 ventilator op dak 8,00 20,60 20,60 ‐‐ 25,60

01 lakkoeler 9,70 19,16 19,16 ‐‐ 24,16
87 Stalen dak, plat 11,10 18,15 18,15 ‐‐ 23,15
02 gasreducer 2,00 17,87 17,87 17,87 27,87
88 Stalen dak, plat 11,10 17,58 17,58 ‐‐ 22,58
81 Stalen voor/achtergevels 9,30 17,41 17,41 ‐‐ 22,41

90 Stalen dak, plat 11,10 16,88 16,88 ‐‐ 21,88
89 Stalen dak, plat 11,10 16,56 16,56 ‐‐ 21,56
96 ventilator op dak 7,20 15,04 15,04 ‐‐ 20,04
211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 14,38 14,89 11,88 21,88
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,78 14,29 11,28 21,28

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,66 14,17 11,16 21,16
209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,43 13,94 10,93 20,93
212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,33 13,84 10,83 20,83
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 13,73 13,73 ‐‐ 18,73
97 ventilator op dak 7,20 12,76 12,76 ‐‐ 17,76

207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,93 12,44 9,43 19,43
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,86 12,37 9,36 19,36
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,80 12,31 9,30 19,30
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,90 11,41 8,40 18,40
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,55 11,06 8,05 18,05

99 ventilator op dak 7,20 11,03 11,03 ‐‐ 16,03
05 roostcompr. 3 0,70 9,81 9,81 3,81 14,81
98 ventilator op dak 7,20 9,14 9,14 ‐‐ 14,14
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,64 8,64 ‐‐ 13,64
13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,28 8,28 ‐‐ 13,28

85 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,16 8,16 ‐‐ 13,16
04 roostcompr. 2 2,50 7,93 7,93 1,93 12,93
14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,93 7,93 ‐‐ 12,93
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 7,92 7,92 ‐‐ 12,92
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,78 7,78 ‐‐ 12,78

15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,55 7,55 ‐‐ 12,55
38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,51 7,51 ‐‐ 12,51
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 6,85 6,85 ‐‐ 11,85
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,84 6,84 ‐‐ 11,84
24 plat dak lakkerij 8,00 6,58 6,58 ‐‐ 11,58

73 ramen voorgevel 2,10 6,21 6,21 ‐‐ 11,21
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,11 6,11 ‐‐ 11,11
25 plat dak lakkerij 8,00 6,08 6,08 ‐‐ 11,08
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,71 5,71 ‐‐ 10,71
72 glaspui gevel 2,70 5,50 5,50 ‐‐ 10,50

75 ramen voorgevel 2,10 4,74 4,74 ‐‐ 9,74
74 ramen voorgevel 2,10 4,44 4,44 ‐‐ 9,44
03 roostcompr. 1 2,50 3,92 3,92 ‐2,08 8,92
78 ramen voorgevel 4,90 1,60 1,60 ‐‐ 6,60
45 daklicht depot 7,50 1,52 1,52 ‐‐ 6,52

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 11:58:15Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K02‐w_C ‐ woning kavel 2 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

68 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,47 1,47 ‐‐ 6,47
46 daklicht depot 7,50 1,41 1,41 ‐‐ 6,41
77 ramen voorgevel 4,90 1,26 1,26 ‐‐ 6,26
69 kier aansluiting glas en dak 12,10 0,91 0,91 ‐‐ 5,91
76 ramen voorgevel 4,90 0,87 0,87 ‐‐ 5,87

70 kier aansluiting glas en dak 12,10 0,34 0,34 ‐‐ 5,34
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,06 ‐0,06 ‐‐ 4,94
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,48 ‐0,48 ‐‐ 4,52
49 daklicht depot 7,50 ‐0,59 ‐0,59 ‐‐ 4,41
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,88 ‐0,88 ‐‐ 4,12

48 daklicht depot 7,50 ‐1,09 ‐1,09 ‐‐ 3,91
47 daklicht depot 7,50 ‐1,76 ‐1,76 ‐‐ 3,24
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐2,29 ‐2,29 ‐‐ 2,71
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,39 ‐2,39 ‐‐ 2,61
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,72 ‐2,72 ‐‐ 2,28

17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,88 ‐2,88 ‐‐ 2,12
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐3,39 ‐3,39 ‐‐ 1,61
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,49 ‐4,49 ‐‐ 0,51
36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,47 ‐5,47 ‐‐ ‐0,47
35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,48 ‐5,48 ‐‐ ‐0,48

33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,57 ‐5,57 ‐‐ ‐0,57
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐6,22 ‐6,22 ‐‐ ‐1,22
19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐7,77 ‐7,77 ‐‐ ‐2,77
31 rooster lakkerij 5,40 ‐9,56 ‐9,56 ‐‐ ‐4,56
40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,60 ‐9,60 ‐‐ ‐4,60

42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐10,48 ‐10,48 ‐‐ ‐5,48
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐12,12 ‐12,12 ‐‐ ‐7,12
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,49 ‐13,49 ‐‐ ‐8,49
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐17,74 ‐17,74 ‐‐ ‐12,74
06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
101 Vrachtwagens route 1 1,00 23,90 ‐‐ 19,64 29,64
102 bestelbussen route 1 0,75 10,32 ‐‐ ‐‐ 10,32
103 vrachtwagens route 2 1,00 20,83 ‐‐ 14,14 24,14
104 bestelbussen route 2 0,75 9,53 ‐‐ ‐‐ 9,53

201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 17,33 ‐‐ 13,07 23,07
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 19,11 ‐‐ 12,42 22,42
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 7,82 ‐‐ ‐‐ 7,82
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 12,98 ‐‐ ‐‐ 12,98
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐41,68 ‐‐ ‐‐ ‐41,68

216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐44,66 ‐‐ ‐‐ ‐44,66
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐3,97 ‐‐ ‐‐ ‐3,97
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,71 ‐‐ ‐‐ ‐4,71
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,66 ‐‐ ‐‐ ‐4,66
29 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,62 ‐‐ ‐‐ ‐6,62

30 raam inpakafdeling 1,50 ‐10,30 ‐‐ ‐‐ ‐10,30
32 deur inpakafdeling 2,00 ‐0,22 ‐‐ ‐‐ ‐0,22

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 11:58:15Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K02‐w_C ‐ woning kavel 2 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K02‐w_C woning kavel 2 westgevel 7,50 38,52 38,20 26,45 43,20

52 waterkoeler op dak 9,00 29,67 29,67 ‐‐ 34,67
51 waterkoeler op dak 9,00 29,54 29,54 ‐‐ 34,54
50 waterkoeler op dak 9,00 29,31 29,31 ‐‐ 34,31
79 Stalen voor/achtergevels 9,30 27,17 27,17 ‐‐ 32,17
83 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,49 26,49 ‐‐ 31,49

80 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,02 26,02 ‐‐ 31,02
84 Stalen voor/achtergevels 9,30 25,44 25,44 ‐‐ 30,44
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 24,27 24,27 ‐‐ 29,27
105 personenauto's route 3 0,75 23,09 23,60 20,59 30,59
53 ventilator op dak 8,00 22,41 22,41 ‐‐ 27,41

54 ventilator op dak 8,00 22,32 22,32 ‐‐ 27,32
59 ventilator op dak 8,00 22,16 22,16 ‐‐ 27,16
55 ventilator op dak 8,00 20,94 20,94 ‐‐ 25,94
56 ventilator op dak 8,00 20,79 20,79 ‐‐ 25,79
57 ventilator op dak 8,00 20,60 20,60 ‐‐ 25,60

01 lakkoeler 9,70 19,16 19,16 ‐‐ 24,16
87 Stalen dak, plat 11,10 18,15 18,15 ‐‐ 23,15
02 gasreducer 2,00 17,87 17,87 17,87 27,87
88 Stalen dak, plat 11,10 17,58 17,58 ‐‐ 22,58
81 Stalen voor/achtergevels 9,30 17,41 17,41 ‐‐ 22,41

90 Stalen dak, plat 11,10 16,88 16,88 ‐‐ 21,88
89 Stalen dak, plat 11,10 16,56 16,56 ‐‐ 21,56
96 ventilator op dak 7,20 15,04 15,04 ‐‐ 20,04
211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 14,38 14,89 11,88 21,88
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,78 14,29 11,28 21,28

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,66 14,17 11,16 21,16
209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,43 13,94 10,93 20,93
212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 13,33 13,84 10,83 20,83
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 13,73 13,73 ‐‐ 18,73
97 ventilator op dak 7,20 12,76 12,76 ‐‐ 17,76

207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,93 12,44 9,43 19,43
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,86 12,37 9,36 19,36
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,80 12,31 9,30 19,30
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,90 11,41 8,40 18,40
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,55 11,06 8,05 18,05

99 ventilator op dak 7,20 11,03 11,03 ‐‐ 16,03
05 roostcompr. 3 0,70 9,81 9,81 3,81 14,81
98 ventilator op dak 7,20 9,14 9,14 ‐‐ 14,14
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,64 8,64 ‐‐ 13,64
13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,28 8,28 ‐‐ 13,28

85 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,16 8,16 ‐‐ 13,16
04 roostcompr. 2 2,50 7,93 7,93 1,93 12,93
14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,93 7,93 ‐‐ 12,93
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 7,92 7,92 ‐‐ 12,92
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,78 7,78 ‐‐ 12,78

15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,55 7,55 ‐‐ 12,55
38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,51 7,51 ‐‐ 12,51
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 6,85 6,85 ‐‐ 11,85
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,84 6,84 ‐‐ 11,84
24 plat dak lakkerij 8,00 6,58 6,58 ‐‐ 11,58

73 ramen voorgevel 2,10 6,21 6,21 ‐‐ 11,21
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,11 6,11 ‐‐ 11,11
25 plat dak lakkerij 8,00 6,08 6,08 ‐‐ 11,08
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 5,71 5,71 ‐‐ 10,71
72 glaspui gevel 2,70 5,50 5,50 ‐‐ 10,50

75 ramen voorgevel 2,10 4,74 4,74 ‐‐ 9,74
74 ramen voorgevel 2,10 4,44 4,44 ‐‐ 9,44
03 roostcompr. 1 2,50 3,92 3,92 ‐2,08 8,92
78 ramen voorgevel 4,90 1,60 1,60 ‐‐ 6,60
45 daklicht depot 7,50 1,52 1,52 ‐‐ 6,52

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:04:31Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K02‐w_C ‐ woning kavel 2 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

68 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,47 1,47 ‐‐ 6,47
46 daklicht depot 7,50 1,41 1,41 ‐‐ 6,41
77 ramen voorgevel 4,90 1,26 1,26 ‐‐ 6,26
69 kier aansluiting glas en dak 12,10 0,91 0,91 ‐‐ 5,91
76 ramen voorgevel 4,90 0,87 0,87 ‐‐ 5,87

70 kier aansluiting glas en dak 12,10 0,34 0,34 ‐‐ 5,34
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,06 ‐0,06 ‐‐ 4,94
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,48 ‐0,48 ‐‐ 4,52
49 daklicht depot 7,50 ‐0,59 ‐0,59 ‐‐ 4,41
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,88 ‐0,88 ‐‐ 4,12

48 daklicht depot 7,50 ‐1,09 ‐1,09 ‐‐ 3,91
47 daklicht depot 7,50 ‐1,76 ‐1,76 ‐‐ 3,24
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐2,29 ‐2,29 ‐‐ 2,71
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,39 ‐2,39 ‐‐ 2,61
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐2,72 ‐2,72 ‐‐ 2,28

17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,88 ‐2,88 ‐‐ 2,12
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐3,39 ‐3,39 ‐‐ 1,61
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,49 ‐4,49 ‐‐ 0,51
36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,47 ‐5,47 ‐‐ ‐0,47
35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,48 ‐5,48 ‐‐ ‐0,48

33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐5,57 ‐5,57 ‐‐ ‐0,57
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐6,22 ‐6,22 ‐‐ ‐1,22
19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐7,77 ‐7,77 ‐‐ ‐2,77
31 rooster lakkerij 5,40 ‐9,56 ‐9,56 ‐‐ ‐4,56
40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,60 ‐9,60 ‐‐ ‐4,60

42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐10,48 ‐10,48 ‐‐ ‐5,48
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐12,12 ‐12,12 ‐‐ ‐7,12
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐13,49 ‐13,49 ‐‐ ‐8,49
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐17,74 ‐17,74 ‐‐ ‐12,74
06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐

07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
101 Vrachtwagens route 1 1,00 23,90 ‐‐ 19,64 29,64
102 bestelbussen route 1 0,75 10,32 ‐‐ ‐‐ 10,32
103 vrachtwagens route 2 1,00 20,83 ‐‐ 14,14 24,14
104 bestelbussen route 2 0,75 9,53 ‐‐ ‐‐ 9,53

201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 17,33 ‐‐ 13,07 23,07
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 19,11 ‐‐ 12,42 22,42
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 7,82 ‐‐ ‐‐ 7,82
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 12,98 ‐‐ ‐‐ 12,98
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐41,68 ‐‐ ‐‐ ‐41,68

216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐44,66 ‐‐ ‐‐ ‐44,66
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐3,97 ‐‐ ‐‐ ‐3,97
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐4,71 ‐‐ ‐‐ ‐4,71
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,66 ‐‐ ‐‐ ‐4,66
29 raam inpakafdeling 1,50 ‐6,62 ‐‐ ‐‐ ‐6,62

30 raam inpakafdeling 1,50 ‐10,30 ‐‐ ‐‐ ‐10,30
32 deur inpakafdeling 2,00 ‐0,22 ‐‐ ‐‐ ‐0,22

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:04:31Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K04‐w_C ‐ woning kavel 4 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K04‐w_C woning kavel 4 westgevel 7,50 39,86 37,75 31,58 42,75

101 Vrachtwagens route 1 1,00 33,68 ‐‐ 29,42 39,42
201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 30,05 ‐‐ 25,79 35,79
105 personenauto's route 3 0,75 19,24 19,75 16,74 26,74
02 gasreducer 2,00 16,45 16,45 16,45 26,45
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 15,54 16,05 13,04 23,04

209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 14,68 15,19 12,18 22,18
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 18,15 ‐‐ 11,46 21,46
103 vrachtwagens route 2 1,00 16,94 ‐‐ 10,25 20,25
211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,26 11,77 8,76 18,76
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,61 11,12 8,11 18,11

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,85 7,36 4,35 14,35
05 roostcompr. 3 0,70 10,25 10,25 4,25 15,25
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,63 7,14 4,13 14,13
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,69 6,20 3,19 13,19
207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,62 6,13 3,12 13,12

212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,61 6,12 3,11 13,11
04 roostcompr. 2 2,50 7,86 7,86 1,86 12,86
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 3,79 4,30 1,29 11,29
03 roostcompr. 1 2,50 4,35 4,35 ‐1,65 9,35
01 lakkoeler 9,70 19,62 19,62 ‐‐ 24,62

06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 0,34 0,34 ‐‐ 5,34
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 2,46 2,46 ‐‐ 7,46
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,03 ‐0,03 ‐‐ 4,97

102 bestelbussen route 1 0,75 20,45 ‐‐ ‐‐ 20,45
104 bestelbussen route 2 0,75 5,05 ‐‐ ‐‐ 5,05
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,78 ‐1,78 ‐‐ 3,22
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,98 8,98 ‐‐ 13,98
13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 10,24 10,24 ‐‐ 15,24

14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,68 8,68 ‐‐ 13,68
15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,15 7,15 ‐‐ 12,15
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐1,88 ‐1,88 ‐‐ 3,12
17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,11 ‐2,11 ‐‐ 2,89
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,31 ‐2,31 ‐‐ 2,69

19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐6,55 ‐6,55 ‐‐ ‐1,55
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,19 7,19 ‐‐ 12,19
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 21,72 ‐‐ ‐‐ 21,72
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 8,07 ‐‐ ‐‐ 8,07
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,00 7,00 ‐‐ 12,00

215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐31,23 ‐‐ ‐‐ ‐31,23
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐49,55 ‐‐ ‐‐ ‐49,55
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,83 6,83 ‐‐ 11,83
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,65 6,65 ‐‐ 11,65
24 plat dak lakkerij 8,00 7,46 7,46 ‐‐ 12,46

25 plat dak lakkerij 8,00 6,95 6,95 ‐‐ 11,95
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐2,96 ‐‐ ‐‐ ‐2,96
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐3,47 ‐‐ ‐‐ ‐3,47
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,08 ‐‐ ‐‐ ‐4,08
29 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,11 ‐‐ ‐‐ ‐4,11

30 raam inpakafdeling 1,50 ‐5,53 ‐‐ ‐‐ ‐5,53
31 rooster lakkerij 5,40 ‐8,48 ‐8,48 ‐‐ ‐3,48
32 deur inpakafdeling 2,00 0,42 ‐‐ ‐‐ 0,42
33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,63 ‐4,63 ‐‐ 0,37
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,89 ‐4,89 ‐‐ 0,11

35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,97 ‐4,97 ‐‐ 0,03
36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐6,20 ‐6,20 ‐‐ ‐1,20
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,84 7,84 ‐‐ 12,84
38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,22 7,22 ‐‐ 12,22
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐7,11 ‐7,11 ‐‐ ‐2,11

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:00:01Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K04‐w_C ‐ woning kavel 4 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,36 ‐9,36 ‐‐ ‐4,36
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,37 ‐11,37 ‐‐ ‐6,37
42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,60 ‐11,60 ‐‐ ‐6,60
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,98 ‐11,98 ‐‐ ‐6,98
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐16,14 ‐16,14 ‐‐ ‐11,14

45 daklicht depot 7,50 1,63 1,63 ‐‐ 6,63
46 daklicht depot 7,50 ‐1,73 ‐1,73 ‐‐ 3,27
47 daklicht depot 7,50 ‐0,84 ‐0,84 ‐‐ 4,16
48 daklicht depot 7,50 ‐0,36 ‐0,36 ‐‐ 4,64
49 daklicht depot 7,50 ‐0,02 ‐0,02 ‐‐ 4,98

50 waterkoeler op dak 9,00 28,67 28,67 ‐‐ 33,67
51 waterkoeler op dak 9,00 28,74 28,74 ‐‐ 33,74
52 waterkoeler op dak 9,00 28,76 28,76 ‐‐ 33,76
53 ventilator op dak 8,00 21,62 21,62 ‐‐ 26,62
54 ventilator op dak 8,00 22,90 22,90 ‐‐ 27,90

55 ventilator op dak 8,00 21,56 21,56 ‐‐ 26,56
56 ventilator op dak 8,00 21,52 21,52 ‐‐ 26,52
57 ventilator op dak 8,00 21,45 21,45 ‐‐ 26,45
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 6,41 6,41 ‐‐ 11,41
59 ventilator op dak 8,00 22,67 22,67 ‐‐ 27,67

68 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,98 1,98 ‐‐ 6,98
69 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,70 1,70 ‐‐ 6,70
70 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,51 1,51 ‐‐ 6,51
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐1,09 ‐1,09 ‐‐ 3,91
72 glaspui gevel 2,70 ‐11,79 ‐11,79 ‐‐ ‐6,79

73 ramen voorgevel 2,10 ‐13,05 ‐13,05 ‐‐ ‐8,05
74 ramen voorgevel 2,10 ‐13,05 ‐13,05 ‐‐ ‐8,05
75 ramen voorgevel 2,10 ‐6,58 ‐6,58 ‐‐ ‐1,58
76 ramen voorgevel 4,90 ‐13,32 ‐13,32 ‐‐ ‐8,32
77 ramen voorgevel 4,90 ‐12,90 ‐12,90 ‐‐ ‐7,90

78 ramen voorgevel 4,90 ‐9,30 ‐9,30 ‐‐ ‐4,30
79 Stalen voor/achtergevels 9,30 18,58 18,58 ‐‐ 23,58
80 Stalen voor/achtergevels 9,30 14,80 14,80 ‐‐ 19,80
81 Stalen voor/achtergevels 9,30 27,03 27,03 ‐‐ 32,03
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 25,67 25,67 ‐‐ 30,67

83 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,81 26,81 ‐‐ 31,81
84 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,46 26,46 ‐‐ 31,46
85 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,55 8,55 ‐‐ 13,55
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,56 8,56 ‐‐ 13,56
87 Stalen dak, plat 11,10 18,20 18,20 ‐‐ 23,20

88 Stalen dak, plat 11,10 18,49 18,49 ‐‐ 23,49
89 Stalen dak, plat 11,10 16,93 16,93 ‐‐ 21,93
90 Stalen dak, plat 11,10 17,02 17,02 ‐‐ 22,02
96 ventilator op dak 7,20 16,13 16,13 ‐‐ 21,13
97 ventilator op dak 7,20 15,99 15,99 ‐‐ 20,99

98 ventilator op dak 7,20 12,83 12,83 ‐‐ 17,83
99 ventilator op dak 7,20 17,37 17,37 ‐‐ 22,37

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:00:01Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K04‐w_C ‐ woning kavel 4 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K04‐w_C woning kavel 4 westgevel 7,50 39,84 37,75 31,55 42,75

101 Vrachtwagens route 1 1,00 33,66 ‐‐ 29,40 39,40
201 manouevreren vrachtwagens route 1 1,00 29,99 ‐‐ 25,73 35,73
105 personenauto's route 3 0,75 19,24 19,75 16,74 26,74
02 gasreducer 2,00 16,45 16,45 16,45 26,45
210 manouevreren personenauto's route 3 0,75 15,54 16,05 13,04 23,04

209 manouevreren personenauto's route 3 0,75 14,68 15,19 12,18 22,18
202 manouevreren vrachtwagens route 2 1,00 18,15 ‐‐ 11,46 21,46
103 vrachtwagens route 2 1,00 16,94 ‐‐ 10,25 20,25
211 manouevreren personenauto's route 3 0,75 11,26 11,77 8,76 18,76
208 manouevreren personenauto's route 3 0,75 10,61 11,12 8,11 18,11

213 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,85 7,36 4,35 14,35
05 roostcompr. 3 0,70 10,25 10,25 4,25 15,25
206 manouevreren personenauto's route 3 0,75 6,63 7,14 4,13 14,13
205 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,69 6,20 3,19 13,19
207 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,62 6,13 3,12 13,12

212 manouevreren personenauto's route 3 0,75 5,61 6,12 3,11 13,11
04 roostcompr. 2 2,50 7,86 7,86 1,86 12,86
214 manouevreren personenauto's route 3 0,75 3,79 4,30 1,29 11,29
03 roostcompr. 1 2,50 4,35 4,35 ‐1,65 9,35
01 lakkoeler 9,70 19,62 19,62 ‐‐ 24,62

06 deur 1, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
07 deur 2, voor 2,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
08 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 0,34 0,34 ‐‐ 5,34
09 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 2,46 2,46 ‐‐ 7,46
10 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐0,03 ‐0,03 ‐‐ 4,97

102 bestelbussen route 1 0,75 20,42 ‐‐ ‐‐ 20,42
104 bestelbussen route 2 0,75 5,05 ‐‐ ‐‐ 5,05
11 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 ‐1,78 ‐1,78 ‐‐ 3,22
12 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,98 8,98 ‐‐ 13,98
13 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 10,24 10,24 ‐‐ 15,24

14 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 8,68 8,68 ‐‐ 13,68
15 schuin dak boven prod.lijnen 9,50 7,15 7,15 ‐‐ 12,15
16 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐1,88 ‐1,88 ‐‐ 3,12
17 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,11 ‐2,11 ‐‐ 2,89
18 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐2,31 ‐2,31 ‐‐ 2,69

19 glasstrook prod.lijn, enkel 12,10 ‐6,55 ‐6,55 ‐‐ ‐1,55
20 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,19 7,19 ‐‐ 12,19
203 manouevreren bestelbussen route 1 0,75 21,66 ‐‐ ‐‐ 21,66
204 manouevreren bestelbussen route 2 0,75 8,07 ‐‐ ‐‐ 8,07
21 plat dak boven prod.lijnen 7,00 7,00 7,00 ‐‐ 12,00

215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐31,23 ‐‐ ‐‐ ‐31,23
216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐49,55 ‐‐ ‐‐ ‐49,55
22 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,83 6,83 ‐‐ 11,83
23 plat dak boven prod.lijnen 7,00 6,65 6,65 ‐‐ 11,65
24 plat dak lakkerij 8,00 7,46 7,46 ‐‐ 12,46

25 plat dak lakkerij 8,00 6,95 6,95 ‐‐ 11,95
26 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐2,96 ‐‐ ‐‐ ‐2,96
27 plat dak inpakafdeling 8,00 ‐3,47 ‐‐ ‐‐ ‐3,47
28 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,08 ‐‐ ‐‐ ‐4,08
29 raam inpakafdeling 1,50 ‐4,11 ‐‐ ‐‐ ‐4,11

30 raam inpakafdeling 1,50 ‐5,53 ‐‐ ‐‐ ‐5,53
31 rooster lakkerij 5,40 ‐8,48 ‐8,48 ‐‐ ‐3,48
32 deur inpakafdeling 2,00 0,42 ‐‐ ‐‐ 0,42
33 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,63 ‐4,63 ‐‐ 0,37
34 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,89 ‐4,89 ‐‐ 0,11

35 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐4,97 ‐4,97 ‐‐ 0,03
36 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐6,20 ‐6,20 ‐‐ ‐1,20
37 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,84 7,84 ‐‐ 12,84
38 schuin dak opslaggedeelte 9,50 7,22 7,22 ‐‐ 12,22
39 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐7,11 ‐7,11 ‐‐ ‐2,11

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:05:00Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Brugman LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K04‐w_C ‐ woning kavel 4 westgevel
Groep: Brugman
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

40 schuin dak opslaggedeelte 9,50 ‐9,36 ‐9,36 ‐‐ ‐4,36
41 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,37 ‐11,37 ‐‐ ‐6,37
42 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,60 ‐11,60 ‐‐ ‐6,60
43 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐11,98 ‐11,98 ‐‐ ‐6,98
44 glasstrook nok opslaggedeelte 12,10 ‐16,14 ‐16,14 ‐‐ ‐11,14

45 daklicht depot 7,50 1,63 1,63 ‐‐ 6,63
46 daklicht depot 7,50 ‐1,73 ‐1,73 ‐‐ 3,27
47 daklicht depot 7,50 ‐0,84 ‐0,84 ‐‐ 4,16
48 daklicht depot 7,50 ‐0,36 ‐0,36 ‐‐ 4,64
49 daklicht depot 7,50 ‐0,02 ‐0,02 ‐‐ 4,98

50 waterkoeler op dak 9,00 28,67 28,67 ‐‐ 33,67
51 waterkoeler op dak 9,00 28,74 28,74 ‐‐ 33,74
52 waterkoeler op dak 9,00 28,76 28,76 ‐‐ 33,76
53 ventilator op dak 8,00 21,62 21,62 ‐‐ 26,62
54 ventilator op dak 8,00 22,90 22,90 ‐‐ 27,90

55 ventilator op dak 8,00 21,56 21,56 ‐‐ 26,56
56 ventilator op dak 8,00 21,52 21,52 ‐‐ 26,52
57 ventilator op dak 8,00 21,45 21,45 ‐‐ 26,45
58 ventilatierooster/kanaal 4,00 6,41 6,41 ‐‐ 11,41
59 ventilator op dak 8,00 22,67 22,67 ‐‐ 27,67

68 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,98 1,98 ‐‐ 6,98
69 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,70 1,70 ‐‐ 6,70
70 kier aansluiting glas en dak 12,10 1,51 1,51 ‐‐ 6,51
71 kier aansluiting glas en dak 12,10 ‐1,09 ‐1,09 ‐‐ 3,91
72 glaspui gevel 2,70 ‐11,79 ‐11,79 ‐‐ ‐6,79

73 ramen voorgevel 2,10 ‐13,05 ‐13,05 ‐‐ ‐8,05
74 ramen voorgevel 2,10 ‐13,05 ‐13,05 ‐‐ ‐8,05
75 ramen voorgevel 2,10 ‐6,58 ‐6,58 ‐‐ ‐1,58
76 ramen voorgevel 4,90 ‐13,32 ‐13,32 ‐‐ ‐8,32
77 ramen voorgevel 4,90 ‐12,90 ‐12,90 ‐‐ ‐7,90

78 ramen voorgevel 4,90 ‐9,30 ‐9,30 ‐‐ ‐4,30
79 Stalen voor/achtergevels 9,30 18,58 18,58 ‐‐ 23,58
80 Stalen voor/achtergevels 9,30 14,80 14,80 ‐‐ 19,80
81 Stalen voor/achtergevels 9,30 27,03 27,03 ‐‐ 32,03
82 Stalen voor/achtergevels 9,30 25,67 25,67 ‐‐ 30,67

83 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,81 26,81 ‐‐ 31,81
84 Stalen voor/achtergevels 9,30 26,46 26,46 ‐‐ 31,46
85 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,55 8,55 ‐‐ 13,55
86 Stalen voor/achtergevels 9,30 8,56 8,56 ‐‐ 13,56
87 Stalen dak, plat 11,10 18,20 18,20 ‐‐ 23,20

88 Stalen dak, plat 11,10 18,49 18,49 ‐‐ 23,49
89 Stalen dak, plat 11,10 16,93 16,93 ‐‐ 21,93
90 Stalen dak, plat 11,10 17,02 17,02 ‐‐ 22,02
96 ventilator op dak 7,20 16,13 16,13 ‐‐ 21,13
97 ventilator op dak 7,20 15,99 15,99 ‐‐ 20,99

98 ventilator op dak 7,20 12,83 12,83 ‐‐ 17,83
99 ventilator op dak 7,20 17,37 17,37 ‐‐ 22,37

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:05:00Geomilieu V4.41



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Huiskes met en zonder bedrijfsunits

Dagperiode

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte Dag Dag

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 37,46 37,31

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 29,87 28,48

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 28,94 28,18

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 32,74 32,08

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 31,84 28,25

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 28,81 29,09

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 33,08 30,22

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,64 38,51

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 38,83 38,36

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 28,41 28,14

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 46,48 45,52

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 45,41 44,54

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 30,97 30,65

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 37,61 37,37

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 35,74 36,39

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 26,05 26,03

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 25,12 25,12

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 36,25 36,32

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 30,38 30,09

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 23,64 23,61

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 31,14 30,58

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 31,39 31,42

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 27,49 28,04

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 32,25 32,37

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 27,82 27,81

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 28,45 28,43

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 21,34 21,32

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 30,20 30,05

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 19,06 19,04

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 28,69 28,69

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 28,88 28,83

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 34,50 33,11

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 24,81 24,81

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 34,33 34,04

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits



AlcedoResultaten Huiskes LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐z_A ‐ woning kavel 5 zuidgevel
Groep: Huiskes
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K05‐z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,50 46,63 42,82 37,27 47,82

810 Laden en lossen met heftruck 1,00 43,23 ‐‐ ‐‐ 43,23
501 Overheaddeur noordwestgevel 3,00 40,64 39,39 33,37 44,39
502 Loopdeur noordoostgevel 1,33 36,58 35,33 29,31 40,33
601 Houtmotafzuiging 1,20 31,49 30,24 24,22 35,24
802 Manouevreren bestelbussen route 1 0,75 31,41 33,17 30,16 40,16

511 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 31,01 29,76 23,74 34,76
512 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 30,33 29,08 23,06 34,08
513 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 29,96 28,71 22,69 33,71
811 Laden en lossen met heftruck 1,00 29,12 ‐‐ ‐‐ 29,12
514 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 26,91 25,66 19,64 30,66

515 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 25,41 24,16 18,14 29,16
516 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 25,11 23,86 17,84 28,86
801 Manouevreren vrachtwagen route 1 1,00 22,45 ‐‐ ‐‐ 22,45
507 Ramen noordoostgevel  2,20 19,42 18,17 12,15 23,17
506 Ramen noordoostgevel  2,20 19,24 17,99 11,97 22,99

505 Ramen noordoostgevel  2,20 18,92 17,67 11,65 22,67
504 Ramen noordoostgevel  2,20 18,76 17,51 11,49 22,51
701 Vrachtwagens route 1 1,00 17,83 ‐‐ ‐‐ 17,83
702 Bestelbussen route 1 0,75 16,11 17,87 14,86 24,86
812 Laden en lossen met heftruck 1,00 15,67 ‐‐ ‐‐ 15,67

705 Personenauto's route 4 0,75 13,00 17,77 11,40 22,77
508 Ramen noordwestgevel  2,20 11,90 10,65 4,63 15,65
703 Vrachtwagens route 2 1,00 11,78 ‐‐ ‐‐ 11,78
509 Ramen noordwestgevel  2,20 11,57 10,32 4,30 15,32
806 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 11,29 16,06 11,29 21,29

808 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 10,99 15,76 10,99 20,99
807 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 10,71 15,48 10,71 20,71
510 Ramen noordwestgevel  2,20 10,55 9,30 3,28 14,30
803 Manouevreren vrachtwagen route 2 1,00 10,32 ‐‐ ‐‐ 10,32
503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur 2,20 9,89 8,64 2,62 13,64

805 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 9,42 14,19 9,42 19,42
804 Manouevreren vrachtwagen route 3 1,00 8,79 ‐‐ ‐‐ 8,79
809 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 5,02 9,61 ‐‐ 14,61
704 Vrachtwagens route 3 1,00 3,54 ‐‐ ‐‐ 3,54
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐37,30 ‐‐ ‐‐ ‐37,30

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐39,27 ‐‐ ‐‐ ‐39,27
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3 1,00 ‐46,24 ‐‐ ‐‐ ‐46,24

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:00:40Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Huiskes LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K04‐w_A ‐ woning kavel 4 westgevel
Groep: Huiskes
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K04‐w_A woning kavel 4 westgevel 1,50 45,52 41,37 35,78 46,37

810 Laden en lossen met heftruck 1,00 42,54 ‐‐ ‐‐ 42,54
501 Overheaddeur noordwestgevel 3,00 39,24 37,99 31,97 42,99
502 Loopdeur noordoostgevel 1,33 34,20 32,95 26,93 37,95
601 Houtmotafzuiging 1,20 32,61 31,36 25,34 36,36
802 Manouevreren bestelbussen route 1 0,75 29,47 31,23 28,22 38,22

511 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 29,21 27,96 21,94 32,96
512 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 28,54 27,29 21,27 32,29
513 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 28,11 26,86 20,84 31,86
514 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 26,99 25,74 19,72 30,74
515 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 24,02 22,77 16,75 27,77

516 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 23,58 22,33 16,31 27,33
801 Manouevreren vrachtwagen route 1 1,00 22,91 ‐‐ ‐‐ 22,91
811 Laden en lossen met heftruck 1,00 22,50 ‐‐ ‐‐ 22,50
507 Ramen noordoostgevel  2,20 17,66 16,41 10,39 21,41
506 Ramen noordoostgevel  2,20 17,37 16,12 10,10 21,12

505 Ramen noordoostgevel  2,20 16,75 15,50 9,48 20,50
702 Bestelbussen route 1 0,75 16,55 18,31 15,30 25,30
504 Ramen noordoostgevel  2,20 16,38 15,13 9,11 20,13
701 Vrachtwagens route 1 1,00 16,06 ‐‐ ‐‐ 16,06
812 Laden en lossen met heftruck 1,00 15,13 ‐‐ ‐‐ 15,13

803 Manouevreren vrachtwagen route 2 1,00 10,95 ‐‐ ‐‐ 10,95
705 Personenauto's route 4 0,75 10,67 15,44 9,07 20,44
703 Vrachtwagens route 2 1,00 9,66 ‐‐ ‐‐ 9,66
508 Ramen noordwestgevel  2,20 9,51 8,26 2,24 13,26
509 Ramen noordwestgevel  2,20 9,15 7,90 1,88 12,90

510 Ramen noordwestgevel  2,20 8,98 7,73 1,71 12,73
806 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 8,64 13,41 8,64 18,64
807 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 8,40 13,17 8,40 18,40
805 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 7,88 12,65 7,88 17,88
808 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 7,69 12,46 7,69 17,69

503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur 2,20 7,32 6,07 0,05 11,07
809 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 3,37 7,96 ‐‐ 12,96
804 Manouevreren vrachtwagen route 3 1,00 ‐2,55 ‐‐ ‐‐ ‐2,55
704 Vrachtwagens route 3 1,00 ‐7,46 ‐‐ ‐‐ ‐7,46
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐38,66 ‐‐ ‐‐ ‐38,66

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐41,09 ‐‐ ‐‐ ‐41,09
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3 1,00 ‐56,64 ‐‐ ‐‐ ‐56,64

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:03:06Geomilieu V4.41



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Huiskes met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 33,87 28,29 33,86 28,27

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 37,35 31,61 37,34 31,61

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 22,52 16,91 22,52 16,91

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 26,87 21,42 26,87 21,42

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 26,70 21,02 26,65 20,93

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 33,60 27,84 33,60 27,84

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 30,74 25,04 30,71 24,99

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 36,75 30,92 36,75 30,92

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 32,16 26,47 32,05 26,27

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 30,68 25,16 30,68 25,16

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 28,68 22,94 28,71 23,00

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 36,20 30,39 36,20 30,39

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 31,50 25,72 31,49 25,71

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 34,49 28,70 34,49 28,70

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 39,34 33,68 39,03 33,17

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 41,49 35,78 41,49 35,78

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 40,50 34,83 40,28 34,46

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 42,14 36,44 42,14 36,44

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 26,77 21,00 26,45 20,70

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 31,48 25,71 31,48 25,71

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 44,68 38,95 44,24 38,51

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 45,10 39,45 45,10 39,45

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 43,70 37,90 43,70 37,90

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 45,20 39,40 45,20 39,40

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 29,98 24,36 29,94 24,30

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 45,92 40,16 44,77 39,06

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 45,97 40,29 41,08 35,34

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 21,70 16,43 21,71 16,44

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 26,77 20,89 26,77 20,89

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 29,19 23,24 29,19 23,24

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 32,31 26,37 32,31 26,37

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 34,22 28,51 34,22 28,52

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 38,60 32,76 38,60 32,75

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 35,76 29,82 35,76 29,82

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 39,96 34,04 39,96 34,04

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 24,81 19,18 24,81 19,18

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Huiskes met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 31,14 25,32 31,14 25,32

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 35,29 29,51 35,29 29,51

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 39,14 33,26 39,14 33,26

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 36,74 31,09 36,74 31,09

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 40,50 34,71 40,50 34,71

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 40,82 35,07 40,77 34,97

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 41,86 36,05 41,86 36,05

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 40,42 34,79 40,12 34,25

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 42,64 36,96 42,64 36,96

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 38,53 32,72 38,52 32,71

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 40,07 34,26 40,07 34,26

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 35,94 29,99 35,93 29,96

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 38,85 32,94 38,85 32,94

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 34,06 28,12 34,06 28,12

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 36,08 30,16 36,08 30,16

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 26,51 20,69 26,51 20,70

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 35,06 29,20 35,06 29,20

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 23,88 18,07 23,88 18,07

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 29,38 23,42 29,38 23,42

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 33,67 28,12 33,67 28,12

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 37,84 32,07 37,84 32,07

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 31,85 26,13 31,85 26,13

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 37,39 31,48 37,39 31,48

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 41,65 36,02 41,65 36,02

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 42,37 36,81 42,37 36,81

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 39,61 33,73 39,61 33,73

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 41,52 35,65 41,52 35,65

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 44,03 38,22 44,03 38,22

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 45,29 39,49 45,29 39,49



AlcedoResultaten Huiskes LAr,LT zonder bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avond‐ en nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Industrielawaai LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K05‐z_B ‐ woning kavel 5 zuidgevel
Groep: Huiskes
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K05‐z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,50 49,37 45,97 40,29 50,97

501 Overheaddeur noordwestgevel 3,00 42,93 41,68 35,66 46,68
802 Manouevreren bestelbussen route 1 0,75 33,23 34,99 31,98 41,98
502 Loopdeur noordoostgevel 1,33 38,87 37,62 31,60 42,62
511 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 36,05 34,80 28,78 39,80
512 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 35,68 34,43 28,41 39,43

513 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 35,29 34,04 28,02 39,04
601 Houtmotafzuiging 1,20 34,47 33,22 27,20 38,22
514 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 33,74 32,49 26,47 37,49
515 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 32,73 31,48 25,46 36,48
516 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 32,32 31,07 25,05 36,07

702 Bestelbussen route 1 0,75 17,76 19,52 16,51 26,51
507 Ramen noordoostgevel  2,20 22,11 20,86 14,84 25,86
506 Ramen noordoostgevel  2,20 21,91 20,66 14,64 25,66
505 Ramen noordoostgevel  2,20 21,63 20,38 14,36 25,38
504 Ramen noordoostgevel  2,20 21,36 20,11 14,09 25,11

806 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 13,57 18,34 13,57 23,57
705 Personenauto's route 4 0,75 14,96 19,73 13,36 24,73
808 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 12,81 17,58 12,81 22,81
807 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 12,76 17,53 12,76 22,76
805 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 11,68 16,45 11,68 21,68

508 Ramen noordwestgevel  2,20 15,26 14,01 7,99 19,01
509 Ramen noordwestgevel  2,20 14,92 13,67 7,65 18,67
510 Ramen noordwestgevel  2,20 13,86 12,61 6,59 17,61
503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur 2,20 12,87 11,62 5,60 16,62
701 Vrachtwagens route 1 1,00 20,05 ‐‐ ‐‐ 20,05

703 Vrachtwagens route 2 1,00 12,81 ‐‐ ‐‐ 12,81
704 Vrachtwagens route 3 1,00 4,46 ‐‐ ‐‐ 4,46
801 Manouevreren vrachtwagen route 1 1,00 24,50 ‐‐ ‐‐ 24,50
803 Manouevreren vrachtwagen route 2 1,00 11,13 ‐‐ ‐‐ 11,13
804 Manouevreren vrachtwagen route 3 1,00 9,64 ‐‐ ‐‐ 9,64

809 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 6,78 11,37 ‐‐ 16,37
810 Laden en lossen met heftruck 1,00 45,43 ‐‐ ‐‐ 45,43
811 Laden en lossen met heftruck 1,00 29,97 ‐‐ ‐‐ 29,97
812 Laden en lossen met heftruck 1,00 17,21 ‐‐ ‐‐ 17,21
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐35,34 ‐‐ ‐‐ ‐35,34

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐38,47 ‐‐ ‐‐ ‐38,47
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3 1,00 ‐45,79 ‐‐ ‐‐ ‐45,79

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:08:32Geomilieu V4.41



AlcedoResultaten Huiskes LAr,LT met bedrijfsunits
20165802deelbijdrage per bron maatgevende punt avond‐ en nachtperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 Industrielawaai LAr,LT met bedrijfsunits
LAeq bij Bron voor toetspunt: K17‐zw_C ‐ woning kavel 17 zuidwestgevel
Groep: Huiskes
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K17‐zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,50 48,30 45,29 39,49 50,29

501 Overheaddeur noordwestgevel 3,00 43,04 41,79 35,77 46,79
502 Loopdeur noordoostgevel 1,33 37,65 36,40 30,38 41,40
802 Manouevreren bestelbussen route 1 0,75 30,33 32,09 29,08 39,08
601 Houtmotafzuiging 1,20 35,11 33,86 27,84 38,86
511 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 34,77 33,52 27,50 38,52

512 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 33,83 32,58 26,56 37,58
513 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 33,74 32,49 26,47 37,49
514 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 32,81 31,56 25,54 36,56
515 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 31,71 30,46 24,44 35,46
516 Dak productieruimte 1/6 deel 0,10 31,44 30,19 24,17 35,19

507 Ramen noordoostgevel  2,20 23,54 22,29 16,27 27,29
702 Bestelbussen route 1 0,75 17,35 19,11 16,10 26,10
806 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 14,33 19,10 14,33 24,33
705 Personenauto's route 4 0,75 15,56 20,33 13,96 25,33
805 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 13,75 18,52 13,75 23,75

506 Ramen noordoostgevel  2,20 20,27 19,02 13,00 24,02
807 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 12,22 16,99 12,22 22,22
505 Ramen noordoostgevel  2,20 19,41 18,16 12,14 23,16
808 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 12,11 16,88 12,11 22,11
504 Ramen noordoostgevel  2,20 19,36 18,11 12,09 23,11

508 Ramen noordwestgevel  2,20 15,45 14,20 8,18 19,20
509 Ramen noordwestgevel  2,20 15,05 13,80 7,78 18,80
510 Ramen noordwestgevel  2,20 12,25 11,00 4,98 16,00
503 Ramen noordoostgevel naast loopdeur 2,20 10,70 9,45 3,43 14,45
701 Vrachtwagens route 1 1,00 17,58 ‐‐ ‐‐ 17,58

703 Vrachtwagens route 2 1,00 11,25 ‐‐ ‐‐ 11,25
704 Vrachtwagens route 3 1,00 3,85 ‐‐ ‐‐ 3,85
801 Manouevreren vrachtwagen route 1 1,00 24,15 ‐‐ ‐‐ 24,15
803 Manouevreren vrachtwagen route 2 1,00 11,02 ‐‐ ‐‐ 11,02
804 Manouevreren vrachtwagen route 3 1,00 9,05 ‐‐ ‐‐ 9,05

809 Manouevreren personenauto's route 4 0,75 7,12 11,71 ‐‐ 16,71
810 Laden en lossen met heftruck 1,00 43,54 ‐‐ ‐‐ 43,54
811 Laden en lossen met heftruck 1,00 26,53 ‐‐ ‐‐ 26,53
812 Laden en lossen met heftruck 1,00 28,12 ‐‐ ‐‐ 28,12
813 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1 1,00 ‐34,36 ‐‐ ‐‐ ‐34,36

814 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2 1,00 ‐39,96 ‐‐ ‐‐ ‐39,96
815 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R3 1,00 ‐46,45 ‐‐ ‐‐ ‐46,45

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

19‐12‐2018 12:02:30Geomilieu V4.41



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] fabriek en installaties voertuigen

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 33,55 51,78

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 41,50 51,98

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 37,98 47,90

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 35,08 45,69

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 44,33 55,30

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 43,80 52,86

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 35,02 42,60

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,56 61,44

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 41,05 59,34

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 36,32 50,38

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 44,40 64,68

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 39,90 61,89

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 37,66 52,36

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 45,18 63,90

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 42,46 64,00

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 36,66 43,29

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 30,06 39,96

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 41,19 56,58

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 39,23 55,03

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 31,85 52,33

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 39,37 53,28

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 39,97 54,89

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 37,37 43,65

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 41,29 54,56

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 37,60 41,96

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 37,77 46,85

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 31,08 39,55

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 38,24 53,12

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 28,62 36,31

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,28 44,40

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 37,51 51,02

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 42,51 60,06

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 34,29 49,52

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 42,40 59,75

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman dagperiode zonder 

bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde
voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 34,31 32,83 13,98 47,83

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 37,16 36,16 16,47 49,64

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 45,81 44,55 28,30 50,10

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 47,21 45,49 28,40 50,71

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 43,57 42,14 27,84 50,07

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 47,23 44,03 27,90 50,65

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 36,20 35,49 13,28 43,33

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 36,91 35,89 16,13 48,12

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 46,53 45,51 28,79 53,52

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 47,96 46,93 28,99 54,75

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 46,22 45,39 27,94 50,71

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 47,76 46,72 28,21 51,43

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 35,16 36,53 12,75 42,50

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 36,51 37,63 15,90 47,27

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 45,41 47,81 28,57 55,45

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 47,76 49,61 28,95 57,05

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 42,91 45,92 23,30 57,18

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 47,38 47,49 28,70 58,49

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,90 34,59 11,86 48,21

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 36,52 39,20 15,43 51,17

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 45,99 46,56 27,67 61,54

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 47,66 48,13 28,03 62,64

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 41,47 36,61 18,76 59,13

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 43,35 39,62 20,40 60,58

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 34,48 30,84 11,38 49,01

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 46,05 45,69 26,97 62,94

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 42,36 36,07 19,70 61,83

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 38,56 32,81 19,65 40,78

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 35,08 31,42 14,92 41,56

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 31,45 26,76 11,47 36,75

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 34,96 31,41 14,24 40,32

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 43,33 42,07 25,21 54,55

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 44,88 42,64 25,61 55,64

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 43,07 41,92 19,66 50,15

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 44,83 42,50 25,55 52,49

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 34,28 33,35 12,40 48,72

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 35,61 30,17 15,27 50,06

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 42,40 43,10 21,02 53,67

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 46,29 41,20 27,76 55,08

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 44,31 42,95 19,63 51,36

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 46,15 44,62 27,65 53,05

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 39,29 27,69 15,76 38,02

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 37,36 30,31 16,18 42,36

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 43,93 39,98 19,60 50,45

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode zonder bedrijfsunits 

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode zonder bedrijfsunits 

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 45,76 41,20 26,4 52,94

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 40,17 38,37 19,76 40,75

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 36,30 29,82 15,41 41,96

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 40,95 40,20 21,25 49,70

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 45,08 40,85 25,92 51,73

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 32,68 24,97 11,84 39,13

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 34,93 29,95 14,56 41,45

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 41,16 39,98 25,27 51,29

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 44,70 41,55 25,31 51,01

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 30,04 30,45 11,07 37,44

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 34,08 27,30 13,85 40,88

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 40,78 34,76 20,64 45,22

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 43,91 37,67 24,77 49,54

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 40,13 32,81 18,77 50,32

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 43,90 37,32 24,75 52,46

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 44,30 38,61 19,14 57,00

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 45,78 39,66 26,33 58,58

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 33,32 26,44 12,46 42,13

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 36,06 30,01 15,16 46,19

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 44,47 40,10 25,89 57,05

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 45,74 41,59 26,51 58,59



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] fabriek en installaties voertuigen

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 33,55 51,92

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 41,50 51,98

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 37,98 47,90

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 35,08 45,54

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 44,33 55,30

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 43,80 52,86

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 35,02 43,07

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,56 61,44

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 41,05 56,54

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 36,32 45,19

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 43,91 61,14

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 38,53 61,26

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 37,67 52,58

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 44,91 63,06

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 43,58 63,20

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 36,66 43,29

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 30,06 39,71

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 41,21 56,58

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 39,26 54,59

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 31,85 52,33

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 39,37 52,97

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 39,97 55,06

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 37,93 43,65

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 41,42 52,53

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 37,63 40,70

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 37,80 46,77

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 31,08 39,10

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 38,24 53,11

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 28,62 36,31

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,28 44,60

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 37,51 51,02

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 42,54 54,37

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 34,29 49,51

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 42,06 55,39

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman dagperiode met 

bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 34,31 32,83 13,98 48,11

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 37,16 36,16 16,47 49,64

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 45,81 44,55 28,30 50,10

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 47,21 45,49 28,40 50,71

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 43,57 42,14 27,84 50,07

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 47,23 44,03 27,90 50,65

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 36,20 35,49 13,28 43,85

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 36,91 35,89 16,13 48,12

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 46,53 45,51 28,79 53,52

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 47,96 46,93 28,99 54,75

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 46,22 45,39 27,94 50,71

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 47,76 46,72 28,21 51,43

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 35,16 36,53 12,75 42,07

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 36,51 37,63 15,90 47,27

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 45,41 47,81 28,57 55,45

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 47,76 49,61 28,95 57,05

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 42,91 45,92 23,30 57,18

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 47,38 47,49 28,70 58,49

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,90 34,59 11,86 46,59

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 36,52 39,20 15,43 51,17

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 46,00 46,56 27,67 58,83

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 47,66 48,13 28,03 62,63

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 41,52 36,61 18,76 58,86

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 43,35 39,62 20,40 60,58

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 34,48 30,84 11,38 48,97

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 46,05 45,35 26,97 61,98

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 42,66 38,19 19,70 61,18

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 38,56 32,81 19,65 40,53

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 35,08 31,42 14,92 41,56

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 31,45 26,43 11,47 36,75

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 34,96 31,41 14,24 40,32

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 43,34 42,07 25,21 54,51

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 44,88 42,64 25,61 55,61

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 43,08 41,65 19,66 50,40

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 44,83 42,50 25,55 52,49

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 34,28 33,35 12,40 48,72

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 35,61 30,17 15,27 50,06

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 42,40 43,10 21,02 53,15

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 46,29 41,20 27,76 55,08

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 44,31 42,95 19,63 51,36

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 46,15 44,62 27,65 53,05

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 39,29 27,69 15,76 38,02

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 37,36 30,31 16,18 42,36

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 43,93 39,98 19,60 50,45

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode met bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode met bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 45,76 41,20 26,4 52,94

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 40,18 37,13 19,76 40,75

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 36,30 29,82 15,41 41,96

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 40,95 40,04 21,25 49,70

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 45,08 40,85 25,92 51,73

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 32,68 24,97 11,84 39,13

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 34,93 29,95 14,56 41,45

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 41,16 39,98 25,27 51,25

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 44,70 41,55 25,31 51,01

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 30,04 30,45 11,07 37,44

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 34,08 27,30 13,85 40,88

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 40,78 34,76 20,64 45,22

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 43,91 37,67 24,77 49,54

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 40,13 32,81 18,77 50,30

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 43,90 37,32 24,75 52,45

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 44,30 38,61 19,14 56,77

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 45,78 39,66 26,33 58,58

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 33,32 26,44 12,46 42,13

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 36,06 30,01 15,16 46,19

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 44,47 40,10 25,89 57,05

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 45,74 41,59 26,51 58,59



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 40,87 55,07 33,40

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 36,93 43,97 28,25

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 32,76 45,31 30,45

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 36,23 49,47 33,98

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 34,76 51,14 31,63

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 33,36 44,37 30,25

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 37,26 49,31 34,22

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 47,45 60,59 41,69

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 42,98 55,79 35,93

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 32,41 48,61 28,76

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 50,86 63,24 42,75

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 49,71 62,40 39,97

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 35,46 55,05 30,02

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 51,71 64,95 43,49

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 51,22 63,26 41,49

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 27,49 44,02 25,69

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 28,72 40,84 28,27

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 40,10 52,89 36,79

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 37,75 46,91 38,12

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 27,50 39,97 26,83

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 41,45 53,89 36,16

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 43,05 58,83 34,85

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 47,53 61,13 39,51

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 46,47 57,53 39,10

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 45,23 58,73 38,20

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 42,17 50,79 38,19

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 40,68 51,02 36,94

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 31,86 44,12 30,71

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 31,34 47,08 26,85

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 40,28 54,65 32,92

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 37,74 50,71 34,55

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 48,74 61,32 36,63

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 43,13 57,23 41,47

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 49,84 60,76 41,70

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes 

zonder bedrijfsunits dagperiode

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging gebouw voertuigen houtmotafzuiging

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 40,95 41,81 34,23 34,93 41,81 34,23

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 44,56 43,60 38,46 38,54 43,60 38,46

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 28,31 31,98 28,42 22,29 31,98 28,42

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 33,07 36,30 31,02 27,05 36,30 31,02

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 33,16 35,72 31,16 27,14 35,72 31,16

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 40,74 40,58 35,46 34,72 40,58 35,46

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 37,28 39,83 34,97 31,26 39,83 34,97

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 43,75 42,44 39,99 37,73 42,44 39,99

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 38,82 39,59 36,03 32,80 39,59 36,03

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 37,20 40,64 34,01 31,18 40,64 34,01

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 34,84 36,80 34,30 28,82 36,80 34,30

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 42,38 41,99 42,03 36,36 41,99 42,03

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 38,36 40,36 34,88 32,34 40,36 34,88

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 41,63 42,96 36,51 35,61 42,96 36,51

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 46,43 46,34 40,37 40,41 46,34 40,37

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 48,55 47,84 43,39 42,53 47,84 43,39

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 47,66 47,66 41,03 41,64 47,66 41,03

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 49,24 49,12 43,55 43,22 49,12 43,55

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,63 36,77 29,93 27,61 36,77 29,93

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 38,40 41,26 34,43 32,38 41,26 34,43

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 51,97 51,17 44,72 45,95 51,17 44,72

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 52,31 52,85 44,82 46,29 52,85 44,82

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 51,14 50,63 42,87 45,12 50,63 42,87

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 52,60 52,48 44,86 46,58 52,48 44,86

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 36,93 41,65 31,38 30,91 41,65 31,38

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 53,36 53,75 44,21 47,34 53,75 44,21

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 53,29 54,14 44,47 47,27 54,14 44,47

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 27,26 33,92 26,62 21,24 33,92 26,62

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 33,45 35,55 31,52 27,43 35,55 31,52

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 35,98 39,04 33,77 29,96 39,04 33,77

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 39,25 41,65 36,33 33,23 41,65 36,33

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 40,66 44,35 38,89 34,64 44,35 38,89

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 45,45 45,93 42,56 39,43 45,93 42,56

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 42,76 45,94 39,52 36,74 45,94 39,52

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 47,18 47,73 42,59 41,16 47,73 42,59

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 29,50 34,46 32,40 23,48 34,46 32,40

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 37,99 37,91 35,01 31,97 37,91 35,01

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 42,07 44,46 39,08 36,05 44,46 39,08

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 46,23 45,96 42,20 40,21 45,96 42,2

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 43,77 44,88 38,25 37,75 44,88 38,25

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 47,70 46,23 42,21 41,68 46,23 42,21

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 48,19 48,50 40,21 42,17 48,50 40,21

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 49,24 50,12 41,88 43,22 50,12 41,88

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 47,55 48,76 40,71 41,53 48,76 40,71

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 49,80 50,44 43,25 43,78 50,44 43,25

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 45,85 46,89 39,08 39,83 46,89 39,08

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 47,42 48,30 40,54 41,4 48,3 40,54

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 43,07 45,78 39,06 37,05 45,78 39,06

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 46,05 47,11 41,32 40,03 47,11 41,32

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 41,07 43,42 37,74 35,05 43,42 37,74

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 43,23 44,66 39,00 37,21 44,66 39

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 32,79 36,56 31,95 26,77 36,56 31,95

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 41,58 41,84 40,25 35,56 41,84 40,25

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 28,80 30,60 31,70 22,78 30,60 31,70

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 36,22 33,69 34,02 30,2 33,69 34,02

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 39,97 41,89 38,12 33,95 41,89 38,12

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 44,89 43,40 40,38 38,87 43,4 40,38

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 38,02 41,42 37,34 32,00 41,42 37,34

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 44,51 42,56 40,58 38,49 42,56 40,58

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 48,92 51,08 40,32 42,90 51,08 40,32

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 49,46 52,61 42,08 43,44 52,61 42,08

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 46,89 49,30 41,24 40,87 49,30 41,24

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 48,73 51,31 43,53 42,71 51,31 43,53

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes 

zonder bedrijfsunits avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging gebouw voertuigen houtmotafzuiging

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes 

zonder bedrijfsunits avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 51,40 52,28 44,24 45,38 52,28 44,24

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 52,67 54,32 45,11 46,65 54,32 45,11



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 40,86 54,86 33,40

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 35,15 43,97 28,25

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 32,02 44,25 30,45

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 35,58 48,69 33,98

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 30,87 51,14 31,63

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 33,59 44,85 30,25

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 35,93 41,40 34,22

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 42,88 58,15 38,03

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 42,63 55,21 35,93

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 31,89 44,92 28,76

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 49,60 62,57 42,61

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 48,30 61,87 39,78

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 35,27 51,85 30,02

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 47,28 62,99 37,59

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 43,84 56,66 35,19

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 27,48 44,02 25,69

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 28,72 40,84 28,27

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 40,09 52,73 37,93

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 37,75 46,80 38,12

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 27,48 39,95 26,83

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 39,13 50,13 36,16

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 43,05 58,83 34,85

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 47,45 57,21 39,51

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 44,06 50,64 39,10

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 45,22 57,40 38,20

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 42,17 47,27 38,19

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 40,66 50,96 36,94

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 31,66 44,08 30,71

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 31,34 47,07 26,85

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 40,23 54,65 32,92

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 37,70 49,74 34,55

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 48,74 60,96 36,87

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 43,13 57,23 41,47

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 49,84 60,76 41,70

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes met 

bedrijfsunits dagperiode

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging gebouw voertuigen houtmotafzuiging

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 40,94 41,65 34,23 34,92 41,65 34,23

K01-o_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 44,56 43,47 38,46 38,54 43,47 38,46

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 28,31 31,94 28,42 22,29 31,94 28,42

K01-w_C woning kavel 1 oostgevel 7,5 33,07 36,30 31,02 27,05 36,30 31,02

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 33,16 35,61 31,16 27,14 35,36 31,16

K01-z_C woning kavel 1 zuidgevel 7,5 40,74 40,58 35,46 34,72 40,58 35,46

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 37,28 39,83 34,97 31,26 39,83 34,97

K02-o_C woning kavel 2 oostgevel 7,5 43,75 42,44 39,99 37,73 42,44 39,99

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 38,82 37,53 36,03 32,80 37,53 36,03

K02-w_C woning kavel 2 westgevel 7,5 37,20 40,64 34,01 31,18 40,64 34,01

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 34,84 37,23 34,30 28,82 37,23 34,30

K02-z_C woning kavel 2 zuidgevel 7,5 42,38 41,99 42,03 36,36 41,99 42,03

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 38,36 40,42 34,88 32,34 40,42 34,88

K03-o_C woning kavel 3 oostgevel 7,5 41,63 42,96 36,51 35,61 42,96 36,51

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 46,37 43,88 40,37 40,35 43,69 40,37

K03-w_C woning kavel 3 westgevel 7,5 48,55 47,84 43,39 42,53 47,84 43,39

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 47,62 47,66 41,03 41,60 47,66 41,03

K03-z_C woning kavel 3 zuidgevel 7,5 49,24 49,08 43,55 43,22 49,08 43,55

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,25 36,53 29,93 27,23 36,53 29,93

K04-o_C woning kavel 4 oostgevel 7,5 38,40 41,26 34,43 32,38 41,26 34,43

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 51,48 50,83 44,75 45,46 50,83 44,75

K04-w_C woning kavel 4 westgevel 7,5 52,31 52,82 44,82 46,29 52,82 44,82

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 51,13 50,50 43,13 45,11 50,50 43,13

K04-z_C woning kavel 4 zuidgevel 7,5 52,60 52,48 44,86 46,58 52,48 44,86

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 36,93 40,03 31,38 30,91 40,03 31,38

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 52,10 51,45 44,21 46,08 51,45 44,21

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 48,25 48,89 42,45 42,23 48,89 42,45

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 27,26 33,53 26,62 21,24 33,53 26,62

K06-n_C woning kavel 6 noordgevel 7,5 33,45 35,55 31,52 27,43 35,55 31,52

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 35,98 39,04 33,77 29,96 39,04 33,77

K06-o_C woning kavel 6 oostgevel 7,5 39,25 41,65 36,33 33,23 41,65 36,33

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 40,65 44,35 38,89 34,63 44,35 38,89

K06-w_C woning kavel 6 westgevel 7,5 45,45 45,93 42,56 39,43 45,93 42,56

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 42,76 45,94 39,52 36,74 45,94 39,52

K06-z_C woning kavel 6 zuidgevel 7,5 47,18 47,73 42,59 41,16 47,73 42,59

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 29,50 34,46 32,40 23,48 34,46 32,40

K09-o_C woning kavel 9 oostgevel 7,5 37,99 37,91 35,01 31,97 37,91 35,01

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 42,07 44,31 39,08 36,05 44,31 39,08

K09-w_C woning kavel 9 westgevel 7,5 46,23 45,86 42,20 40,21 45,86 42,2

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 43,77 44,88 38,25 37,75 44,88 38,25

K09-z_C woning kavel 9 zuidgevel 7,5 47,70 46,23 42,21 41,68 46,23 42,21

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 48,18 48,50 40,21 42,16 48,50 40,21

K10-zo_C woning kavel 10 zuidoostgevel 7,5 49,24 50,12 41,88 43,22 50,12 41,88

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 47,51 48,29 40,71 41,49 48,29 40,71

K10-zw_C woning kavel 10 zuidwestgevel 7,5 49,80 50,26 43,25 43,78 50,26 43,25

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 45,85 46,89 39,08 39,83 46,89 39,08

K11-zo_C woning kavel 11 zuidoostgevel 7,5 47,42 48,30 40,54 41,4 48,3 40,54

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 43,07 45,78 39,06 37,05 45,78 39,06

K11-zw_C woning kavel 11 zuidwestgevel 7,5 46,05 47,11 41,32 40,03 47,11 41,32

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 41,07 43,42 37,74 35,05 43,42 37,74

K12-o_C woning kavel 12 oostgevel 7,5 43,23 44,66 39,00 37,21 44,66 39

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 32,79 36,56 31,95 26,77 36,56 31,95

K12-z_C woning kavel 12 zuidgevel 7,5 41,58 41,84 40,25 35,56 41,84 40,25

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 28,80 30,60 31,70 22,78 30,60 31,70

K16-o_C woning kavel 16 oostgevel 7,5 36,22 33,69 34,02 30,2 33,69 34,02

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 39,97 41,89 38,12 33,95 41,89 38,12

K16-w_C woning kavel 16 westgevel 7,5 44,89 43,40 40,38 38,87 43,4 40,38

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 38,02 41,41 37,34 32,00 41,41 37,34

K16-z_C woning kavel 16 zuidgevel 7,5 44,51 42,55 40,58 38,49 42,55 40,58

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 48,92 51,02 40,32 42,90 51,02 40,32

K17-nw_C woning kavel 17 noordwestgevel 7,5 49,46 52,61 42,08 43,44 52,61 42,08

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 46,89 49,30 41,24 40,87 49,30 41,24

K17-zo_C woning kavel 17 zuidoosstgevel 7,5 48,73 51,31 43,53 42,71 51,31 43,53

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes met 

bedrijfsunits avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] gebouw voertuigen houtmotafzuiging gebouw voertuigen houtmotafzuiging

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Huiskes met 

bedrijfsunits avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 51,40 52,28 44,24 45,38 52,28 44,24

K17-zw_C woning kavel 17 zuidwestgevel 7,5 52,67 54,30 45,11 46,65 54,3 45,11
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NOTITIE 
 

 

Datum: 12 juni 2019 

Ons kenmerk: 20165802.STH22008 

Project: Plan Weleveld te Tubbergen 

Betreft: Uitbreiding Brugman 

 

Ten behoeve van: Hoek Vastgoed Visie  

Ter attentie van: de heer A. Hoek 

 

Opgesteld door: mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds 

 

1 INLEIDING 

In verband met de ontwikkeling van woningbouw op het plan Weleveld heeft Alcedo een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting afkomstig van industrielawaai van 

Brugman en Huiskes. De resultaten hiervan zijn opgenomen in rapportnummer 

20165802.R02.V03 d.d. 15 januari 2019. 

 

Door Brugman is een inspraakreactie ingediend, omdat zij vreest belemmerd te worden in 

haar uitbreidingsmogelijkheden als gevolg van de realisatie van de woningen. Op 28 mei 2019 

heeft een overleg plaatsgevonden bij de gemeente. Hierbij is door Brugman aangegeven dat 

de mogelijkheid bestaat dat het bedrijf in noordoostelijke richting wordt uitgebreid voor 

opslag. In de volgende figuur is aangegeven waar de uitbreiding is gelegen. 

 

 
Figuur 1 Situering Brugman en mogelijke uitbreiding 

 

Uitbreiding 

opslag 
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Deze uitbreiding zal gerealiseerd worden, wanneer een deel van het pand waar nu opslag 

plaatsvindt, verkocht wordt. De verwachting is dan ook niet dat deze wijziging zal leiden tot 

een toename van de verkeersbewegingen bij de expeditie (route 1). 

Als gevolg van de uitbreiding kunnen wel andere reflecties en/of afschermingen plaatsvinden, 

waardoor de optredende maximale geluidsniveaus bij de nieuwe woningen wijzigen. 

 

Doel van het nu uitgevoerde onderzoek is om de maximale geluidsniveaus met het gewijzigde 

gebouw te bepalen. Aanvullend is berekend hoeveel voertuigbewegingen er via route 1 plaats 

kunnen vinden om nog te kunnen voldoen aan het gemeentelijk geluidsbeleid en aan het 

Activiteitenbesluit. 

 

2 UITGANGSPUNTEN 

De uitgangspunten voor Brugman komen overeen met de uitgangspunten zoals opgenomen 

in het rapport 20165802.R02.V03 d.d. 15 januari 2019. Het gebouw is in de noordoosthoek 

uitgebreid met een hoogte van 6,5 meter.  

 

Voor het plan Weleveld is inmiddels bekend dat de woningen gelegen tussen de 

Reutummerweg en Weleveldseweg zullen worden uitgevoerd uit 1 bouwlaag (goothoogte 

circa 3,5 meter) met kap. Praktisch gezien betekent dit dat er verblijfsruimten aanwezig zijn 

op de begane grond en 1
e
 verdieping. De geluidsniveaus worden daarom voor de dagperiode 

beoordeeld op 1,5 meter hoogte en voor de avond- en nachtperiode op 4,5 meter hoogte. 

Verder is de ligging van een aantal woningen iets gewijzigd. Het rekenmodel is hierop 

aangepast. In bijlage 1, figuur 1 is een overzicht van het rekenmodel weergegeven zonder 

bedrijfsunits op kavel 4 en 5 en in figuur 2 met bedrijfsunits. 

 

3 RESULTATEN 

In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten voor Brugman opgenomen zonder wijziging van het 

aantal voertuigbewegingen via route 1. Dit wil zeggen voor de zware vrachtwagens 

16 bewegingen in de dagperiode en 4 bewegingen in de nachtperiode en voor de 

bestelbussen 4 bewegingen in de dagperiode.  

 

Uit de resultaten blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in alle perioden 

voldoen aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften 

uit het Activiteitenbesluit. 

 

De maximale geluidsniveaus voldoen in de dag- en avondperiode aan de geluidsvoorschriften 

uit het Activiteitenbesluit.  

Zonder bedrijfsunits op kavel 4 en 5 wordt er in de nachtperiode bij de woningen op kavel 4 

en 5 niet voldaan aan het Activiteitenbesluit. Bij woning 4 bedraagt het maximale 

geluidsniveau ten hoogste 62 dB(A) en bij woning 5 ten hoogste 63 dB(A). Met bedrijfsunits 

op kavel 4 en 5 wordt er in de nachtperiode bij de woning op kavel 5 niet voldaan aan het 

Activiteitenbesluit. Bij woning 5 bedraagt het maximale geluidsniveau ten hoogste 62 dB(A). 

Hiermee wordt voldaan aan het voorstel voor maatwerkvoorschriften zoals opgenomen in 

tabel 12 in het rapport. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding van het pand van Brugman geen 

negatief effect heeft op de nieuwe woningen en vice versa. 

 

4 MAXIMAAL AANTAL BEWEGINGEN 

4.1 Ambitiewaarde geluidsbeleid 

De ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid bedraagt voor de dagperiode 45 dB(A), 

de avondperiode 40 dB(A) en in de nachtperiode 35 dB(A).  

Om hieraan te kunnen voldoen kunnen er in de dagperiode 128 vrachtwagens 

(256 bewegingen) komen, in de avondperiode 5 vrachtwagens (10 bewegingen) en in de 

nachtperiode 6 vrachtwagens (12 bewegingen). 

 

De invoergegevens van de geluidsbronnen en rekenresultaten van deze variant zijn 

opgenomen in bijlage 3. De invoergegevens van bron 101 en 201 zijn gewijzigd ten opzichte 

van het rapport van 15 januari 2019. 

 

Een wijziging van het aantal bewegingen heeft geen invloed op de maximale geluidsniveaus. 

Deze wijzigen niet. 

 

4.2 Plafondwaarde geluidsbeleid en geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit 

De plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid bedraagt voor de dagperiode 50 dB(A), 

de avondperiode 45 dB(A) en in de nachtperiode 40 dB(A). Dit komt overeen met de 

geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus uit het 

Activiteitenbesluit. 

Om hieraan te kunnen voldoen kunnen er in de dagperiode 500 vrachtwagens 

(1.000 bewegingen) komen, in de avondperiode 25 vrachtwagens (50 bewegingen) en in de 

nachtperiode 20 vrachtwagens (40 bewegingen). 

 

De invoergegevens van de geluidsbronnen en rekenresultaten van deze variant zijn 

opgenomen in bijlage 4. De invoergegevens van bron 101 en 201 zijn gewijzigd ten opzichte 

van het rapport van 15 januari 2019. 

 

Een wijziging van het aantal bewegingen heeft geen invloed op de maximale geluidsniveaus. 

Deze wijzigen niet. 

 

5 CONCLUSIE 

Wanneer Brugman haar gebouw in de noordoosthoek uitbreidt voor opslag, wordt bij de 

woningen op kavel 4 en 5 nog steeds voldaan aan het voorstel voor de 

maatwerkvoorschriften voor maximale geluidsniveaus in de nachtperiode zoals opgenomen in 

tabel 12 van het rapport 15 januari 2019. In de overige perioden en bij de overige woningen 

wordt voldaan aan de standaard geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

 

Om te kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau kan het aantal transportbewegingen via route 1 (expeditie oostzijde) 
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ruimschoots uitgebreid worden. De woningen in het plangebied hoeven daarom wat betreft 

geluid geen belemmering te vormen voor de uitbreidingsmogelijkheden van Brugman en vice 

versa.  

 

 

Bijlage(n): als genoemd 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 1 FIGUREN 
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Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging beoordelinspunten en geluidsbronnen Brugman

Industrielawaai - IL, [versie 03 - juni 2019 - M12 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman] , Geomilieu V4.41
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Figuur 2 Overzicht rekenmodel met bedrijfsunits met ligging beoordelinspunten en geluidsbronnen Brugman

Industrielawaai - IL, [versie 03 - juni 2019 - M14 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman met bedrijfsunits] , Geomilieu V4.41
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BIJLAGE 2 RESULTATEN MET 

UITBREIDING GEBOUW 
 

  



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Dagperiode

Naam Omschrijving Hoogte Dag Dag

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 24,60 24,63

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 35,29 35,29

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 30,62 30,62

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 25,20 25,19

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 35,23 35,23

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 34,51 34,51

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 26,93 26,92

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 35,97 35,97

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 34,60 34,38

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 27,65 27,44

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 36,55 34,74

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 33,65 31,50

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 28,84 28,87

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 37,32 37,10

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 35,34 36,03

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 26,82 26,80

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 20,82 20,65

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 33,02 32,60

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 31,99 31,11

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 24,42 24,40

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 32,98 32,55

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 31,57 31,59

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 25,99 26,76

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 32,65 32,75

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 28,24 28,37

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 29,49 29,48

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 21,31 21,28

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 27,67 27,40

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 19,42 19,41

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 28,25 28,25

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 28,23 28,23

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 35,88 34,68

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 26,03 26,02

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 35,62 35,16

met bedrijfsunitszonder bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 24,37 15,32 24,37 15,33

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 35,97 23,95 35,97 23,95

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 35,04 22,75 35,04 22,75

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 25,79 14,60 25,79 14,67

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 36,80 25,68 36,80 25,68

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 36,46 24,41 36,46 24,41

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 26,55 18,28 26,55 18,13

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 36,05 27,94 36,05 27,94

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 33,87 27,96 33,87 27,82

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 23,66 16,57 23,66 16,07

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 36,08 29,94 36,09 26,45

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 31,34 28,52 31,39 27,67

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 24,56 16,16 24,56 16,14

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 36,22 30,82 36,13 30,48

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 32,25 29,82 32,63 29,68

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 28,43 13,14 28,42 13,04

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 21,43 8,79 21,41 8,54

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 33,66 24,35 33,65 24,27

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 32,16 24,56 32,14 24,27

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 25,37 16,46 25,37 16,65

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 34,22 24,21 34,22 23,88

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 34,26 22,41 34,26 22,58

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 27,08 11,51 27,08 11,51

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 34,63 20,27 34,63 20,25

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 30,81 13,70 30,81 13,38

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 31,96 19,99 31,95 19,90

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 21,82 8,90 21,82 8,90

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 31,18 22,50 31,18 22,49

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 20,57 10,09 20,57 10,09

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 30,52 16,20 30,52 16,20

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 29,63 19,04 29,63 19,04

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 34,79 28,92 34,80 28,86

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 23,29 13,22 23,29 13,22

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 34,84 27,76 34,99 27,72

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] fabriek en installaties voertuigen

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 33,39 51,63

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 44,66 51,82

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 39,79 52,04

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 34,97 46,04

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 44,33 52,99

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 43,77 52,86

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 35,37 51,08

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,68 61,41

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 41,68 59,80

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 36,91 50,70

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 44,40 65,00

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 39,90 62,50

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 38,17 51,21

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 45,17 64,34

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 42,47 64,00

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 36,62 42,39

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 30,20 40,67

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 41,58 56,59

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 39,51 58,98

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 32,43 52,37

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 41,44 53,36

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 39,98 56,47

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 35,81 55,71

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 42,12 54,56

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 38,07 41,82

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 38,89 47,20

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 31,46 39,98

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 35,50 53,43

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 29,05 37,52

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,10 44,53

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 36,99 49,64

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 43,62 60,73

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 35,67 44,74

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 42,89 62,35

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman dagperiode zonder 

bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde
voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 34,18 34,78 13,95 47,59

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 45,72 45,78 28,19 51,50

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 44,78 43,14 27,76 50,28

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 36,14 36,46 13,44 44,54

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 46,51 47,30 28,78 52,64

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 46,17 47,22 27,94 52,23

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 36,12 41,50 12,73 46,73

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 45,60 47,63 28,62 55,01

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 43,52 45,82 24,86 56,37

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,64 34,14 11,86 48,39

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 46,00 46,40 27,67 61,80

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 41,48 36,61 18,76 59,61

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 35,11 30,54 11,38 48,73

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 46,05 45,65 26,97 62,92

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 42,37 34,17 19,70 61,83

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 38,38 31,92 19,74 39,33

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 31,48 26,88 11,48 37,37

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 43,64 42,15 25,26 53,42

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 42,03 41,11 20,83 53,86

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 35,49 32,52 12,41 48,78

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 44,09 42,93 21,52 53,96

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 44,09 43,31 19,64 52,40

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 37,28 28,61 14,49 41,07

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 44,65 39,96 22,42 50,46

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 40,79 38,55 19,92 39,44

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 41,73 40,38 23,89 49,64

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 32,65 25,51 11,84 37,82

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 41,04 39,70 25,27 51,24

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 30,37 30,63 11,13 40,20

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 40,59 33,24 20,44 43,77

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 39,73 31,99 19,09 50,03

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 44,81 38,02 26,08 59,47

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 33,36 27,52 12,89 42,46

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 44,78 42,15 26,05 57,52

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode zonder bedrijfsunits 

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] fabriek en installaties voertuigen

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 33,39 51,71

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 44,66 51,82

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 39,79 52,04

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 34,97 46,32

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 44,33 52,99

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 43,77 52,86

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 35,37 51,08

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,68 61,41

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 41,68 55,41

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 36,91 45,53

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 43,90 61,06

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 38,53 61,32

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 38,18 51,50

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 44,91 63,58

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 43,58 63,20

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 36,62 42,39

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 30,20 39,76

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 41,58 56,59

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 39,54 57,20

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 32,43 52,37

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 41,44 52,80

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 39,98 56,61

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 36,61 50,98

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 42,23 54,52

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 38,24 41,82

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 38,92 47,20

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 31,46 38,82

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 35,50 53,39

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 29,05 37,52

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,10 44,30

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 36,99 49,64

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 42,65 56,30

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 35,67 44,74

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 42,28 62,35

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman dagperiode met 

bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  dagperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en 

toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter]

fabriek en 

installaties voertuigen

fabriek en 

installaties voertuigen

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 34,18 34,78 13,95 47,74

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 45,72 45,78 28,19 51,5

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 44,78 43,14 27,76 50,28

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 36,14 36,46 13,44 44,54

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 46,51 47,30 28,78 52,64

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 46,17 47,22 27,94 52,23

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 36,12 41,50 12,73 46,73

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 45,60 47,63 28,62 55,01

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 43,52 45,82 24,86 56,32

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 33,64 34,14 11,86 46,99

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 46,01 46,40 27,67 58,86

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 41,52 36,61 18,76 58,99

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 35,11 29,89 11,38 48,68

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 46,05 43,69 26,97 61,95

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 42,68 37,83 19,70 61,18

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 38,38 31,27 19,74 39,33

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 31,48 26,25 11,48 37,37

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 43,65 42,04 25,26 53,38

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 42,04 40,38 20,83 53,68

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 35,49 32,52 12,41 48,8

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 44,09 42,93 21,52 52,19

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 44,09 43,31 19,64 52,40

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 37,28 28,61 14,49 41,07

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 44,65 39,96 22,42 50,46

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 40,79 37,43 19,92 39,44

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 41,73 39,96 23,89 49,64

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 32,65 25,51 11,84 37,82

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 41,04 39,70 25,27 51,23

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 30,37 30,63 11,13 40,20

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 40,59 33,24 20,44 43,77

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 39,73 31,99 19,09 50,03

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 44,81 38,02 26,08 59,27

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 33,36 27,52 12,89 42,46

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 44,94 41,81 26,05 57,52

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax Brugman 

avond- en nachtperiode met bedrijfsunits

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode LAmax nachtperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar 

geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 



 

 

 

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS EN 

RESULTATEN VOLDOEN AAN 

AMBITIEWAARDE 

  



AlcedoInvoergegevens
20165801Mobiele bronnen LAr,LT om te voldoen aan ambitiewaarde

Model: M16 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman ambitiewaarde
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Vrachtwagens route 1      1,00      0,00   256    10    12  20,01  29,32  31,54  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
102 bestelbussen route 1      0,75      0,00     4 ‐‐ ‐‐  38,16 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
103 vrachtwagens route 2      1,00      0,00    14 ‐‐     2  32,71 ‐‐  39,40  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
104 bestelbussen route 2      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  36,58 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
105 personenauto's route 3      0,75      0,00    80    30    30  24,81  24,30  27,31  10   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

11‐6‐2019 12:47:15Geomilieu V4.41



AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan ambitiewaarde

Model: M16 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman ambitiewaarde
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

201 manouevreren vrachtwagens route 1     1,00      0,00 Normale puntbron  2,134  0,083  0,100   7,50  16,81  19,03   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
202 manouevreren vrachtwagens route 2     1,00      0,00 Normale puntbron  0,117 ‐‐  0,017  20,12 ‐‐  26,81   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
203 manouevreren bestelbussen route 1     0,75      0,00 Normale puntbron  0,033 ‐‐ ‐‐  25,56 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
204 manouevreren bestelbussen route 2     0,75      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
205 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

206 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
207 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
208 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
212 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
213 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

214 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
209 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
210 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
211 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
01 lakkoeler     9,70      0,00 Normale puntbron  6,014  2,005 ‐‐   3,00   3,00 ‐‐   65,80   71,60   81,40   87,60   88,90   92,50   88,10   86,80   84,30   96,70 fabriek en installaties
02 gasreducer     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   47,30   59,50   66,50   71,10   74,00   76,70   91,00   92,10   85,30   95,20 fabriek en installaties
03 roostcompr. 1     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   46,40   58,60   68,30   71,70   67,00   63,00   66,00   66,80   59,50   75,91 fabriek en installaties
04 roostcompr. 2     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   48,80   66,00   70,60   72,60   73,10   69,30   66,70   65,20   58,30   78,53 fabriek en installaties

05 roostcompr. 3     0,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   45,50   59,40   69,70   76,90   79,60   77,80   76,40   73,80   65,20   84,50 fabriek en installaties
06 deur 1, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,20   66,80   75,10   83,20   87,10   86,10   83,50   78,60   69,70   91,68 fabriek en installaties
07 deur 2, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,70   66,70   76,20   81,70   84,20   84,00   80,90   76,00   66,80   89,43 fabriek en installaties
08 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
09 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

10 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
11 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
12 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
13 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
14 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

15 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
16 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
17 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
18 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
19 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties

20 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
21 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
22 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
23 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
24 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties

25 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties
26 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
27 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
28 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
29 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
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AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan ambitiewaarde

Model: M16 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman ambitiewaarde
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

30 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
31 rooster lakkerij     5,40      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   56,80   62,00   64,20   66,40   67,20   62,00   56,40   51,00   72,19 fabriek en installaties
32 deur inpakafdeling     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   50,70   50,20   55,60   58,90   59,50   55,10   47,40   37,70   21,70   64,21 fabriek en installaties
33 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
34 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

35 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
36 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
37 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
38 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
39 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

40 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
41 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
42 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
43 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
44 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties

45 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
46 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
47 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
48 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
49 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties

50 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
51 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
52 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
53 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
54 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties

55 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
56 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
57 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
58 ventilatierooster/kanaal     4,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   47,20   56,40   61,70   73,30   75,10   75,20   72,00   66,80   57,60   80,42 fabriek en installaties
59 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,80   74,40   83,40   91,80   96,10   94,50   92,30   89,00   82,30  100,54 fabriek en installaties

68 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
69 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
70 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
71 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
72 glaspui gevel     2,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   41,90   40,60   47,10   52,40   54,70   54,00   59,20   48,70   38,80   62,33 fabriek en installaties

73 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
74 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
75 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
76 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
77 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties

78 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
79 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
80 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
81 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
82 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
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AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan ambitiewaarde

Model: M16 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman ambitiewaarde
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

83 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
84 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
85 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
86 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
87 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties

88 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
89 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
90 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
96 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
97 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties

98 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
99 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Dagperiode voldoen ambitiewaarde

Naam Omschrijving Hoogte Dag Dag

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 30,00 30,17

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 35,72 35,72

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 31,94 31,93

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 28,52 28,49

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 37,09 37,09

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 35,35 35,35

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 29,17 29,09

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 42,92 42,92

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 42,30 41,74

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 32,62 31,48

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 44,44 39,45

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 43,20 40,57

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 32,39 32,48

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 44,70 44,89

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 44,13 44,04

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 28,94 28,87

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 24,99 24,39

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 39,63 38,12

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 39,58 37,42

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 30,97 30,91

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 38,75 36,93

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 35,78 35,86

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 28,35 28,81

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 36,11 36,16

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 29,20 29,31

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 31,24 31,24

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 25,41 25,24

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 35,26 34,51

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 22,71 22,67

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 31,27 31,27

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 34,95 34,95

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 44,01 42,56

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 29,04 29,04

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 44,05 43,98

met bedrijfsunitszonder bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode voldoen ambitiewaarde

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 25,86 18,97 25,86 18,98

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 36,06 24,50 36,06 24,50

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 35,13 23,33 35,13 23,34

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 26,49 17,44 26,51 17,55

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 37,13 27,13 37,13 27,13

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 36,57 25,03 36,57 25,03

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 27,11 19,64 27,00 19,30

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 37,41 30,85 37,41 30,85

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 36,60 31,70 36,51 31,52

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 26,32 20,93 26,06 20,37

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 39,24 34,34 37,54 30,35

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 36,85 33,23 36,26 32,37

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 26,69 20,55 26,68 20,53

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 39,67 35,09 39,52 34,86

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 38,06 34,53 38,00 34,34

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 28,66 15,63 28,66 15,57

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 22,11 12,32 22,09 12,21

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 35,30 28,44 35,28 28,38

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 34,45 28,71 34,33 28,43

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 27,25 20,74 27,32 20,95

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 35,43 27,82 35,31 27,38

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 34,83 25,12 34,88 25,38

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 27,47 15,23 27,47 15,23

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 35,11 23,83 35,11 23,83

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 30,89 15,13 30,89 14,90

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 32,37 22,09 32,36 22,03

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 22,54 12,71 22,54 12,71

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 32,78 26,13 32,77 26,11

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 21,23 12,49 21,23 12,49

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 30,91 19,22 30,91 19,22

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 30,98 23,31 30,98 23,31

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 38,20 33,45 38,17 33,39

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 24,73 17,37 24,73 17,37

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 37,44 32,03 37,52 32,01

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



 

 

 

BIJLAGE 4 INVOERGEGEVENS EN 

RESULTATEN VOLDOEN AAN 

PLAFONDWAARDE EN 

ACTIVITEITENBESLUIT 
 

 



AlcedoInvoergegevens
20165801Mobiele bronnen LAr,LT om te voldoen aan plafondwaarde en Activiteitenbesluit

Model: M18 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman plafondwaarde en Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Vrachtwagens route 1      1,00      0,00  1000    50    40  14,09  22,33  26,31  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
102 bestelbussen route 1      0,75      0,00     4 ‐‐ ‐‐  38,16 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
103 vrachtwagens route 2      1,00      0,00    14 ‐‐     2  32,71 ‐‐  39,40  10   5,00   57,00   76,00   85,00   90,00   95,00   98,00   97,00   90,00   76,00  102,27 mobiele bronnen
104 bestelbussen route 2      0,75      0,00     6 ‐‐ ‐‐  36,58 ‐‐ ‐‐  10   5,00   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
105 personenauto's route 3      0,75      0,00    80    30    30  24,81  24,30  27,31  10   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
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AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan plafondwaarde en Activiteitenbesluit

Model: M18 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman plafondwaarde en Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

201 manouevreren vrachtwagens route 1     1,00      0,00 Normale puntbron  8,340  0,417  0,333   1,58   9,82  13,80   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
202 manouevreren vrachtwagens route 2     1,00      0,00 Normale puntbron  0,117 ‐‐  0,017  20,12 ‐‐  26,81   62,00   72,00   82,00   86,00   89,00   92,00   93,00   86,00   76,00   97,31 mobiele bronnen
203 manouevreren bestelbussen route 1     0,75      0,00 Normale puntbron  0,033 ‐‐ ‐‐  25,56 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
204 manouevreren bestelbussen route 2     0,75      0,00 Normale puntbron  0,050 ‐‐ ‐‐  23,80 ‐‐ ‐‐   60,00   78,00   74,00   77,00   85,00   90,00   91,00   85,00   81,00   94,99 mobiele bronnen
205 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

206 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
207 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
208 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
212 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
213 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen

214 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
209 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
210 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
211 manouevreren personenauto's route 3     0,75      0,00 Normale puntbron  0,133  0,050  0,050  19,54  19,03  22,04   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 mobiele bronnen
215 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R1     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen

216 LAmax achteruitrijsignalering vrachtwagen R2     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00 ‐‐ ‐‐   59,00   71,00   83,00   85,00   87,00  111,00  105,00   94,00   77,00  112,07 mobiele bronnen
01 lakkoeler     9,70      0,00 Normale puntbron  6,014  2,005 ‐‐   3,00   3,00 ‐‐   65,80   71,60   81,40   87,60   88,90   92,50   88,10   86,80   84,30   96,70 fabriek en installaties
02 gasreducer     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  8,000   0,00   0,00   0,00   47,30   59,50   66,50   71,10   74,00   76,70   91,00   92,10   85,30   95,20 fabriek en installaties
03 roostcompr. 1     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   46,40   58,60   68,30   71,70   67,00   63,00   66,00   66,80   59,50   75,91 fabriek en installaties
04 roostcompr. 2     2,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   48,80   66,00   70,60   72,60   73,10   69,30   66,70   65,20   58,30   78,53 fabriek en installaties

05 roostcompr. 3     0,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000  2,010   0,00   0,00   6,00   45,50   59,40   69,70   76,90   79,60   77,80   76,40   73,80   65,20   84,50 fabriek en installaties
06 deur 1, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,20   66,80   75,10   83,20   87,10   86,10   83,50   78,60   69,70   91,68 fabriek en installaties
07 deur 2, voor     2,00      0,00 Uitstralende gevel ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐   50,70   66,70   76,20   81,70   84,20   84,00   80,90   76,00   66,80   89,43 fabriek en installaties
08 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
09 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

10 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
11 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
12 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
13 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
14 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties

15 schuin dak boven prod.lijnen     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,20   58,90   65,40   64,80   70,00   73,40   68,50   61,90   52,00   76,82 fabriek en installaties
16 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
17 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
18 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties
19 glasstrook prod.lijn, enkel    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   53,00   51,70   58,20   63,50   65,80   65,10   70,30   59,80   49,90   73,43 fabriek en installaties

20 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
21 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
22 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
23 plat dak boven prod.lijnen     7,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   61,40   66,50   67,30   71,90   76,00   70,30   63,10   51,90   79,00 fabriek en installaties
24 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties

25 plat dak lakkerij     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,40   67,60   72,00   71,60   68,60   66,70   60,30   56,00   43,30   77,06 fabriek en installaties
26 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
27 plat dak inpakafdeling     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   52,60   57,50   60,40   63,40   63,00   62,10   54,80   51,30   37,70   69,08 fabriek en installaties
28 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
29 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
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AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan plafondwaarde en Activiteitenbesluit

Model: M18 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman plafondwaarde en Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

30 raam inpakafdeling     1,50      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   44,30   48,20   52,10   54,10   55,70   52,80   45,50   36,00   21,40   60,47 fabriek en installaties
31 rooster lakkerij     5,40      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   49,80   56,80   62,00   64,20   66,40   67,20   62,00   56,40   51,00   72,19 fabriek en installaties
32 deur inpakafdeling     2,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000 ‐‐ ‐‐   0,00 ‐‐ ‐‐   50,70   50,20   55,60   58,90   59,50   55,10   47,40   37,70   21,70   64,21 fabriek en installaties
33 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
34 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

35 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
36 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
37 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
38 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
39 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties

40 schuin dak opslaggedeelte     9,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   43,00   45,00   51,00   49,70   55,90   60,20   53,20   44,40   31,40   62,89 fabriek en installaties
41 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
42 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
43 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties
44 glasstrook nok opslaggedeelte    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   44,80   37,80   43,80   48,50   51,70   52,00   55,00   42,20   29,20   58,87 fabriek en installaties

45 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
46 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
47 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
48 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties
49 daklicht depot     7,50      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   48,00   53,80   63,20   65,30   71,40   67,90   60,90   48,70   30,70   74,32 fabriek en installaties

50 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
51 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
52 waterkoeler op dak     9,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   58,50   74,10   85,00   89,80   92,50   92,30   89,60   84,00   75,00   97,76 fabriek en installaties
53 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
54 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties

55 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
56 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
57 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   52,30   65,80   73,50   87,50   85,10   84,50   83,10   76,20   70,70   91,62 fabriek en installaties
58 ventilatierooster/kanaal     4,00      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   47,20   56,40   61,70   73,30   75,10   75,20   72,00   66,80   57,60   80,42 fabriek en installaties
59 ventilator op dak     8,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   61,80   74,40   83,40   91,80   96,10   94,50   92,30   89,00   82,30  100,54 fabriek en installaties

68 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
69 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
70 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
71 kier aansluiting glas en dak    12,10      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   35,00   47,70   58,20   66,50   72,80   74,10   75,30   74,80   70,90   81,02 fabriek en installaties
72 glaspui gevel     2,70      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   41,90   40,60   47,10   52,40   54,70   54,00   59,20   48,70   38,80   62,33 fabriek en installaties

73 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
74 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
75 ramen voorgevel     2,10      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   40,20   38,90   45,40   50,70   53,00   52,30   57,50   47,00   37,10   60,63 fabriek en installaties
76 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
77 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties

78 ramen voorgevel     4,90      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   36,60   35,30   41,80   47,10   49,40   48,70   53,90   43,40   33,50   57,03 fabriek en installaties
79 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
80 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
81 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
82 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   51,90   63,60   70,10   72,40   75,70   75,00   73,20   70,70   63,80   81,27 fabriek en installaties
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AlcedoInvoergegevens
20165801Puntbronnen LAr,LT om te voldoen aan plafondwaarde en Activiteitenbesluit

Model: M18 Industrielawaai LAr,LT met uitbreiding Brugman plafondwaarde en Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

83 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
84 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
85 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
86 Stalen voor/achtergevels     9,30      0,00 Uitstralende gevel 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   50,70   62,40   68,90   71,20   74,50   73,80   72,00   69,50   62,60   80,07 fabriek en installaties
87 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties

88 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
89 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
90 Stalen dak, plat    11,10      0,00 Uitstralend dak HMRI‐II.8 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   46,50   58,20   66,70   70,00   68,30   65,60   60,80   60,30   51,40   74,50 fabriek en installaties
96 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
97 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties

98 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
99 ventilator op dak     7,20      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐   30,70   44,20   52,00   65,90   63,60   62,90   61,50   54,60   49,10   70,04 fabriek en installaties
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Dagperiode voldoen plafondwaarde en Activiteitenbesluit

Naam Omschrijving Hoogte Dag Dag

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 35,06 35,26

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 36,86 36,85

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 34,52 34,50

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 32,76 32,74

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 40,28 40,28

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 37,25 37,24

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 32,68 32,56

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 48,33 48,33

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 47,83 47,22

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 37,55 36,07

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 50,01 44,30

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 48,95 46,27

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 36,76 36,88

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 50,18 50,44

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 49,80 49,63

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 32,37 32,26

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 29,64 28,85

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 44,98 43,23

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 45,10 42,70

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 36,30 36,24

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 43,91 41,66

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 40,44 40,55

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 31,97 32,18

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 40,43 40,46

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 31,28 31,35

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 34,33 34,32

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 30,04 29,80

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 40,78 39,95

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 26,94 26,89

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 35,35 35,34

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 40,32 40,31

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 49,61 48,11

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoosstgevel 1,5 33,11 33,11

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 49,68 49,66

met bedrijfsunitszonder bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Brugman met en zonder bedrijfsunits

Avond- en nachtperiode voldoen plafondwaarde en

Activiteitenbesluit

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 29,21 23,73 29,23 23,74

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 36,41 26,02 36,41 26,02

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 35,47 24,90 35,48 24,92

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 28,53 21,72 28,60 21,86

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 38,21 30,12 38,21 30,12

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 36,96 26,70 36,96 26,70

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 28,82 22,52 28,47 21,92

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 40,58 35,17 40,58 35,17

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 41,18 36,51 41,02 36,31

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 30,84 26,01 30,37 25,43

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 44,11 39,44 40,84 35,25

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 42,73 38,44 41,94 37,57

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 30,75 25,64 30,74 25,63

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 44,71 40,15 44,53 39,94

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 44,02 39,74 43,84 39,53

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 29,52 19,66 29,52 19,64

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 24,11 17,01 24,10 16,98

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 38,83 33,40 38,80 33,36

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 38,67 33,70 38,46 33,43

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 31,05 25,79 31,22 26,01

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 38,39 32,55 38,08 32,07

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 36,58 29,31 36,74 29,65

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 28,76 20,03 28,76 20,04

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 36,62 28,54 36,62 28,54

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 31,20 18,09 31,20 17,98

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 33,70 25,78 33,69 25,76

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 24,60 17,55 24,60 17,55

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 36,26 30,88 36,24 30,86

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 23,19 16,46 23,19 16,46

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 32,18 23,62 32,18 23,62

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 34,14 28,35 34,14 28,35

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 43,21 38,60 43,16 38,54

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoosstgevel 4,5 28,02 22,36 28,01 22,36

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 41,91 37,07 41,94 37,06

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

zonder bedrijfsunits met bedrijfsunits

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning



Bijlage 12  Onderzoek geur en stof

526      bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg
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1 Inleiding

In opdracht van BJZ.nu zijn door Windmill de aspecten geur en stof beschouwd in het
kader van het bouwplan Weleveld-Reutummerweg te Tubbergen.

Het plan is gelegen aan de oostzijde van de woonkern Tubbergen ten noorden van de
Reutummerweg en aan weerzijden van de Weleveldstraat. Onderstaande afbeelding
geeft de locatie van het plangebied weer.

Afbeelding 1 Situering plangebied Weleveld

Het plan voorziet in 33 woningen. Afbeelding 2 geeft een overzicht van de indeling van
het plangebied.
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Afbeelding 2 Indeling plangebied

Ten zuiden van het plangebied is bedrijventerrein Boskamp gelegen. Op dit
bedrijventerrein zijn twee bedrijven gelegen die mogelijk van invloed op het plangebied
kunnen zijn. Het betreft de volgende bedrijven:

Tabel 1 Overzicht relevante bedrijven

bedrijf adres categorie richtafstand gemengd
gebied [m] werkelijke afstand [m]

Bouwgroep
Huiskens Reutummerweg 18a 3.2 50 35

Brugman
Radiatoren Boskampstraat 26 4.1 100 35

Gezien het feit dat de betreffende bedrijven op een bedrijventerrein zijn gelegen, worden
de richtafstanden conform de VNG-publicatie “bedrijven en milieuzonering” gehanteerd
die behoren bij een gemengd gebied (matige tot sterke functiemenging; naast woningen
andere functies zoals kleine bedrijven).
Uit tabel 1 blijkt dat het bouwplan deels binnen de richtafstanden wordt gerealiseerd.
Aangezien het richtafstanden betreft is het mogelijk om hier gemotiveerd van af te wijken.
Voorliggende rapportage behandelt hiertoe de aspecten geur en stof.
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2 Geur

2.1 Toetsingskader

Voor het aspect geur geeft de genoemde VNG-publicatie een stappenplan (bijlage
B5.3). Dit stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geurbelasting per stap hoger
wordt en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht.

In stap 1 wordt onderzocht of geurgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van
bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand wordt gerespecteerd, kan verdere
toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk.

Aangezien de werkelijke afstand binnen de richtafstand ligt, wordt niet voldaan aan stap
1. Vanaf stap 2 dient de geurbelasting berekend te worden. In stap 2 staan
streefwaarden geformuleerd. Voor het gebiedstype ‘gemengd gebied’ geldt een
streefwaarde van 1 ouE/m3 als 98-percentiel ter plaatse van woningen.

Stap 3 en 4 zijn van toepassing indien het nog hogere geurbelastingen betreft. In deze
situatie wordt daar niet vanuit gegaan.

2.2  Bepaling geurbelasting

In de omgeving van beide bedrijven (zie tabel 1) zijn reeds bestaande woningen
gelegen. Voor beide bedrijven geldt dat deze bestaande woningen op kortere afstand
dan de beoogde woningen in het plangebied zijn gelegen. Dit betekent dat de (mogelijk)
geuremissie van deze bedrijven reeds door de bestaande woningen wordt begrensd.

De dichtstbij gelegen woning bij het bedrijf aan de Reutummerweg 18a betreft de
woning aan de Reutummerweg 20-20a. Voor het radiatorenbedrijf geldt dat de woning
aan de Boskampstraat 27 de meest nabijgelegen woning is. Afbeelding 3 geeft de
locatie van deze woningen.

Afbeelding 3 Locatie omliggende woningen
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Teneinde de geurbelasting naar de omgeving te berekenen wordt gebruik gemaakt van
een rekenmodel (opgesteld in Geomilieu 4.41). De geuremissie vanwege beide bedrijven
wordt zodanig bepaald, dat beide bedrijven afzonderlijk ter plaatse van de meest nabij
gelegen woningen juist wordt voldaan aan de streefwaarde uit stap 2. Op die wijze wordt
de planologisch toegestane geurimmissie (1 ouE/m3 als 98-percentiel) middels een
fictieve geurbron gesimuleerd.
De overige modelparameters (ruwheidslengte, meteoreferentiepunt) worden door het
rekenprogramma bepaald (zie bijlage 2 bij deze rapportage: invoergegevens rekenmodel
geur).
Figuur 1 in bijlage 1 geeft een grafische weergave van het rekenmodel.

Op basis van de aldus bepaalde geuremissies van beide bedrijven, wordt de
geurbelasting ter plaatse van het bouwplan inzichtelijk gemaakt. Dit vindt plaats aan de
hand van geurcontouren voor elk van de twee bedrijven.
Onderstaande afbeelding geeft de berekende geurcontouren (1 ouE/m3 als 98-percentiel).

Afbeelding 4 Geurcontouren Reutummerweg 18a (boven) en Boskampweg 26

Uit de berekende geurcontouren blijkt dat de 1,0 ouE/m3-contour niet over de beoogde
woningen van het bouwplan ligt. Op basis van de planologisch toegestane geuremissie
bedraagt de geurimmissie ter plaatse van de beoogde woningen dus minder dan 1,0
ouE/m3 als 98-percentiel.

Gezien het voorgaande vormt het aspect geur geen belemmering voor planrealisatie.
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3 Stof

3.1 Toetsingskader

Ook voor het aspect stof geeft de VNG-publicatie een stappenplan (bijlage B5.3).

In stap 1 wordt onderzocht of de richtafstand wordt overschreden. Indien dat het geval 
is, kan verdere toetsing voor het aspect stof achterwege blijven en is inpassing 
mogelijk.

In stap 2 wordt bepaald waar de daadwerkelijke bronnen van stofverspreiding zijn 
gelegen. Indien deze bronnen (buitenopslag van stuifgevoelige stoffen, overslaglocaties 
van stuifgevoelige stoffen) zodanig binnen de inrichting zijn gesitueerd, dat de 
afstanden gemeten vanaf die bronnen voldoen aan de richtafstanden is inpassing 
mogelijk.

Stap 3 en 4 zijn van toepassing indien maatregelen getroffen zouden moeten worden 
om zichtbare stofverspreiding tegen te gaan of het om hogere stofbelastingen gaat. In 
deze situatie worden deze stappen niet beschouwd.

3.2 Beschouwing stof

De buitenterreinen aan de voorzijde van beide bedrijven zijn in gebruik als parkeer- en
stallingsterrein (zie onderstaande afbeelding).

Afbeelding 5 Luchtfoto bedrijven Boskampweg 26 en Reutummerweg 18a

Stuifgevoelige stoffen worden op deze locaties niet op- of overgeslagen. Hiermee
worden de richtafstanden in ieder geval gerespecteerd.

Gezien het voorgaande vormt het aspect stof geen belemmering voor planrealisatie.

locatie bouwplan
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4 Samenvatting en conclusie

In opdracht van BJZ.nu zijn door Windmill de aspecten geur en stof beschouwd in het
kader van het bouwplan Weleveld-Reutummerweg te Tubbergen.

Beide aspecten zijn beschouwd aan de hand van de VNG-publicatie “bedrijven en
milieuzonering”.

Uit de beschouwing blijkt dat beide aspecten geen belemmering vormen voor
planrealisatie.

WINDMILL
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I. BIJLAGE
Grafische weergave rekenmodel geur





II. BIJLAGE
Invoergegevens rekenmodel geur



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: geur totaal

Model eigenschap

Omschrijving geur totaal
Verantwoordelijke rvh
Rekenmethode #2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|

Aangemaakt door rvh op 23-10-2018
Laatst ingezien door rvh op 31-10-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41

GCN referentiepunt X:  250224.90  Y:  491629.87
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Terreinruwheid 0.3
Custom meteo Nee
Store journal files Nee
Custom emission file Nee
Calculation type Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation Nee

31-10-2018 15:07:46Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Commentaar

31-10-2018 15:07:46Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Model: geur totaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Geur Inert gas Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

01 bedrijf Boskampstraat 26    10,00  1,00  1,10     1470,00 0,00000000   0,100  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False
02 bedrijf Reutummerweg 18a    10,00  1,00  1,10     1470,00 0,00000000   0,100  285,0    0,000 Nee 8760,00 False False False False False

31-10-2018 15:09:33Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Model: geur totaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday

01 False True True True True True True True True True True True True False False False False False False True True True True
02 False True True True True True True True True True True True True False False False False False False True True True True

31-10-2018 15:09:33Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Model: geur totaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

01 True False False True True True True True True True True True True True True
02 True False False True True True True True True True True True True True True

31-10-2018 15:09:33Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Model: geur totaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr.

01 woning Reutummerweg 20-20a
02 woning Boskampstraat 27

31-10-2018 15:11:12Geomilieu V4.41



Bijlage 2
invoergegevens rekenmodel geur

Model: geur totaal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. DeltaX DeltaY

  10   10

31-10-2018 15:11:27Geomilieu V4.41



Bijlage 13  Akoestisch onderzoek 
scoutingterrein

546      bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg
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1 INLEIDING 

In opdracht van Hoek Vastgoed Visie heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor 

de ontwikkeling van 33 woningen in het plan Weleveld te Tubbergen. De ligging van het plan 

en de nabije omgeving is weergegeven in figuur 1. 

 

 
Figuur 1 Ligging woningen plangebied en nabije omgeving 

 

Ten zuidoosten van de woningen is het terrein van Stichting Jong Nederland Tubbergen 

(verder te noemen: Jong Nederland) gelegen, op het adres Havezatestraat 5. Jong Nederland 

heeft een inspraakreactie ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Tubbergen, 

Weleveld-Reutummerweg’. Voor Jong Nederland is op basis van de gehanteerde SBI-code 

9133.1 voor buurt- en clubhuizen een richtafstand van 30 meter gehanteerd. De 

dichtstbijzijnde nieuwe woning ligt net buiten deze afstand. Omdat de meeste activiteiten van 

Jong Nederland op het buitenterrein plaatsvinden, verwacht ze dat er bij de nieuwe woningen 

geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening als gevolg van geluid afkomstig van haar 

activiteiten. Zij wil aangetoond zien dat zij na realisatie van de woningen niet beperkt wordt in 

de uitvoering van haar activiteiten. Daarom is onderzocht wat de geluidsniveaus afkomstig 

van Jong Nederland zijn op de woningen binnen het plangebied.  

 

Voor het plan Weleveld is inmiddels bekend dat de woningen gelegen tussen de 

Reutummerweg en Weleveldseweg zullen worden uitgevoerd uit 1 bouwlaag (goothoogte 

circa 3,5 meter) met kap. Praktisch gezien betekent dit dat er verblijfsruimten aanwezig zijn 

op de begane grond en 1
e
 verdieping. Op kavel 4 en 5 kunnen bedrijfsunits gerealiseerd 

worden. In dit onderzoek is gerekend zonder de bedrijfsunits.  

Jong 

Nederland 
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Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de activiteiten en geluidsmetingen ter 

plekke, eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan 

de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de 

geluidsniveaus zijn berekend. 

 

De geluidsniveaus ten gevolge van Jong Nederland zijn bepaald volgens de “Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai 1999”. Bij het onderzoek zijn de richtlijnen volgens de 

“Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” gehanteerd. 

 

De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de geluidsvoorschriften volgens het 

Activiteitenbesluit en het gemeentelijk geluidsbeleid. Het inrichtingsgebonden verkeer 

(indirecte hinder) is beoordeeld volgens de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening 

op basis van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996. 
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2 UITGANGSPUNTEN  

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 

 digitale situatietekening ‘8305_verkaveling_20190607’ ontvangen op 11 juni 2019 van pr8 

Architecten; 

 ‘Bouwaanvraag Nieuw Clubgebouw Scouting Jong Nederland Tubbergen aan de 

Havezatestraat 5 te Tubbergen’, werknummer 12-293, bladnummer BA-1, d.d. 11-6-2012; 

 resultaten van geluidsmetingen en de inventarisatie bij Jong Nederland op 24 mei 2019; 

 Alcedo-expertise. 

 

2.2 Omschrijving Jong Nederland 

Jong Nederland is gevestigd aan de Havezatestraat 5 te Tubbergen. Jong Nederland beschikt 

over een blokhut met daaromheen een groot terrein voor buitenactiviteiten. Op het 

buitenterrein is een kampvuurplaats aanwezig, speeltoestellen en een parkeerlocatie. In de 

volgende figuur is een overzicht van het terrein weergegeven. 

 

 
Figuur 2 Overzicht terrein Jong Nederland 

 

Jong Nederland is een vereniging die activiteiten organiseert voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

De kinderen zijn verdeeld in 4 verschillende leeftijdscategorieën. Per groep zijn er 25 kinderen 

en 5 begeleiders. Verder kent de vereniging 5 stafleden. In totaal zijn er dus 125 personen 

kampvuurplaats 

overdekt terras parkeren 
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actief bij Jong Nederland. Iedere groep komt wekelijks bij elkaar gedurende 2 uur. Deze 

activiteiten zijn te beschouwen als de ‘representatieve activiteiten’.  

 

Naast de wekelijkse activiteiten vinden er bijzondere bijeenkomsten plaats. Het gaat hierbij 

om weekenden en kampen van de eigen groepen, districtsbijeenkomsten en bijzondere 

vieringen zoals het openingskampvuur, carnavalsavond, Sinterklaas en dergelijke. In totaal 

komt dit op meer dan 12 dagen per jaar voor, maar gemiddeld minder dan 1 keer per week. 

Deze activiteiten zijn te beschouwen als ‘afwijkende activiteiten’.  

 

Naast de eigen activiteiten wordt de accommodatie ook verhuurd aan derden, bijvoorbeeld 

voor familiedagen. Hierbij zijn maximaal 50 personen aanwezig. De activiteiten die dan 

plaatsvinden zijn vergelijkbaar met de ‘afwijkende activiteiten’ of zullen tot minder geluid 

leiden dan de eigen ‘afwijkende activiteiten’. Deze situatie wordt daarom niet afzonderlijk 

behandeld in dit onderzoek. 

 

2.2.1 Akoestisch representatieve activiteiten 

Een groepsactiviteit kan in de dagperiode (07:00-19:00 uur) of in de avondperiode (19:00-

23:00 uur) plaatsvinden en duurt 2 uur. De groepsactiviteit vindt meestal buiten plaats. Als 

het weer het niet toelaat, vindt de activiteit binnen plaats. Hierbij kan muziek gebruikt 

worden. Tijdens de geluidsmetingen is de geluidsinstallatie door Jong Nederland in zaal 1 

aangezet op het niveau dat zij binnen maximaal gebruikt. Het geluidsniveau in zaal 1 bedroeg 

op dat moment circa 80 dB(A). Ter plaatse van de kampvuurlocatie was het muziekgeluid van 

binnen niet hoorbaar. De nieuwe woningen zijn in dezelfde richting op grotere afstand 

gelegen. Aangenomen mag worden dat het muziekgeluid van binnen niet hoorbaar zal zijn bij 

de nieuwe woningen en daarmee niet relevant is. Dit onderzoek richt zich daarom verder op 

de geluiden die op het buitenterrein plaats kunnen vinden. 

 

Tijdens een bijeenkomst zijn er 25 kinderen en 5 begeleiders gedurende 2 uur buiten. Hierbij 

is gemiddeld 1 op de 2 personen continu aan het spreken met stemverheffing en/of zang. De 

personen kunnen hierbij verdeeld zijn over het hele buitenterrein, maar ze kunnen ook 

allemaal op de kampvuurplaats aanwezig zijn. Voor de nieuwe woningen is de locatie van de 

kampvuurplaats maatgevend, deze is daarom beschouwd. Er is in dit onderzoek gerekend met 

15 sprekende personen gedurende 2 uur in de dag- en avondperiode. 

 

Op vrijdagavond komt de leiding van verschillende groepen bij elkaar. Bij mooi weer kunnen 

er 15 personen onder de overkapping aan de westzijde van de blokhut zitten van 21:30 tot 

01:00 uur. Hierbij spreekt gemiddeld 1 op de 3 personen (met stemverheffing). Er is in dit 

onderzoek gerekend met 5 sprekende personen gedurende 1,5 uur in de avond- en 2 uur in 

de nachtperiode. Onder de overkapping zijn luidsprekerboxjes geïnstalleerd. Deze kunnen 

voor achtergrondmuziek aanstaan. Dit muziekgeluidsniveau is op de terreingrens niet 

hoorbaar en daarom verder buiten beschouwing gelaten.  

 

De ouders die kinderen komen brengen en/of halen met de auto parkeren op de kiss & 

ridestrook aan de weg. De leiding kan de auto parkeren op het eigen terrein. Hierbij kunnen 

er 6 auto’s komen en gaan in de dagperiode en in de avondperiode.  
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Het gras wordt 1 keer per week gedurende 2 uur gemaaid. Dit kan in de dag- en avondperiode 

plaatsvinden. Wanneer dit in de avondperiode plaatsvindt, is er geen groepsbijeenkomst. 

 

De blokhut beschikt over een afzuiging bij de keuken. Deze is niet aan de zijde van de nieuwe 

woningen gelegen. Ten opzichte van het stem- en muziekgeluid op het buitenterrein is deze 

afzuiging akoestisch niet relevant en verder buiten beschouwing gelaten. 

 

2.2.2 Akoestisch afwijkende activiteiten 

Naast de representatieve activiteiten kunnen zich regelmatig afwijkingen van deze activiteiten 

voordoen. Afwijkingen van de representatieve activiteiten die zich met een beperkte 

frequentie maar vaker dan 12 maal per jaar voordoen worden “afwijkende activiteiten” 

genoemd. De afwijkende activiteiten bestaan uit de hierna omschreven activiteiten. 

 

Tijdens weekenden en kampen van de hele vereniging kunnen er gedurende 24 uur per dag 

130 leden en begeleiders (ook enkele ouders) aanwezig zijn. Er wordt geslapen in tenten. In 

de praktijk kunnen er dan tussen 07:00 en 04:00 uur mensen wakker zijn. Tussen 04:00 en 

07:00 uur slaapt iedereen.  

In de dag- en avondperiode is gemiddeld 1 op de 3 personen aan het spreken met 

stemverheffing. In dit onderzoek is gerekend met 43 (met stemverheffing) sprekende 

personen gedurende 12 uur in de dagperiode en 4 uur in de avondperiode. Deze personen 

zijn verdeeld over het hele buitenterrein. Tussen 23:00 en 04:00 uur kunnen er nog mensen 

buiten praten. Er is gerekend met 12 pratende personen in de kampvuurkuil gedurende 5 uur 

in de nachtperiode en 12 pratende personen over de rest van het terrein. Gezien het tijdstip 

is in de nachtperiode uitgegaan van rustig sprekende personen. 

 

Tijdens een afwijkende activiteit kan er gebruik worden gemaakt van 2 grotere 

luidsprekerboxen, die opgesteld zijn ter hoogte van het overdekte terras. Deze kunnen van 

09:00 tot 23:00 uur gebruikt worden om muziek te laten horen en/of mededelingen te doen 

(bijvoorbeeld het geven van een startsein voor een spel). De bronsterkte van de grote boxen 

is ter plaatse vastgesteld met behulp van een meting. 

 

Op het parkeerterrein kunnen in de dag- en avondperiode 8 auto’s komen en gaan. 

 

2.3 Geluidsvoorschriften 

2.3.1 Algemeen 

In 2006 heeft de gemeente geoordeeld dat Jong Nederland geen ‘inrichting’ is. Daarom is er 

geen sprake van een vergunning of melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor Jong 

Nederland is wel de Algemene plaatselijke verordening 2015 (APV) van toepassing. In 

hoofdstuk 4, afdeling 1 zijn voorschriften voor geluidhinder opgenomen. Het gaat hierbij met 

name om muziekgeluid bij collectieve en incidentele festiviteiten. Deze voorschriften zijn 

echter ook alleen van toepassing op inrichtingen.  

 

Om te kunnen beoordelen of er bij de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat wordt, is Jong Nederland beschouwd alsof het een inrichting is. Hierbij is voor de 
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‘representatieve activiteiten’ aansluiting gezocht bij het gemeentelijk geluidsbeleid en de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor de ‘afwijkende activiteiten’ is aansluiting 

gezocht bij de voorschriften voor incidentele festiviteiten uit de APV. 

 

2.3.2 Activiteitenbesluit 

In het “Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen”, ook wel 

het Activiteitenbesluit genoemd, zijn geluidsvoorschriften opgenomen in afdeling 2.8 

“Geluidhinder”, artikel 2.17 tot en met 2.22 van het Activiteitenbesluit. 

 

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 

geluidsniveaus zijn samengevat in de volgende tabel. 

 

Tabel 1 Geluidsvoorschriften conform het Activiteitenbesluit 
Beoordelingspunt Geluidsvoorschrift [dB(A)] 

 dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) op de gevel 

van gevoelige gebouwen 
50 45 40 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 

Maximale geluidsniveaus (LAmax) op de gevel van gevoelige 

gebouwen 701) 65 60 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 50 45 
1) De maximale geluidsniveaus zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. 

 

Voor muziekgeluid wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

 

Het betreft hier een bestemmingsplanwijziging, waarbij afgewogen dient te worden of er 

sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom worden ook de activiteiten, die volgens 

het Activiteitenbesluit niet hoeven te worden beschouwd, meegenomen in het bepalen van 

de geluidsniveaus en de beoordeling hiervan. Concreet gaat het hierbij om stemgeluid en 

onversterkte muziek. 

 

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het 

komen en gaan van bezoekers van horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. Ook zijn deze niet 

van toepassing op sportactiviteiten in de open lucht. 

 

2.3.3 Algemene plaatselijke verordening 

In artikel 4:3 ‘Kennisgeving incidentele festiviteiten’ van de APV is het volgende opgenomen 

over incidentele festiviteiten. 

 

1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 

houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het 

Besluit niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken 

voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld. 

 

2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per 

kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij 
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artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de 

inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in 

kennis heeft gesteld. 

 

3. Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving. 

 

4. De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar 

waarheid ingevuld, twee weken van tevoren is ingeleverd op de plaats op dat formulier 

vermeld. 

 

5. De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van 

de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien 

was, terstond toestaat. 

 

6. Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 

50 dB(A) en 63 dB(C), gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte 

van 5 meter. 

 

7. De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid is inclusief onversterkte muziek en exclusief 

10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten 

beschouwen gelaten. 

 

8. Er dient te worden gemeten volgens de handleiding rekenen en meten Industrielawaai 

1999. 

 

9. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek – 

hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit 

uiterlijk om 01.30 uur beëindigd. 

 

10. De geluidsnorm als bedoeld in het zesde lid geldt voor het bebouwde gedeelte van de 

inrichting en niet voor de buitenruimte. 

 

11. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens 

voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. 

 

Gezien het tiende lid kent de gemeente Tubbergen dus geen geluidsvoorschriften voor 

muziekgeluid dat op het buitenterrein ten gehore wordt gebracht. 

In artikel 4:6 ‘Overige geluidhinder’ is echter het volgende opgenomen. 

 

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit 

op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen 

te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt 

veroorzaakt. 

 

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 
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3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet 

geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de 

Omgevingsverordening Overijssel. 

 

4. Het verbod genoemd in het eerste lid geldt niet indien er op grond van artikel 2.25 van 

deze verordening een vergunning is verleend of een melding is gedaan en in gevallen 

waarbij artikel 2.73b van deze verordening van toepassing is. 

 

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Op basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat het gebruik van muziek alleen 

mogelijk is na ontheffing van het college, tenzij aangetoond wordt dat de optredende 

geluidsniveaus passen binnen de reguliere geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit 

en/of dat er voldaan wordt aan de geluidsvoorschriften voor ‘Kennisgeving incidentele 

festiviteiten’ en er twee weken van tevoren melding is gedaan met een formulier (vierde lid).  

 

In dit onderzoek zal de situatie met ‘incidentele activiteiten’ in eerste instantie voor alle 

perioden getoetst worden aan 50 dB(A) op de gevel van de woningen exclusief 10 dB(A) 

toeslag vanwege muziekcorrectie. Dit in overeenstemming met de APV, artikel 4:3. 

 

2.3.4 Inrichtingsgebonden verkeer 

Indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg, 

van en naar het bedrijf), wordt beoordeeld volgens de circulaire “Beoordeling geluidshinder 

wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer”. 

Volgens deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door 

wegverkeersbewegingen van en naar het ‘bedrijf’ separaat van de geluidsniveaus vanwege 

het ‘bedrijf’ zelf te worden berekend.  

 

De bezoekers komen en gaan via de Havezatestraat. Gezien de afstand tot de nieuwe 

woningen en de aanwezigheid van een rotonde nabij de accommodatie zal het verkeer van en 

naar de accommodatie bij de nieuwe woningen niet herkenbaar zijn ten opzichte van het 

overige verkeer. Het inrichtingsgebonden verkeer wordt daarom in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. 
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3 AKOESTISCHE GEGEVENS 

3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden 

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en 

berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 

specialistische methoden uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”, te 

weten Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode 

 

3.2 Geluidsmetingen 

Op 24 mei 2019 zijn geluidsmetingen uitgevoerd. In de volgende tabel is een overzicht 

gegeven van de gebruikte meetapparatuur. 

 

Tabel 2 Gebruikte meetapparatuur 

Meetapparatuur Fabrikaat Type 

Real time analyzer Rion NA-28 

Microfoon Rion UC-59 

 

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidsmetingen en de berekeningen van de bronsterktes 

opgenomen. 

 

3.3 Geluidsbronnen 

3.3.1 Transportactiviteiten 

Transportactiviteiten betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In de volgende tabel 

zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 5 km/uur. De rijroute is 

weergegeven in bijlage 1 figuur 2. 

 

Tabel 3 Transportactiviteiten 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 

Aantallen per etmaalperiode2) 

route omschrijving 
gem. max. dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

Representatieve activiteiten 

101 Personenauto’s  85 93 6 6 - 

Afwijkende activiteiten 

101 Personenauto’s  85 93 8 8 - 
1) Alcedo-expertise; 
2) In het rekenmodel is een rondgaande beweging gemodelleerd. Iedere auto zal bij het komen en gaan in 

totaal gemiddeld 1 keer rondrijden. 
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3.3.2 Overige activiteiten op het bedrijfsterrein 

In de volgende tabel zijn de overige activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat. 

 

Tabel 4 Overige activiteiten 
Geluidsbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) gem. max. 

Representatieve activiteiten  

001-015 Stemgeluid 1 persoon met 

stemverheffing vuurwerkkuil 
701) 107 2 2 - 

016-020 Stemgeluid 1 persoon met 

stemverheffing overdekt terras 
701) 107 - 1,5 2 

021 Grasmaaier 982) 101 2 2 - 

201-205 Dichtslaand autoportier, LAmax - 993) ja ja nee 

Afwijkende activiteiten 

001 

Stemgeluid dag en avond 

43 personen met stemverheffing, 

gelijkmatig verdeeld over 

buitenterrein 

864) - 12 4 - 

002-013 
Stemgeluid 1 persoon rustig 

sprekend vuurwerkkuil 
651)

 107 - - 5 

014 
Stemgeluid 12 personen rustig 

sprekend verdeeld over terrein 
765) - - - 5 

022-023 Grote box 1146) 124 126) 46) - 

031-045 Stemgeluid, LAmax - 107 ja ja ja 

201-205 Dichtslaand autoportier, LAmax - 993) ja ja nee 
1) Op basis van richtlijn VDI 3770:2012; 
2) Ter plaatse gemeten; 
3) Alcedo-expertise; 
4) De bronsterkte van 1 persoon bedraagt 70 dB(A). Voor 43 personen bedraagt de totale bronsterkte  

70 + 10 * log (43) = 86 dB(A); 
5) De bronsterkte van 1 persoon bedraagt 65 dB(A). Voor 12 personen bedraagt de totale bronsterkte  

70 + 10 * log (12) = 76 dB(A);  
6) Het gemeten spectrum is vergeleken met de ‘standaard spectra muziekgeluid’. Deze lijkt het meest op 

‘popmuziek’. Daarom is het spectrum popmuziek gehanteerd. Voor muziekgeluid mag geen 

bedrijfsduurcorrectie worden toegepast en geldt voor de dagperiode dus een bedrijfsduur van 12 uur en 

voor avondperiode. Conform de APV wordt er geen muziekcorrectie van 10 dB(A) toegepast. 



 

20165802.R03.V02 / definitief / 26 juni 2019  13 

4 RESULTATEN EN BEOORDELING 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een 

rekenmodel volgens methode II uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999”.  

In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken en gebouwen 

opgenomen. 

 

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn 

gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt 

verondersteld dat de bodem absorberend is. 

 

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode 

vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 meter (verdieping). De 

geluidsniveaus worden invallend beschouwd. 

 

In de onderstaande figuren is een impressie van de rekenmodellen opgenomen.  

 

 
Figuur 1 Impressie rekenmodel representatieve activiteiten 
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Figuur 2 Impressie rekenmodel afwijkende activiteiten 

 

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 3 (representatieve 

activiteiten) en 5 (afwijkende activiteiten). In bijlage 1 figuur 1 is een overzicht van het 

rekenmodel met de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. De ligging van de 

geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 2, 3 en 4.  

 

4.2 Berekeningsresultaten en beoordeling 

4.2.1 Representatieve activiteiten 

De berekeningsresultaten voor de representatieve activiteiten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.2.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode 

ter plaatse van de nieuwe woningen op begane grondniveau ten hoogste 37 dB(A) bedraagt. 

Dit niveau treedt op bij de woning op kavel 17. Hiermee wordt voldaan aan de ambitiewaarde 

uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

 

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de 

nieuwe woningen ten hoogste 45 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de plafondwaarde en de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

 

In de nachtperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de 

nieuwe woningen op de verdieping ten hoogste 23 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de 

ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. 
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In de dag- en avondperiode is de grasmaaier maatgevend voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau. In de nachtperiode zijn de sprekende personen op het overdekt terras 

maatgevend. 

 

4.2.1.2 Maximale geluidsniveaus 

Tijdens de representatieve activiteiten bedraagt het maximale geluidsniveau in de dagperiode 

ten hoogste 61 dB(A) op de begane grond. Op de verdieping bedraagt het maximale 

geluidsniveau in de avondperiode ten hoogste 64 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 

59 dB(A). Hiermee wordt in alle perioden voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. 

 

4.2.2 Afwijkende activiteiten 

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

4.2.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Zonder muziek 

Bij grotere evenementen, waarbij veel mensen op het terrein aanwezig zijn, maar er geen 

gebruik wordt gemaakt van muziek via boxen, bedraagt het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau in de dagperiode ten hoogste 36 dB(A) (begane grond), in de 

avondperiode 39 dB(A) en in de nachtperiode 32 dB(A) (verdieping). Hiermee wordt in alle 

perioden voldaan aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

 

Met muziek 

Tijdens afwijkende activiteiten kan er gebruik gemaakt worden van muziek via grote boxen in 

de dag- en avondperiode. Volgens de APV kan er maximaal 12 keer per jaar sprake zijn van 

een festiviteit, waarbij er ruimere normen gelden. Er hoeft bij de bepaling van het 

geluidsniveau geen muziekcorrectie van 10 dB(A) te worden toegepast. 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij gebruik van muziek het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau in de dagperiode bij de nieuwe woningen ten hoogste 67 dB(A) (begane 

grond) bedraagt en bij de bestaande woningen 62 dB(A). In de avondperiode bedraagt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij de nieuwe woningen ten hoogste 70 dB(A) en bij 

de bestaande woningen ten hoogste 64 dB(A). In de nachtperiode is er geen sprake van 

muziekgeluid. 

 

Wanneer getoetst wordt aan de geluidsnorm uit de APV, artikel 4:3, zesde lid, blijkt dat de 

geluidsnorm zowel bij de bestaande als nieuwe woningen wordt overschreden. Deze 

geluidsnorm is echter van toepassing op geluid afkomstig van het bebouwde deel van een 

inrichting en niet voor de buitenruimte. Conform artikel 4:6, tweede lid van de APV kan de 

gemeente ontheffing verlenen op het eerste lid: 

“Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op 

een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te 

verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.” 

 



 

20165802.R03.V02 / definitief / 26 juni 2019  16 

Bij een geluidsniveau vanaf 50 dB(A) in de woning is er geen sprake meer van een goede 

spraakverstaanbaarheid. Met een geluidsniveau van ten hoogste 70 dB(A) op de gevel en een 

minimale geluidswering van 20 dB(A) conform het Bouwbesluit, zal aan het binnenniveau 

voldaan worden. Met het gebruik van de grote boxen voor muziek op maximaal 12 keer per 

jaar, kan de gemeente de optredende geluidsniveaus aanvaardbaar achten en hiervoor 

ontheffing verlenen. 

 

4.2.2.2 Maximale geluidsniveaus 

Tijdens de afwijkende activiteiten bedraagt het maximale geluidsniveau vanwege stemgeluid 

in de dagperiode ten hoogste 62 dB(A) op de begane grond. Op de verdieping bedraagt het 

maximale geluidsniveau in de avond- en nachtperiode ten hoogste 64 dB(A). Hiermee wordt 

in de dag- en avondperiode voldaan aan de reguliere geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. In de nachtperiode wordt het reguliere geluidsvoorschrift met ten hoogste 

4 dB(A) overschreden.  

 

Rekening houdend met de minimale geluidswering van de woning van 20 dB(A), wordt in de 

woning wel voldaan aan het ten hoogste toelaatbare maximale geluidsniveau. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat het maximale geluidsniveau van 64 dB(A) alleen optreedt als er in 

de nachtperiode op het buitenterrein, in de kampvuurkuil of nabij de erfgrens, hard 

geschreeuwd wordt. Het is aannemelijk dat de begeleiding de aanwezige personen hierop aan 

zal spreken en dit beperkt voor zal komen. 

 

De maximale geluidsniveaus vanwege optrekkende en afremmende voertuigen en 

dichtslaande autoportieren voldoen in alle perioden aan de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit.  

 

Bij het gebruik van muziekgeluid kunnen pieken optreden die tot 10 dB(A) hoger liggen dan 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Er kunnen maximale geluidsniveaus ten gevolge 

van muziek optreden tot ten hoogste 80 dB(A). Hiermee worden de standaard 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit overschreden. Met het gebruik van de grote 

boxen voor muziek op maximaal 12 keer per jaar, kan de gemeente de optredende 

geluidsniveaus aanvaardbaar achten en hiervoor ontheffing verlenen. 
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5 CONCLUSIES 

Het voornemen bestaat om binnen het plangebied Weleveld woningen te realiseren. Ten 

zuidoosten van de woningen is het terrein van Stichting Jong Nederland Tubbergen (verder te 

noemen: Jong Nederland) gelegen, op het adres Havezatestraat 5. Jong Nederland heeft een 

inspraakreactie ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan ‘Tubbergen, Weleveld-

Reutummerweg’. Voor Jong Nederland is op basis van de gehanteerde SBI-code 9133.1 voor 

buurt- en clubhuizen een richtafstand van 30 meter gehanteerd. De dichtstbijzijnde nieuwe 

woning ligt net buiten deze afstand. Omdat de meeste activiteiten van Jong Nederland op het 

buitenterrein plaatsvinden, verwacht ze dat er bij de nieuwe woningen geen sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening als gevolg van geluid afkomstig van haar activiteiten. Zij wil 

aangetoond zien dat zij na realisatie van de woningen niet beperkt wordt in de uitvoering van 

haar activiteiten. Daarom is onderzocht wat de geluidsniveaus afkomstig van Jong Nederland 

zijn op de woningen binnen het plangebied.  

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van muziekgeluid op het buitenterrein wordt zowel 

tijdens de reguliere als de afwijkende activiteiten (met grotere groepen) voldaan aan de 

ambitiewaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. Er is dan sprake van stemgeluid en geluid afkomstig van de grasmaaier. Bij 

het gebruik van de grasmaaier in de avondperiode wordt voldaan aan de plafondwaarde uit 

het gemeentelijk geluidsbeleid en de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

 

Bij de afwijkende activiteiten kan gebruik worden gemaakt van muziek via grotere boxen. Er 

kunnen dan in de dag- en avondperiode bij de bestaande woningen langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus optreden tot 64 dB(A) en bij de nieuwe woningen tot 70 dB(A). De 

maximale geluidsniveaus kunnen 10 dB(A) hoger liggen. 

 

Bij een geluidsniveau vanaf 50 dB(A) in de woning is er geen sprake meer van een goede 

spraakverstaanbaarheid. Met een geluidsniveau van ten hoogste 70 dB(A) op de gevel en een 

minimale geluidswering van 20 dB(A) conform het Bouwbesluit, zal aan het binnenniveau 

voldaan worden. Met het gebruik van de grote boxen voor muziek op maximaal 12 keer per 

jaar, kan de gemeente de optredende geluidsniveaus aanvaardbaar achten en hiervoor 

ontheffing verlenen. 
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Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [versie 05 - Jong Nederland - M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten] , Geomilieu V4.41
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Figuur 2 Ligging geluidsbronnen LAr,LT representatieve activiteiten

Industrielawaai - IL, [versie 05 - Jong Nederland - M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten] , Geomilieu V4.41
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Figuur 3 Ligging geluidsbronnen LAmax representatieve activiteiten

Industrielawaai - IL, [versie 05 - Jong Nederland - M07 Jong Nederland LAmax representatieve activiteiten] , Geomilieu V4.41
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Figuur 4 Ligging geluidsbronnen LAr,LT afwijkende activiteiten

Industrielawaai - IL, [versie 05 - Jong Nederland - M08 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten] , Geomilieu V4.41
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BIJLAGE 2 BEREKENINGEN 

BRONSTERKTES 
 



HMRI 1999: II.2 Geconcentreerde bronmethode

Project Plan Weleveld - Jong Nederland Tubbergen

Projectnummer 20165802

Initialen STH

Datum

Bronomschrijving Grote box

Meetafstand R (horiz.) 13,00 m Bronhoogte hb 2,00 m Ontvangerhoogte ho 1,20 m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 20,2 50,7 63,3 65,0 74,2 75,9 77,2 71,3 65,3 81,5 dB(A)

Dgeo 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 dB

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,9 dB

Dbodem brongebied -3,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 dB

Dbodem middengebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem ontvangergebied -3,0 -3,0 0,1 1,7 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 47,5 78,0 95,7 99,0 108,2 108,5 109,6 103,8 98,5 114,3 dB(A)

Bronomschrijving Grasmaaier

Meetafstand R (horiz.) 1,00 m Bronhoogte hb 1,00 m Ontvangerhoogte ho 1,20 m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 38,7 58,4 74,1 82,4 80,0 80,9 78,6 71,8 64,7 87,1 dB(A)

Dgeo 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 dB

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 dB

Dbodem brongebied -3,0 -3,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem middengebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

Dbodem ontvangergebied -3,0 -3,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 dB

LWR 43,9 63,6 85,3 93,9 91,5 92,1 89,8 83,0 75,9 98,5 dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp 38,7 58,4 74,1 82,4 80,0 80,9 78,6 71,8 64,7 dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)

Bronomschrijving

Meetafstand R (horiz.) m Bronhoogte hb m Ontvangerhoogte ho m

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 totaal

Geluidniveau Lp dB(A)

Dgeo dB

Dlucht dB

Dbodem brongebied dB

Dbodem middengebied dB

Dbodem ontvangergebied dB

LWR dB(A)
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BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS 

REKENMODEL 
REPRESENTATIEVE 
ACTIVITEITEN 

 



AlcedoInvoergegevens
20165802Beoordelingspunten

Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

K01‐o woning kavel 1 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐w woning kavel 1 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K01‐z woning kavel 1 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐o woning kavel 2 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K02‐w woning kavel 2 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K02‐z woning kavel 2 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐o woning kavel 3 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐w woning kavel 3 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K03‐z woning kavel 3 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐o woning kavel 4 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K04‐w woning kavel 4 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K04‐z woning kavel 4 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐o woning kavel 5 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐w woning kavel 5 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K05‐z woning kavel 5 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K06‐n woning kavel 6 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐o woning kavel 6 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐w woning kavel 6 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K06‐z woning kavel 6 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐o woning kavel 9 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K09‐w woning kavel 9 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K09‐z woning kavel 9 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐zo woning kavel 10 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K10‐zw woning kavel 10 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K11‐zo woning kavel 11 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K11‐zw woning kavel 11 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐o woning kavel 12 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K12‐z woning kavel 12 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K16‐o woning kavel 16 oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K16‐w woning kavel 16 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

K16‐z woning kavel 16 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐nw woning kavel 17 noordwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐zo woning kavel 17 zuidoostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
K17‐zw woning kavel 17 zuidwestgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
101 Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

102 Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
103 Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
104 Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
105 Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
106 Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja

107 Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
108 Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
109 Westervlierstraat 5  (bestaande woning)      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ Ja
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AlcedoInvoergegevens
20165802M06 ‐ Puntbronnen LAr,LT representatief

Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

001 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
014 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
015 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

016 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
017 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
018 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
019 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid
020 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   24,00   29,00   37,00   46,00   56,00   64,00   68,00   56,00   51,00   69,91 stemgeluid

201 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
202 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
203 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
204 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
205 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
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AlcedoInvoergegevens
20165802M06 ‐ Oppervlaktebronnen LAr,LT representatief

Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Oppervlak Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) TypeLw  Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

021 Grasmaaier     1,00          2393,20  2,001  2,000 ‐‐ True   43,90   63,60   85,30   93,90   91,50   92,10   89,80   83,00   75,90   98,47 onderhoud
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AlcedoInvoergegevens
20165802M06 ‐ Mobiele bronnen LAr,LT representatief

Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Personenauto's      0,75      0,00     6     6 ‐‐  33,16  28,39 ‐‐   5   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 voertuigen
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AlcedoInvoergegevens
20165802M07 ‐ Puntbronnen LAmax representatieve activiteiten

Model: M07 Jong Nederland LAmax representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

001 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste LA     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste LA     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste LA     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste LA     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste LA     0,80      0,00 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
014 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
015 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron  2,001  2,000 ‐‐   7,78   3,01 ‐‐   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

016 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras LAmax     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
017 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras LAmax     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
018 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras LAmax     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
019 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras LAmax     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
020 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras LAmax     1,20      0,00 Normale puntbron ‐‐  1,500  2,000 ‐‐   4,26   6,02   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

201 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
202 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
203 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
204 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
205 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

021a Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021b Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021c Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021d Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021e Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud

021f Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021g Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021h Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021i Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021j Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud

021k Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
021l Grasmaaier LAmax     1,00      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   46,90   66,60   88,30   96,90   94,50   95,10   92,80   86,00   78,90  101,47 onderhoud
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AlcedoInvoergegevens
20165802M07 ‐ Mobiele bronnen LAmax representatieve activiteiten

Model: M07 Jong Nederland LAmax representatieve activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Personenauto'sLAmax optrekken en afremmen      0,75      0,00     6     6 ‐‐  33,16  28,39 ‐‐   5   5,00   63,00   82,00   79,00   80,00   81,00   83,00   89,00   86,00   81,00   92,97 voertuigen
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BIJLAGE 4 BEREKENINGSRESULTATEN 

REPRESENTATIEVE 
ACTIVITEITEN 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland representatieve activiteiten

Begane grondniveau

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag Avond Nacht dag dag avond

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 35,25 40,05 17,18 21,00 26,59 17,18 35,08 3,43 8,20

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 35,10 39,91 17,33 14,82 22,36 17,33 35,06 3,54 8,31

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 35,78 40,58 17,44 17,73 24,17 17,44 35,71 5,34 10,11

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 30,33 35,12 9,28 13,08 18,67 9,28 30,23 5,56 10,33

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 31,87 36,67 13,53 14,30 20,59 13,53 31,78 7,06 11,83

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 14,89 19,67 -16,45 -3,01 1,85 -16,45 14,76 -3,39 1,38

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 23,80 28,58 1,23 12,03 16,98 1,23 23,48 -0,30 4,47

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 30,10 34,93 14,45 17,45 23,20 14,45 29,84 6,81 11,58

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 29,27 34,08 11,43 16,56 21,95 11,43 29,00 7,65 12,42

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 22,71 27,55 7,67 9,48 15,49 7,67 22,49 -2,03 2,74

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 9,99 14,80 -7,24 -4,98 0,92 -7,24 9,84 -17,98 -13,21

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 23,01 27,98 12,60 2,71 15,17 12,60 22,97 -6,65 -1,88

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 26,70 31,52 10,16 8,59 15,71 10,16 26,63 -4,14 0,63

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 18,77 23,70 7,46 5,29 12,67 7,46 18,57 -14,90 -10,13

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 27,50 32,36 13,40 14,90 20,98 13,40 27,25 -5,34 -0,57

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 29,03 33,87 14,32 16,20 22,19 14,32 28,79 0,35 5,12

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 13,28 18,08 -5,32 -2,22 3,50 -5,32 13,14 -11,59 -6,82

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 29,11 33,95 14,25 17,35 23,07 14,25 28,81 -0,75 4,02

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 31,05 35,89 16,11 15,25 22,08 16,11 30,93 0,06 4,83

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 20,39 25,17 -2,45 0,66 6,38 -2,45 20,34 -11,81 -7,04

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 27,58 32,38 9,40 8,00 15,05 9,40 27,52 -0,66 4,11

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 33,05 37,83 8,61 20,70 25,60 8,61 32,79 -5,65 -0,88

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 20,63 25,42 -2,13 2,75 8,18 -2,13 20,56 -12,16 -7,39

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 33,08 37,91 17,72 22,07 27,57 17,72 32,72 -0,40 4,37

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 25,86 30,64 0,09 16,89 21,70 0,09 25,27 -3,82 0,95

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 35,58 40,42 20,82 25,24 30,73 20,82 35,15 4,56 9,33

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 27,69 32,46 -0,24 16,95 21,76 -0,24 27,30 -7,51 -2,74

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 35,03 39,87 20,30 23,85 29,48 20,30 34,68 4,49 9,26

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 29,06 33,90 13,84 10,15 18,28 13,84 29,00 -2,17 2,60

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 18,25 23,03 -2,41 -1,84 4,51 -2,41 18,17 -2,47 2,30

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 29,92 34,72 10,41 17,44 22,62 10,41 29,67 -4,41 0,36

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 33,22 38,07 19,08 20,81 26,84 19,08 32,96 2,61 7,38

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 31,77 36,59 15,88 20,41 25,89 15,88 31,44 -2,87 1,90

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 28,72 33,53 11,25 12,42 18,60 11,25 28,61 1,83 6,60

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 30,71 35,48 2,69 19,82 24,63 2,69 30,34 -3,31 1,46

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 27,48 32,42 16,43 13,07 21,03 16,43 27,31 1,68 6,45

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 25,92 30,80 12,99 8,05 16,90 12,99 25,83 1,54 6,31

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 33,23 38,08 19,35 21,73 27,60 19,35 32,90 2,52 7,29

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 20,72 25,51 0,26 3,94 9,55 0,26 20,62 -9,51 -4,74

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 32,08 36,93 17,80 19,60 25,61 17,80 31,82 2,77 7,54

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 22,02 26,81 1,20 7,35 12,62 1,20 21,87 -9,26 -4,49

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 36,98 41,81 21,01 27,02 32,30 21,01 36,52 2,91 7,68

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 34,83 39,61 8,28 19,59 24,52 8,28 34,70 -5,36 -0,59

onderhoud voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)-etmaalwaarde

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal stemgeluid



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland representatieve activiteiten

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht avond nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 42,62 18,64 28,12 18,64 42,46 -- 8,70 --

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 42,54 18,78 23,83 18,78 42,48 -- 8,88 --

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 43,14 18,89 25,80 18,89 43,06 -- 10,45 --

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 36,33 10,05 19,31 10,05 36,23 -- 10,99 --

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 37,69 14,12 21,66 14,12 37,57 -- 12,23 --

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 21,20 -17,22 3,13 -17,22 21,07 -- 2,76 --

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 30,20 2,53 17,87 2,53 29,93 -- 5,58 --

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 37,46 16,55 25,09 16,55 37,18 -- 13,83 --

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 36,58 13,42 23,69 13,42 36,32 -- 14,63 --

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 26,80 0,26 13,78 0,26 26,56 -- 2,32 --

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 14,61 -7,17 0,57 -7,17 14,43 -- -13,19 --

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 28,76 13,16 15,86 13,16 28,53 -- -1,93 --

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 31,98 10,49 16,00 10,49 31,87 -- -3,30 --

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 17,15 -6,68 1,37 -6,68 17,02 -- -12,23 --

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 32,89 13,67 21,32 13,67 32,58 -- -0,46 --

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 34,44 14,54 22,76 14,54 34,13 -- 4,28 --

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 18,33 -5,57 3,60 -5,57 18,17 -- -7,63 --

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 34,18 14,46 23,81 14,46 33,75 -- 3,85 --

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 36,69 16,59 23,33 16,59 36,48 -- 4,63 --

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 22,18 -2,88 6,45 -2,88 22,06 -- -7,08 --

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 33,24 10,24 16,07 10,24 33,15 -- 3,97 --

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 39,77 6,75 27,12 6,75 39,53 -- -0,59 --

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 27,42 -1,77 9,19 -1,77 27,35 -- -8,90 --

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 40,54 18,84 29,25 18,84 40,20 -- 4,37 --

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 32,49 1,94 23,91 1,94 31,84 -- -0,04 --

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 42,23 22,97 32,64 22,97 41,72 -- 10,35 --

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 31,96 1,44 14,35 1,44 31,88 -- -3,33 --

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 42,31 22,29 32,38 22,29 41,84 -- 10,13 --

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 33,94 14,27 18,22 14,27 33,82 -- 3,29 --

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 23,65 -2,87 4,96 -2,87 23,56 -- 2,10 --

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 35,91 11,06 23,57 11,06 35,65 -- 0,43 --

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 39,73 20,18 28,67 20,18 39,37 -- 7,67 --

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 38,39 17,03 27,60 17,03 38,01 -- 1,94 --

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 34,75 12,54 20,08 12,54 34,60 -- 7,23 --

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 36,84 4,75 26,44 4,75 36,42 -- 1,83 --

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 34,48 17,50 21,88 17,50 34,23 -- 6,60 --

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 32,91 17,45 20,36 17,45 32,65 -- 6,43 --

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 38,08 19,48 27,23 19,48 37,71 -- 8,04 --

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 25,90 1,35 10,25 1,35 25,78 -- -4,34 --

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 38,74 19,42 27,49 19,42 38,39 -- 8,23 --

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 27,90 2,40 14,88 2,40 27,67 -- -4,77 --

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 44,82 23,11 35,67 23,11 44,25 -- 8,49 --

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 42,47 15,00 29,39 15,00 42,25 -- -0,55 --

onderhoud voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)-etmaalwaarde

totaal stemgeluid



AlcedoResultaten LAr,LT representatieve activiteiten
20165802Deelbijdrage per bron maatgevende woning begane grondniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
LAeq bij Bron voor toetspunt: K17‐zo_A ‐ woning kavel 17 zuidoostgevel
Groep: Jong Nederland
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K17‐zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,50 36,98 41,81 21,01 46,81

021 Grasmaaier 1,00 36,51 41,28 ‐‐ 46,28
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 16,55 21,32 ‐‐ 26,32
012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 16,35 21,12 ‐‐ 26,12
007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 16,30 21,07 ‐‐ 26,07
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 16,28 21,05 ‐‐ 26,05

006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 15,78 20,55 ‐‐ 25,55
011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 15,71 20,48 ‐‐ 25,48
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 15,55 20,32 ‐‐ 25,32
014 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 15,47 20,24 ‐‐ 25,24
001 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 15,00 19,77 ‐‐ 24,77

010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 14,98 19,75 ‐‐ 24,75
015 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 14,82 19,59 ‐‐ 24,59
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 14,69 19,46 ‐‐ 24,46
002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 13,55 18,32 ‐‐ 23,32
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 12,95 17,72 ‐‐ 22,72

003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 12,57 17,34 ‐‐ 22,34
101 Personenauto's 0,75 2,91 7,68 ‐‐ 12,68
201 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐58,30 ‐58,30 ‐‐ ‐53,30
202 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐58,39 ‐58,39 ‐‐ ‐53,39
203 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐58,57 ‐58,57 ‐‐ ‐53,57

204 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐64,80 ‐64,80 ‐‐ ‐59,80
205 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐65,14 ‐65,14 ‐‐ ‐60,14
016 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 15,74 13,98 23,98
017 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 15,71 13,95 23,95
018 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 15,67 13,91 23,91

019 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 15,87 14,11 24,11
020 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 15,92 14,16 24,16

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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AlcedoResultaten LAr,LT representatieve activiteiten
20165802Deelbijdrage per bron maatgevende woning verdieping

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 Jong Nederland LAr,LT representatieve activiteiten
LAeq bij Bron voor toetspunt: K17‐zo_B ‐ woning kavel 17 zuidoostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K17‐zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,50 40,00 44,82 23,11 49,82

021 Grasmaaier 1,00 39,48 44,25 ‐‐ 49,25
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 19,42 24,19 ‐‐ 29,19
012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 19,30 24,07 ‐‐ 29,07
007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 19,29 24,06 ‐‐ 29,06
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 19,24 24,01 ‐‐ 29,01

006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 18,89 23,66 ‐‐ 28,66
011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 18,81 23,58 ‐‐ 28,58
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 18,73 23,50 ‐‐ 28,50
014 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 18,65 23,42 ‐‐ 28,42
001 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 18,62 23,39 ‐‐ 28,39

005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 18,49 23,26 ‐‐ 28,26
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 18,46 23,23 ‐‐ 28,23
002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 18,45 23,22 ‐‐ 28,22
010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 18,43 23,20 ‐‐ 28,20
015 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven 0,80 18,31 23,08 ‐‐ 28,08

003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 18,07 22,84 ‐‐ 27,84
020 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 18,00 16,24 26,24
019 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 17,96 16,20 26,20
016 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 17,86 16,10 26,10
017 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 17,82 16,06 26,06

018 Stemgeluid 1 persoon overdekt terras 1,20 ‐‐ 17,77 16,01 26,01
101 Personenauto's 0,75 3,72 8,49 ‐‐ 13,49
201 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐56,76 ‐56,76 ‐‐ ‐51,76
202 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐56,76 ‐56,76 ‐‐ ‐51,76
203 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐57,53 ‐57,53 ‐‐ ‐52,53

205 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐62,86 ‐62,86 ‐‐ ‐57,86
204 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐63,16 ‐63,16 ‐‐ ‐58,16

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen
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Resultaten dagperiode

Hoogte LAmax nachtperiode

[meter] stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 54,91 35,97 51,15 39,89 54,91 35,97 51,15 39,89 53,42

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 56,37 36,46 54,24 41,26 55,20 36,46 54,24 41,26 55,20

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 51,97 36,71 51,39 40,28 54,54 36,71 51,39 40,28 54,54

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 53,61 37,35 54,61 41,79 55,98 37,35 54,61 41,79 55,98

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 51,56 38,59 50,60 42,91 48,11 38,59 50,60 42,91 48,11

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 53,15 39,15 53,75 44,26 48,90 39,15 53,75 44,26 48,90

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 46,53 38,60 43,30 42,53 50,47 38,60 43,30 42,53 50,47

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 47,15 39,40 44,77 44,25 51,11 39,40 44,77 44,25 51,11

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 47,87 39,97 45,67 44,07 30,45 39,97 45,67 44,07 25,26

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 49,68 40,50 46,60 45,19 31,71 40,50 46,60 45,19 23,17

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning) 1,5 30,45 28,97 31,75 31,74 45,49 28,97 31,75 31,74 43,30

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning) 4,5 31,71 30,50 33,80 34,49 46,35 30,50 33,80 34,49 44,55

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning) 1,5 45,49 33,44 41,93 36,30 54,31 33,44 41,93 36,30 54,31

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning) 4,5 46,35 34,47 43,77 38,29 56,37 34,47 43,77 38,29 56,37

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning) 1,5 51,22 42,09 48,14 45,76 52,77 42,09 48,14 45,76 52,77

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning) 4,5 52,93 44,45 51,02 48,35 54,71 44,45 51,02 48,35 54,71

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning) 1,5 50,30 43,79 47,24 45,73 47,11 43,79 47,24 45,73 45,74

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning) 4,5 51,87 46,13 49,95 48,31 47,00 46,13 49,95 48,31 37,18

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 47,11 32,43 38,74 36,28 28,84 32,43 38,74 36,28 28,84

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 47,00 32,15 36,91 36,14 28,90 32,15 36,91 36,14 28,90

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 28,25 17,13 25,55 17,83 48,73 17,13 25,55 17,83 48,73

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 27,66 17,26 25,41 18,31 49,25 17,26 25,41 18,31 49,25

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 36,40 27,06 39,25 30,39 46,28 27,06 39,25 30,39 46,28

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 38,52 27,02 40,08 30,49 46,58 27,02 40,08 30,49 46,58

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 44,26 30,21 41,54 33,76 43,55 30,21 41,54 33,76 43,55

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 44,43 25,38 41,89 29,08 29,39 25,38 41,89 29,08 29,39

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 40,29 23,29 35,13 23,79 49,47 23,29 35,13 23,79 49,47

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 28,63 17,48 25,90 17,71 49,74 17,48 25,90 17,71 49,74

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 48,69 27,98 39,37 31,84 50,46 27,98 39,37 31,84 50,46

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 49,00 27,96 39,98 31,62 50,89 27,96 39,98 31,62 50,64

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 50,44 33,86 42,54 37,17 31,84 33,86 42,54 37,17 31,4

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 50,89 32,51 43,35 37,22 32,05 32,51 43,35 37,22 30,48

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax representatieve activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode



Resultaten dagperiode

Hoogte LAmax nachtperiode

[meter] stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax representatieve activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 31,84 22,23 27,03 23,47 51,89 22,23 27,03 23,47 50,33

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 32,05 20,57 30,02 23,22 52,33 20,57 30,02 23,22 50,54

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 51,89 32,66 41,54 36,75 52,33 32,66 41,54 36,75 52,33

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 52,33 32,48 42,17 37,14 52,89 32,48 42,17 37,14 52,84

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 49,30 33,96 44,45 38,41 34,30 33,96 44,45 38,41 33,62

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 52,89 33,78 45,67 38,41 34,46 33,78 45,67 38,41 33,23

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 34,30 21,68 35,77 24,04 48,42 21,68 35,77 24,04 48,42

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 34,46 21,62 33,01 24,43 49,17 21,62 33,01 24,43 49,17

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 44,19 33,96 44,10 38,18 56,15 33,96 44,10 38,18 45,62

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 45,22 33,85 45,28 38,41 57,60 33,85 45,28 38,41 44,64

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 56,15 27,68 46,16 30,38 36,27 27,68 46,16 30,38 33,99

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 57,60 28,06 47,94 31,45 37,49 28,06 47,94 31,45 34,36

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 36,27 20,99 35,58 22,19 55,90 20,99 35,58 22,19 53,83

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 37,49 19,15 38,86 21,23 57,59 19,15 38,86 21,23 54,97

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 55,90 35,25 46,75 36,52 50,72 35,25 46,75 36,52 36,32

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 57,59 35,43 49,27 36,92 52,94 35,43 49,27 36,92 38,21

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 50,72 29,48 41,38 29,76 59,93 29,48 41,38 29,76 57,04

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 52,94 28,25 43,74 32,55 60,93 28,25 43,74 32,55 59,20

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 59,93 37,75 49,48 41,24 51,97 37,75 49,48 41,24 35,92

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 60,93 38,80 51,05 43,30 44,97 38,80 51,05 43,30 37,62

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 51,97 25,57 42,03 27,32 58,02 25,57 42,03 27,32 56,51

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 44,97 24,67 43,45 27,31 60,78 24,67 43,45 27,31 58,52

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 58,02 37,32 48,60 40,83 50,52 37,32 48,60 40,83 50,52

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 60,78 38,25 51,17 42,66 51,71 38,25 51,17 42,66 51,71

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 45,34 31,84 43,63 34,41 33,86 31,84 43,63 34,41 33,86

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 45,28 33,91 44,67 37,48 33,35 33,91 44,67 37,48 33,35

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 31,41 31,74 38,02 36,09 52,96 31,74 38,02 36,09 47,70

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 32,19 31,56 38,37 36,24 53,77 31,56 38,37 36,24 48,31

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 52,96 28,49 43,77 32,13 55,26 28,49 43,77 32,13 55,26

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 53,77 28,57 44,83 32,84 56,71 28,57 44,83 32,84 56,33

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 54,83 35,66 46,30 39,65 54,26 35,66 46,30 39,65 53,58

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 56,71 36,01 48,00 40,52 55,93 36,01 48,00 40,52 54,76



Resultaten dagperiode

Hoogte LAmax nachtperiode

[meter] stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid voertuigen onderhoud

dichtslaande 

portieren stemgeluid

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax representatieve activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 54,26 31,09 45,14 33,87 49,35 31,09 45,14 33,87 49,35

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 55,93 31,03 46,78 34,24 50,57 31,03 46,78 34,24 50,57

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 49,05 35,78 44,28 39,21 53,73 35,78 44,28 39,21 39,31

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 50,43 36,20 45,84 39,80 55,30 36,20 45,84 39,80 41,21

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 53,73 30,00 44,21 32,84 52,92 30,00 44,21 32,84 52,92

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 55,30 30,39 45,73 33,87 54,00 30,39 45,73 33,87 54,00

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 49,73 35,25 44,07 38,50 50,07 35,25 44,07 38,50 50,07

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 50,33 35,48 45,39 38,87 53,96 35,48 45,39 38,87 53,96

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 43,28 35,16 43,35 38,45 55,76 35,16 43,35 38,45 55,76

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 44,23 35,35 45,28 38,74 56,01 35,35 45,28 38,74 56,01

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 55,64 36,75 45,97 39,86 37,72 36,75 45,97 39,86 37,72

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 55,04 37,60 47,57 40,97 38,14 37,60 47,57 40,97 37,63

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 37,18 23,74 33,52 25,20 54,32 23,74 33,52 25,20 54,32

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 38,14 24,25 33,97 26,40 55,94 24,25 33,97 26,40 55,94

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 53,50 36,56 45,30 39,70 41,54 36,56 45,30 39,70 37,52

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 55,34 37,33 47,46 40,71 43,44 37,33 47,46 40,71 38,52

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 41,54 23,72 35,74 26,75 61,33 23,72 35,74 26,75 57,18

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 43,44 24,03 38,61 26,46 64,20 24,03 38,61 26,46 59,26

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 61,33 37,26 51,84 40,70 56,98 37,26 51,84 40,70 44,84

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 64,20 38,17 54,81 42,24 59,04 38,17 54,81 42,24 52,79

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 56,98 27,98 50,68 31,67 0,00 27,98 50,68 31,67 0,00

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 59,04 28,36 54,76 32,12 0,00 28,36 54,76 32,12 0,00



 

 

BIJLAGE 5 INVOERGEGEVENS 

REKENMODEL AFWIJKENDE 
ACTIVITEITEN 



AlcedoInvoergegevens
20165802M08 ‐ Oppervlaktebronnen LAr,LT afwijkende activiteiten

Model: M08 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Oppervlak Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) TypeLw  Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

001 stemgeluid dag en avond 43 personen     1,25          2617,60 12,000  4,000 ‐‐ True   40,33   45,33   53,33   62,33   72,33   80,33   84,33   72,33   67,33   86,24 stemgeluid
014 stemgeluid nachteperiode 12 personen rustig     1,25          2617,60 ‐‐ ‐‐  5,001 True   29,79   34,79   42,79   51,79   61,79   69,79   73,79   61,79   56,79   75,70 stemgeluid
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AlcedoInvoergegevens
20165802M08 ‐ Puntbronnen LAr,LT afwijkende activiteiten

Model: M08 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid

007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid

012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   19,00   24,00   32,00   41,00   51,00   59,00   63,00   51,00   46,00   64,91 stemgeluid
022 Grote box     2,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐ ‐‐   87,00  100,00  105,00  108,00  109,00  108,00  104,00 ‐‐  114,36 muziek (boxen)
023 Grote box     2,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐ ‐‐   87,00  100,00  105,00  108,00  109,00  108,00  104,00 ‐‐  114,36 muziek (boxen)
031 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

032 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
033 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
034 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
035 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
036 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

037 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
038 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
039 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
040 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
041 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

042 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
043 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
044 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
045 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
201 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

202 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
203 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
204 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
205 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
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AlcedoInvoergegevens
20165802M08 ‐ Mobiele bronnen LAr,LT afwijkende activiteiten

Model: M08 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Personenauto's      0,75      0,00     8     8 ‐‐  31,91  27,14 ‐‐   5   5,00   55,00   74,00   71,00   72,00   73,00   75,00   81,00   78,00   73,00   84,97 voertuigen
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AlcedoInvoergegevens
20165802M10 ‐ Puntbronnen LAmax afwijkende activiteiten

Model: M10 Jong Nederland LAmax afwijkende activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Type Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra     0,80      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
008 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
009 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden LAma     0,80      0,40 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
010 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
011 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

012 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
013 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil boven LAmax     0,80      0,80 Normale puntbron ‐‐ ‐‐  5,001 ‐‐ ‐‐   2,04   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
022 Grote box LAmax     2,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐ ‐‐   97,00  110,00  115,00  118,00  119,00  118,00  114,00 ‐‐  124,36 muziek (boxen)
023 Grote box LAmax     2,00      0,00 Normale puntbron 12,000  4,000 ‐‐   0,00   0,00 ‐‐ ‐‐   97,00  110,00  115,00  118,00  119,00  118,00  114,00 ‐‐  124,36 muziek (boxen)
031 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

032 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
033 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
034 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
035 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
036 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

037 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
038 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
039 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
040 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
041 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid

042 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
043 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
044 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
045 stemgeluid LAmax     1,25      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00  99,00   61,00   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91 stemgeluid
201 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren

202 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
203 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
204 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
205 Dichtslaand autoportier LAmax     0,75      0,00 Normale puntbron ‐‐ ‐‐ ‐‐  99,00  99,00 ‐‐   69,00   77,00   92,00   89,00   94,00   90,00   92,00   87,00   78,00   99,08 dichtslaande autoportieren
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AlcedoInvoergegevens
20165802M10 ‐ Mobiele bronnen LAmax afwijkende activiteiten

Model: M10 Jong Nederland LAmax afwijkende activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai ‐ IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

101 Personenauto's LAmax optrekken en afremmen      0,75      0,00     8     8 ‐‐  31,91  27,14 ‐‐   5   5,00   63,00   82,00   79,00   80,00   81,00   83,00   89,00   86,00   81,00   92,97 voertuigen
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BIJLAGE 6 BEREKENINGSRESULTATEN 

AFWIJKENDE ACTIVITEITEN 
 

 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten exclusief muziek

Begane grondniveau

Naam Omschrijving Hoogte totaal Avond Nacht dag dag

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 34,33 34,34 24,26 34,33 34,33

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 34,10 34,11 22,24 34,09 34,09

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 34,71 34,72 23,40 34,70 34,70

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 28,96 29,01 17,93 28,93 28,93

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 30,31 30,36 19,25 30,28 30,28

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 8,01 8,78 -1,03 7,57 7,57

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 21,49 21,57 13,67 21,45 21,45

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 28,35 28,43 19,58 28,31 28,31

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 27,18 27,31 18,57 27,12 27,12

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 18,98 19,07 10,28 18,93 18,93

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 6,61 6,65 -2,55 6,59 6,59

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 20,48 20,50 8,99 20,47 20,47

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 24,46 24,47 13,64 24,45 24,45

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 16,16 16,17 7,17 16,15 16,15

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 25,94 25,95 17,04 25,94 25,94

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 27,35 27,38 18,27 27,34 27,34

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 9,14 9,24 0,21 9,10 9,10

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 27,29 27,31 18,99 27,28 27,28

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 29,37 29,38 19,02 29,36 29,36

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 15,14 15,17 4,66 15,13 15,13

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 24,63 24,66 13,49 24,61 24,61

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 31,61 31,62 23,03 31,61 31,61

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 16,44 16,46 6,28 16,43 16,43

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 31,81 31,81 23,71 31,80 31,80

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 24,45 24,47 17,95 24,44 24,44

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 34,68 34,69 27,02 34,67 34,67

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 25,76 25,76 18,17 25,75 25,75

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 34,10 34,11 25,77 34,09 34,09

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 26,69 26,71 15,57 26,68 26,68

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 11,88 12,28 1,57 11,66 11,66

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 28,71 28,71 19,58 28,70 28,70

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 31,98 31,99 23,06 31,97 31,97

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 30,50 30,50 22,17 30,49 30,49

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 26,71 26,75 16,49 26,69 26,69

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 29,28 29,29 21,42 29,28 29,28

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 24,89 24,95 15,07 24,86 24,86

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 22,28 22,37 11,64 22,23 22,23

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal stemgeluid



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten exclusief muziek

Begane grondniveau

Naam Omschrijving Hoogte totaal Avond Nacht dag dag

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal stemgeluid

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 32,35 32,36 23,76 32,34 32,34

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 15,08 15,12 6,18 15,06 15,06

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 30,89 30,90 21,91 30,88 30,88

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 17,69 17,72 9,27 17,68 17,68

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 36,24 36,24 28,57 36,24 36,24

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 33,68 33,68 23,62 33,68 33,68



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten exclusief muziek

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 36,35 26,08 36,34 26,08 36,34 26,08

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 36,16 24,22 36,15 24,22 36,15 24,22

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 36,71 25,32 36,69 25,32 36,69 25,32

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 29,84 18,70 29,77 18,70 29,77 18,70

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 31,21 20,16 31,14 20,16 31,14 20,16

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 10,03 0,24 8,78 0,24 8,78 0,24

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 22,66 14,61 22,54 14,61 22,54 14,61

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 30,25 21,41 30,12 21,41 30,12 21,41

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 29,18 20,33 28,98 20,33 28,98 20,33

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 17,36 9,71 17,18 9,71 17,18 9,71

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 6,59 -2,85 6,53 -2,85 6,53 -2,85

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 21,03 9,72 21,00 9,72 21,00 9,72

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 24,87 14,00 24,86 14,00 24,86 14,00

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 7,82 -1,79 7,76 -1,79 7,76 -1,79

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 26,24 17,36 26,23 17,36 26,23 17,36

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 27,71 18,82 27,69 18,82 27,69 18,82

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 9,83 0,58 9,72 0,58 9,72 0,58

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 27,33 19,63 27,30 19,63 27,30 19,63

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 29,96 20,16 29,94 20,16 29,94 20,16

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 13,90 3,99 13,85 3,99 13,85 3,99

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 25,54 14,47 25,50 14,47 25,50 14,47

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 33,56 24,78 33,55 24,78 33,55 24,78

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 18,10 7,69 18,09 7,69 18,09 7,69

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 34,44 25,82 34,43 25,82 34,43 25,82

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 26,04 20,01 26,03 20,01 26,03 20,01

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 35,86 28,46 35,84 28,46 35,84 28,46

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 24,91 14,10 24,90 14,10 24,90 14,10

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 36,09 28,45 36,07 28,45 36,07 28,45

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 26,67 15,40 26,64 15,40 26,64 15,40

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 12,93 2,35 12,42 2,35 12,42 2,35

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 29,50 20,46 29,49 20,46 29,49 20,46

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 33,46 24,85 33,44 24,85 33,44 24,85

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 32,17 23,92 32,17 23,92 32,17 23,92

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 27,86 17,79 27,81 17,79 27,81 17,79

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 30,42 22,97 30,41 22,97 30,41 22,97

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 27,35 16,72 27,30 16,72 27,30 16,72

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 25,05 13,89 24,97 13,89 24,97 13,89

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal stemgeluid



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten exclusief muziek

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht avond nacht

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal stemgeluid

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 31,68 23,15 31,65 23,15 31,65 23,15

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 15,57 6,77 15,51 6,77 15,51 6,77

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 32,27 23,61 32,25 23,61 32,25 23,61

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 18,72 11,15 18,70 11,15 18,70 11,15

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 38,59 31,73 38,58 31,73 38,58 31,73

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 36,31 27,02 36,31 27,02 36,31 27,02



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten

Dagperiode

Naam Omschrijving Hoogte totaal Avond Nacht dag dag dag

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 62,07 62,07 24,26 34,33 62,06 4,68

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 62,36 62,36 22,24 34,09 62,35 4,79

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 61,00 61,00 23,40 34,70 60,99 6,59

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 57,82 57,82 17,93 28,93 57,81 6,81

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 60,29 60,29 19,25 30,28 60,29 8,31

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 42,74 42,74 -1,03 7,57 42,74 -2,14

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 55,42 55,42 13,67 21,45 55,42 0,95

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 61,24 61,24 19,58 28,31 61,23 8,06

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 59,80 59,80 18,57 27,12 59,80 8,90

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 54,04 54,04 10,28 18,93 54,04 -0,78

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 39,56 39,56 -2,55 6,59 39,56 -16,73

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 56,75 56,75 8,99 20,47 56,75 -5,40

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 56,27 56,27 13,64 24,45 56,27 -2,89

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 53,46 53,46 7,17 16,15 53,46 -13,65

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 58,32 58,32 17,04 25,94 58,32 -4,09

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 59,25 59,25 18,27 27,34 59,25 1,60

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 43,10 43,10 0,21 9,10 43,10 -10,34

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 60,39 60,39 18,99 27,28 60,38 0,50

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 62,37 62,37 19,02 29,36 62,37 1,31

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 44,47 44,47 4,66 15,13 44,47 -10,56

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 58,43 58,43 13,49 24,61 58,42 0,59

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 55,47 55,47 23,03 31,61 55,45 -4,40

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 45,63 45,63 6,28 16,43 45,62 -10,91

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 62,72 62,72 23,71 31,80 62,72 0,85

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 47,85 47,85 17,95 24,44 47,83 -2,57

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 65,71 65,71 27,02 34,67 65,71 5,81

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 47,11 47,11 18,17 25,75 47,08 -6,26

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 65,24 65,24 25,77 34,09 65,23 5,74

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 59,48 59,48 15,57 26,68 59,47 -0,92

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 45,25 45,25 1,57 11,66 45,25 -1,22

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 59,02 59,02 19,58 28,70 59,01 -3,16

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 64,41 64,41 23,06 31,97 64,41 3,86

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 61,48 61,48 22,17 30,49 61,47 -1,62

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 57,28 57,28 16,49 26,69 57,27 3,08

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 51,95 51,95 21,42 29,28 51,93 -2,06

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 61,80 61,80 15,07 24,86 61,80 2,93

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 60,68 60,68 11,64 22,23 60,68 2,79

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 64,66 64,66 23,76 32,34 64,65 3,77

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 50,26 50,26 6,18 15,06 50,25 -8,26

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 62,92 62,92 21,91 30,88 62,92 4,02

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 49,81 49,81 9,27 17,68 49,80 -8,01

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 67,23 67,23 28,57 36,24 67,23 4,16

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 56,59 56,59 23,62 33,68 56,57 -4,11

voertuigen

Hoger dan 50 dB(A)

Voldoet aan 50 dB(A) conform APV

totaal stemgeluid muziek 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland representatieve activiteiten

Avond- en nachtperiode, met groepsbijeenkomst avondperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht Avond Nacht avond nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 64,14 26,08 36,34 26,08 64,14 -- 9,95 --

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 64,43 24,22 36,15 24,22 64,42 -- 10,13 --

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 63,06 25,32 36,69 25,32 63,05 -- 11,70 --

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 59,24 18,70 29,77 18,70 59,24 -- 12,24 --

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 61,41 20,16 31,14 20,16 61,41 -- 13,48 --

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 43,87 0,24 8,78 0,24 43,87 -- 4,01 --

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 57,35 14,61 22,54 14,61 57,35 -- 6,83 --

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 64,10 21,41 30,12 21,41 64,10 -- 15,08 --

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 62,53 20,33 28,98 20,33 62,52 -- 15,88 --

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 49,36 9,71 17,18 9,71 49,36 -- 3,57 --

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 39,74 -2,85 6,53 -2,85 39,74 -- -11,94 --

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 57,55 9,72 21,00 9,72 57,55 -- -0,68 --

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 57,13 14,00 24,86 14,00 57,13 -- -2,05 --

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 40,95 -1,79 7,76 -1,79 40,95 -- -10,98 --

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 59,03 17,36 26,23 17,36 59,03 -- 0,79 --

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 59,90 18,82 27,69 18,82 59,90 -- 5,53 --

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 43,62 0,58 9,72 0,58 43,62 -- -6,38 --

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 60,90 19,63 27,30 19,63 60,90 -- 5,10 --

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 63,09 20,16 29,94 20,16 63,09 -- 5,88 --

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 43,53 3,99 13,85 3,99 43,53 -- -5,83 --

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 59,21 14,47 25,50 14,47 59,21 -- 5,22 --

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 55,75 24,78 33,55 24,78 55,73 -- 0,66 --

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 45,45 7,69 18,09 7,69 45,44 -- -7,65 --

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 64,30 25,82 34,43 25,82 64,30 -- 5,62 --

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 49,95 20,01 26,03 20,01 49,94 -- 1,21 --

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 68,48 28,46 35,84 28,46 68,48 -- 11,60 --

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 49,11 14,10 24,90 14,10 49,10 -- -2,08 --

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 67,82 28,45 36,07 28,45 67,81 -- 11,38 --

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 59,72 15,40 26,64 15,40 59,72 -- 4,54 --

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 45,50 2,35 12,42 2,35 45,50 -- 3,35 --

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 59,96 20,46 29,49 20,46 59,95 -- 1,68 --

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 65,83 24,85 33,44 24,85 65,83 -- 8,92 --

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 62,92 23,92 32,17 23,92 62,92 -- 3,19 --

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 58,95 17,79 27,81 17,79 58,95 -- 8,48 --

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 53,85 22,97 30,41 22,97 53,83 -- 3,08 --

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 63,21 16,72 27,30 16,72 63,21 -- 7,85 --

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 63,11 13,89 24,97 13,89 63,10 -- 7,68 --

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 65,20 23,15 31,65 23,15 65,20 -- 9,29 --

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 50,42 6,77 15,51 6,77 50,42 -- -3,09 --

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 65,16 23,61 32,25 23,61 65,16 -- 9,48 --

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 49,95 11,15 18,70 11,15 49,95 -- -3,52 --

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 69,96 31,73 38,58 31,73 69,96 -- 9,74 --

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 57,49 27,02 36,31 27,02 57,46 -- 0,70 --

muziek voer-tuigen

Voldoet aan 50 dB(A) conform APV

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal (avond en 

nachtperiode inc. 

10 dB(A) 

strafcorrectie 

muziek) stemgeluid



AlcedoResultaten LAr,LT afwijkende activiteiten
20165802Deelbijdrage per bron maatgevende woning

Rapport: Resultatentabel
Model: M08 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten
LAeq bij Bron voor toetspunt: K17‐zo_B ‐ woning kavel 17 zuidoostgevel
Groep: Jong Nederland
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

K17‐zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,50 69,96 69,96 31,73 74,96

022 Grote box 2,00 66,96 66,96 ‐‐ 71,96
023 Grote box 2,00 66,95 66,95 ‐‐ 71,95
001 stemgeluid dag en avond 43 personen 1,25 38,58 38,58 ‐‐ 43,58
101 Personenauto's 0,75 4,97 9,74 ‐‐ 14,74
031 stemgeluid LAmax 1,25 ‐35,41 ‐35,41 ‐35,41 ‐25,41

032 stemgeluid LAmax 1,25 ‐36,79 ‐36,79 ‐36,79 ‐26,79
041 stemgeluid LAmax 1,25 ‐37,07 ‐37,07 ‐37,07 ‐27,07
033 stemgeluid LAmax 1,25 ‐38,03 ‐38,03 ‐38,03 ‐28,03
044 stemgeluid LAmax 1,25 ‐38,25 ‐38,25 ‐38,25 ‐28,25
034 stemgeluid LAmax 1,25 ‐39,93 ‐39,93 ‐39,93 ‐29,93

042 stemgeluid LAmax 1,25 ‐40,13 ‐40,13 ‐40,13 ‐30,13
035 stemgeluid LAmax 1,25 ‐41,79 ‐41,79 ‐41,79 ‐31,79
043 stemgeluid LAmax 1,25 ‐42,20 ‐42,20 ‐42,20 ‐32,20
045 stemgeluid LAmax 1,25 ‐42,80 ‐42,80 ‐42,80 ‐32,80
036 stemgeluid LAmax 1,25 ‐43,11 ‐43,11 ‐43,11 ‐33,11

037 stemgeluid LAmax 1,25 ‐44,26 ‐44,26 ‐44,26 ‐34,26
038 stemgeluid LAmax 1,25 ‐44,53 ‐44,53 ‐44,53 ‐34,53
039 stemgeluid LAmax 1,25 ‐45,06 ‐45,06 ‐45,06 ‐35,06
040 stemgeluid LAmax 1,25 ‐45,36 ‐45,36 ‐45,36 ‐35,36
201 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐56,76 ‐56,76 ‐‐ ‐51,76

202 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐56,76 ‐56,76 ‐‐ ‐51,76
203 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐57,53 ‐57,53 ‐‐ ‐52,53
205 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐62,86 ‐62,86 ‐‐ ‐57,86
204 Dichtslaand autoportier LAmax 0,75 ‐63,16 ‐63,16 ‐‐ ‐58,16
002 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 ‐‐ ‐‐ 19,19 29,19

003 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 ‐‐ ‐‐ 18,81 28,81
004 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 ‐‐ ‐‐ 19,20 29,20
005 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil onderste ra 0,80 ‐‐ ‐‐ 19,36 29,36
006 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 ‐‐ ‐‐ 19,63 29,63
007 Stemgeluid 1 persoon vuurwerkkuil midden 0,80 ‐‐ ‐‐ 20,03 30,03

Rest ‐‐ ‐‐ 29,86 39,86

Alle getoonde dB‐waarden zijn A‐gewogen

25‐6‐2019 17:46:38Geomilieu V4.41



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 60,76 72,06 35,97 39,89 60,76 72,06 35,97 39,89 60,76

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 62,80 74,14 36,46 41,26 63,14 74,42 36,46 41,26 63,14

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 60,92 72,35 36,71 40,28 60,27 70,99 36,71 40,28 60,27

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 63,14 74,42 37,35 41,79 62,42 73,05 37,35 41,79 62,42

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 60,27 70,99 38,59 42,91 52,39 67,81 38,59 42,91 52,39

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 62,42 73,05 39,15 44,26 53,60 69,24 39,15 44,26 53,60

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 52,39 67,81 38,60 42,53 53,32 70,29 38,60 42,53 53,32

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 53,60 69,24 39,40 44,25 55,50 71,41 39,40 44,25 55,50

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 53,32 70,29 39,97 44,07 34,24 52,74 39,97 44,07 34,24

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 55,50 71,41 40,50 45,19 35,54 53,87 40,50 45,19 35,54

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning) 1,5 34,24 52,74 28,97 31,74 50,92 65,42 28,97 31,74 50,92

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning) 4,5 35,54 53,87 30,50 34,49 52,02 67,35 30,50 34,49 52,02

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning) 1,5 50,92 65,42 33,44 36,30 54,51 71,23 33,44 36,30 54,51

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning) 4,5 52,02 67,35 34,47 38,29 56,61 74,10 34,47 38,29 56,61

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning) 1,5 54,51 71,23 42,09 45,76 53,61 69,80 42,09 45,76 53,61

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning) 4,5 56,61 74,10 44,45 48,35 55,54 72,52 44,45 48,35 55,54

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning) 1,5 53,61 69,80 43,79 45,73 47,05 64,04 43,79 45,73 47,05

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning) 4,5 55,54 72,52 46,13 48,31 43,52 59,36 46,13 48,31 47,00

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 47,05 64,04 32,43 36,28 30,65 49,56 32,43 36,28 30,65

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 43,52 59,36 32,15 36,14 30,54 49,74 32,15 36,14 30,54

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 30,65 49,56 17,13 17,83 47,99 66,75 17,13 17,83 47,99

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 30,54 49,74 17,26 18,31 48,24 67,55 17,26 18,31 48,24

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 47,99 66,75 27,06 30,39 50,25 66,27 27,06 30,39 50,25

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 48,24 67,55 27,02 30,49 50,39 67,13 27,02 30,49 50,39

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 50,25 66,27 30,21 33,76 44,47 63,46 30,21 33,76 44,47

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 50,39 67,13 25,38 29,08 30,66 50,95 25,38 29,08 30,66

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 44,47 63,46 23,29 23,79 48,41 68,32 23,29 23,79 48,69

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 30,66 50,95 17,48 17,71 48,56 69,03 17,48 17,71 49

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 48,41 68,32 27,98 31,84 50,12 69,25 27,98 31,84 50,44

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 48,56 69,03 27,96 31,62 50,55 69,90 27,96 31,62 50,89

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 50,12 69,25 33,86 37,17 34,47 53,10 33,86 37,17 34,47

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 50,55 69,90 32,51 37,22 38,77 53,62 32,51 37,22 38,77

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax afwijkende activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode LAmax nachtperiode



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax afwijkende activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode LAmax nachtperiode

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 34,47 53,10 22,23 23,47 49,62 70,38 22,23 23,47 51,89

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 38,77 53,62 20,57 23,22 50,08 70,90 20,57 23,22 52,33

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 49,62 70,38 32,66 36,75 52,63 72,37 32,66 36,75 52,63

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 50,08 70,90 32,48 37,14 53,56 73,09 32,48 37,14 53,56

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 52,63 72,37 33,96 38,41 38,93 54,47 33,96 38,41 38,93

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 53,56 73,09 33,78 38,41 40,86 53,53 33,78 38,41 40,86

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 38,93 54,47 21,68 24,04 52,98 68,42 21,68 24,04 52,98

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 40,86 53,53 21,62 24,43 54,23 69,21 21,62 24,43 54,23

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 52,98 68,42 33,96 38,18 57,06 65,45 33,96 38,18 57,06

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 54,23 69,21 33,85 38,41 58,85 65,73 33,85 38,41 58,85

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 57,06 65,45 27,68 30,38 41,95 55,62 27,68 30,38 41,95

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 58,85 65,73 28,06 31,45 44,10 55,44 28,06 31,45 44,10

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 41,95 55,62 20,99 22,19 56,33 72,72 20,99 22,19 56,33

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 44,10 55,44 19,15 21,23 60,17 74,30 19,15 21,23 60,17

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 56,33 72,72 35,25 36,52 50,16 57,83 35,25 36,52 50,72

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 60,17 74,30 35,43 36,92 51,98 59,94 35,43 36,92 52,94

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 50,16 57,83 29,48 29,76 58,86 75,71 29,48 29,76 59,93

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 51,98 59,94 28,25 32,55 59,82 78,48 28,25 32,55 60,93

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 58,86 75,71 37,75 41,24 51,47 57,08 37,75 41,24 51,97

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 59,82 78,48 38,80 43,30 52,98 59,10 38,80 43,30 52,98

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 51,47 57,08 25,57 27,32 58,04 75,23 25,57 27,32 58,04

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 52,98 59,10 24,67 27,31 60,36 77,81 24,67 27,31 60,78

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 58,04 75,23 37,32 40,83 52,15 69,47 37,32 40,83 52,15

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 60,36 77,81 38,25 42,66 53,72 69,72 38,25 42,66 53,72

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 52,15 69,47 31,84 34,41 37,77 55,25 31,84 34,41 37,77

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 53,72 69,72 33,91 37,48 38,31 55,50 33,91 37,48 38,31

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 37,77 55,25 31,74 36,09 52,77 69,01 31,74 36,09 52,77

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 38,31 55,50 31,56 36,24 53,51 69,95 31,56 36,24 53,51

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 52,77 69,01 28,49 32,13 55,05 74,41 28,49 32,13 55,05

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 53,51 69,95 28,57 32,84 56,58 75,83 28,57 32,84 56,71

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 55,05 74,41 35,66 39,65 54,17 71,47 35,66 39,65 54,26

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 56,58 75,83 36,01 40,52 55,89 72,92 36,01 40,52 55,93



Resultaten dagperiode

Hoogte

[meter] stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid muziek voertuigen

dichtslaande 

portieren stemgeluid

Resultaten maximale geluidsniveaus LAmax afwijkende activiteiten

Naam Omschrijving

L Amax  avondperiode

geluidsbelasting hoger dan 75 dB(A)-etmaalwaarde

voldoet niet aan geluidsvoorschrift Activiteitenbesluit, voldoet wel aan 75 dB(A)-etmaalwaarde en toelaatbaar geluidsniveau in de woning

voldoet aan Activieitenbesluit 

LAmax dagperiode LAmax nachtperiode

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 54,17 71,47 31,09 33,87 53,46 67,27 31,09 33,87 53,46

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 55,89 72,92 31,03 34,24 54,96 68,95 31,03 34,24 54,96

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 53,46 67,27 35,78 39,21 53,49 61,93 35,78 39,21 53,73

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 54,96 68,95 36,20 39,80 54,99 63,83 36,20 39,80 55,30

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 53,49 61,93 30,00 32,84 50,57 71,80 30,00 32,84 50,57

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 54,99 63,83 30,39 33,87 53,03 73,21 30,39 33,87 53,03

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 50,57 71,80 35,25 38,50 48,70 70,68 35,25 38,50 48,70

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 53,03 73,21 35,48 38,87 52,37 73,10 35,48 38,87 52,37

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 48,70 70,68 35,16 38,45 55,31 74,65 35,16 38,45 55,64

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 52,37 73,10 35,35 38,74 54,89 75,20 35,35 38,74 55,04

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 55,31 74,65 36,75 39,86 38,76 60,25 36,75 39,86 38,76

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 54,89 75,20 37,60 40,97 39,12 60,42 37,60 40,97 39,12

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,76 60,25 23,74 25,20 53,66 72,92 23,74 25,20 53,66

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 39,12 60,42 24,25 26,40 55,03 75,16 24,25 26,40 55,34

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 53,66 72,92 36,56 39,70 42,45 59,80 36,56 39,70 42,45

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 55,03 75,16 37,33 40,71 44,88 59,95 37,33 40,71 44,88

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 42,45 59,80 23,72 26,75 61,74 77,23 23,72 26,75 61,74

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 44,88 59,95 24,03 26,46 63,59 79,96 24,03 26,46 64,20

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 61,74 77,23 37,26 40,70 60,31 66,57 37,26 40,70 60,31

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 63,59 79,96 38,17 42,24 63,69 67,46 38,17 42,24 63,69

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 60,31 66,57 27,98 31,67 0,00 0,00 27,98 31,67 0,00

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 63,69 67,46 28,36 32,12 0,00 0,00 28,36 32,12 0,00



 

 

 



Bijlage 14  Aanvullend akoestisch 
onderzoek scoutingterrein
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NOTITIE 
 

 

Datum: 18 september 2019 

Ons kenmerk: 20165802.STH22448 

Project: Plan Weleveld te Tubbergen 

Betreft: Toelaatbaar muziekgeluidsniveau bij bestaande woningen afkomstig van 

Jong Nederland 

 

Ten behoeve van: Hoek Vastgoed Visie  

Ter attentie van: de heer A. Hoek 

 

Opgesteld door: mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds 

 

1 INLEIDING 

Voor de realisatie van woningen in het plan Weleveld te Tubbergen is door Alcedo een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsniveaus afkomstig van Jong Nederland. De 

resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapportnummer 20165802.R01.V02 d.d. 26 juni 2019. 

In dit onderzoek is de situatie afwijkende activiteiten met muziekgeluid getoetst aan de 

ruimere geluidsnormen in artikel 4:3 uit de APV van de gemeente Tubbergen. 

 

De gemeente Tubbergen heeft aangegeven dat deze situatie getoetst dient te worden aan de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat er tevens een muziektoeslag 

van 10 dB(A) dient te worden toegepast op de resultaten. De gemeente Tubbergen wil 

inzichtelijk hebben welke muziekgeluidsniveaus toelaatbaar zijn, zodat bij de bestaande 

woningen voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit. Daarnaast dienen de geluidsniveaus 

bepaald te worden in de tuinen van de nieuwe woningen. 

 

2 UITGANGSPUNTEN  

Het rekenmodel voor de afwijkende situatie met muziekgeluid behorend bij genoemd rapport 

is als basis gebruikt. Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit mag het stemgeluid buiten 

beschouwing worden gelaten. Voor de dag- en avondperiode is een toeslag van 10 dB(A) 

toegepast in verband met de herkenbaarheid van muziekgeluid. 

 

Het volgende hoofdstuk bevat de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

wanneer de boxen op het door Jong Nederland gewenste niveau zijn opgesteld, dat wil 

zeggen met de gehanteerde bronsterkte van 114 dB(A) per box. Vervolgens is bepaald op 

welke bronsterkte de boxen afgesteld kunnen worden om in de dag- en avondperiode te 

kunnen voldoen aan de geluidsvoorschriften. Het stemgeluid is hierbij buiten beschouwing 

gelaten. 
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3 BEOORDELING LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS 

MET GEWENSTE BRONSTERKTE BOXEN 

Bijlage 1 bevat de rekenresultaten met de door Jong Nederland gewenste bronsterkte van 

114 dB(A) per box. De resultaten zijn in tabelvorm en met geluidscontouren visueel 

weergegeven. In de dag- en avondperiode is een toeslag van 10 dB(A) toegepast in verband 

met de herkenbaarheid van muziekgeluid. Het stemgeluid is buiten beschouwing gelaten. 

 

3.1 Dagperiode  

In bijlage 1, figuur 1 en de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren in de 

dagperiode op 1,5 meter hoogte visueel weergegeven. De gepresenteerde contouren zijn met 

10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid. 

 

  
Figuur 1 Ligging geluidscontouren dagperiode op 1,5 meter hoogte bij door Jong Nederland 

gewenst niveau (bronsterkte boxen is 114 dB(A) per box) met 10 dB(A) toeslag voor 

muziekgeluid 

 

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode bij de 

bestaande woningen op de begane grond ten hoogste 72 dB(A) bedraagt en bij de nieuwe 

woningen in het plan Weleveld ten hoogste 77 dB(A). Hiermee wordt het geluidsvoorschrift 

bij bestaande woningen met ten hoogste 22 dB(A) en bij de nieuwe woningen met ten 

hoogste 27 dB(A) overschreden. In de tuin van de nieuwe woning bedraagt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode ten hoogste 79 dB(A).  
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3.2 Avondperiode  

In bijlage 1, figuur 3 en de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren in de 

avondperiode op 4,5 meter hoogte visueel weergegeven. De gepresenteerde contouren zijn 

met 10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid. 

 

 
Figuur 2 Ligging geluidscontouren avondperiode op 4,5 meter hoogte bij door Jong 

Nederland gewenst niveau (bronsterkte boxen is 114 dB(A) per box) met 10 dB(A) 

toeslag voor muziekgeluid 

 

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de avondperiode 

bij de bestaande woningen ten hoogste 74 dB(A) en bij de nieuwe woningen in plan Weleveld 

ten hoogste 80 dB(A). Hiermee wordt het geluidsvoorschrift bij bestaande woningen met ten 

hoogste 29 dB(A) en bij de nieuwe woningen met ten hoogste 35 dB(A) overschreden.  

 

3.3 Hoorbaarheid muziekgeluid op terrein Jong Nederland 

In bijlage 1, figuur 2 en in de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren van alleen 

het muziekgeluid op 1,5 meter hoogte, zonder de muziektoeslag van 10 dB(A) weergegeven. 
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Figuur 3 Ligging geluidscontour op 1,5 meter hoogte alleen muziekgeluid bij door Jong 

Nederland gewenst niveau (bronsterkte boxen is 114 dB(A) per box) zonder 

10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid 

 

Uit de voorgaande figuur blijkt dat met het door Jong Nederland gewenste geluidsniveaus van 

de boxen het geluidsniveau op het terrein minimaal 65 dB(A) en gemiddeld 75-80 dB(A) 

bedraagt. Hiermee is het (muziek)geluid afkomstig van de boxen op het gehele terrein zeer 

duidelijk hoorbaar. 

 

4 MAXIMAAL TOELAATBAAR NIVEAU VAN DE BOXEN 

4.1 Dagperiode 

Om in de dagperiode bij de bestaande woningen te kunnen voldoen aan het 

geluidsvoorschrift van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit, mag de bronsterkte van de 2 boxen 

ten hoogste 92 dB(A) per box bedragen in plaats van de huidige 114 dB(A). In bijlage 2 zijn de 

resultaten bij dit niveau weergegeven. 

 

4.1.1 Resultaten 

In bijlage 2, figuur 5 en de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren in de 

dagperiode op 1,5 meter hoogte visueel weergegeven. De gepresenteerde contouren zijn met 

10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid. 

 



 

 5  

 
Figuur 4 Ligging geluidscontouren dagperiode op 1,5 meter hoogte met voor dagperiode 

maximaal toelaatbaar geluidsniveau boxen (bronsterkte boxen is 92 dB(A) per box) 

met 10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid 

 

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode bij de 

bestaande woningen op de begane grond ten hoogste 50 dB(A) bedraagt en bij de nieuwe 

woningen in het plan Weleveld ten hoogste 55 dB(A). Hiermee wordt het geluidsvoorschrift 

bij de nieuwe woningen met ten hoogste 5 dB(A) overschreden. In de tuin van de nieuwe 

woning bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dagperiode ten hoogste 

57 dB(A).  

 

4.1.2 Hoorbaarheid muziekgeluid op terrein Jong Nederland 

In bijlage 2, figuur 6 en in de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren van alleen 

het muziekgeluid, zonder de muziektoeslag van 10 dB(A) weergegeven. 
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Figuur 5 Ligging geluidscontour op 1,5 meter hoogte alleen muziekgeluid met maximaal 

toelaatbaar niveau voor dagperiode (bronsterkte boxen is 92 dB(A) per box) zonder 

10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid 

 

Uit de voorgaande figuur blijkt dat met het maximaal toelaatbare geluidsniveau van de boxen 

voor de dagperiode het geluidsniveau op het terrein varieert van minder dan 45 tot circa 

60 dB(A). Hiermee wordt het (muziek)geluid afkomstig van de boxen op bijna gehele terrein 

overstemd door het aanwezige stemgeluid afkomstig van de kinderen en begeleiders op het 

terrein. Het gebruik van de boxen heeft hiermee geen nut. 

 

4.2 Avondperiode 

Om in de avondperiode bij de bestaande woningen te kunnen voldoen aan het 

geluidsvoorschrift van 45 dB(A) uit het Activiteitenbesluit, mag de bronsterkte van de 2 boxen 

ten hoogste 85 dB(A) per box bedragen in plaats van de huidige 114 dB(A). In bijlage 3 zijn de 

resultaten bij dit niveau weergegeven. 

 

4.2.1 Resultaten 

In bijlage 3, figuur 11 en de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren in de 

avondperiode op 4,5 meter hoogte visueel weergegeven. De gepresenteerde contouren zijn 

met 10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid. 
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Figuur 6 Ligging geluidscontouren avondperiode op 4,5 meter hoogte met voor 

avondperiode maximaal toelaatbaar geluidsniveau boxen (bronsterkte boxen is 

85 dB(A) per box) met 10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid 

 

In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de avondperiode 

bij de bestaande woningen ten hoogste 45 dB(A) en bij de nieuwe woningen in plan Weleveld 

ten hoogste 51 dB(A). Hiermee wordt het geluidsvoorschrift bij de nieuwe woningen met ten 

hoogste 6 dB(A) overschreden.  

 

4.2.2 Hoorbaarheid muziekgeluid op terrein Jong Nederland 

In bijlage 3, figuur 10 en in de volgende figuur is de ligging van de geluidscontouren van alleen 

het muziekgeluid, zonder de muziektoeslag van 10 dB(A), op een hoogte van 1,5 meter 

weergegeven. 
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Figuur 7 Ligging geluidscontour op 1,5 meter hoogte alleen muziekgeluid met maximaal 

toelaatbaar niveau voor avondperiode (bronsterkte boxen is 85 dB(A) per box) 

zonder 10 dB(A) toeslag voor muziekgeluid 

 

Uit de voorgaande figuur blijkt dat met het maximaal toelaatbare geluidsniveau van de boxen 

het geluidsniveau voor de avondperiode op het terrein varieert van minder dan 45 tot circa 

55 dB(A). Hiermee wordt het (muziek)geluid afkomstig van de boxen op het gehele terrein 

overstemd door het aanwezige stemgeluid afkomstig van de kinderen en begeleiders op het 

terrein. Het gebruik van de boxen heeft hiermee geen nut. 

 

5 MAATREGELEN VOOR NIEUWE WONINGEN 

Wanneer het muziekgeluid via de boxen beperkt wordt en er voldaan wordt bij de bestaande 

woningen, wordt er nog niet voldaan bij de nieuwe woningen. In dit hoofdstuk wordt 

aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden om bij de nieuwe woningen te 

kunnen voldoen. 

 

5.1 Dagperiode 

Om bij de nieuwe woningen in de dagperiode te kunnen voldoen aan het Activiteitenbesluit 

dient een scherm met een minimale hoogte van 3,25 meter langs de plangrens geplaatst te 

worden. In bijlage 4, figuur 13 en in de volgende figuur is de ligging van het scherm en de zijn 

de resultaten op 1,5 meter hoogte weergegeven. 
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Figuur 8 Ligging scherm met minimale hoogte 3,25 meter en geluidscontouren dagperiode 

op 1,5 meter hoogte exclusief stemgeluid en met 10 dB(A) muziektoeslag 

(bronsterkte boxen is 92 dB(A) per box) 

 

Er wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan het geluidsvoorschrift van 50 dB(A) uit het 

Activiteitenbesluit. Dit is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau exclusief stemgeluid.  

 

Inclusief stemgeluid bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus eveneens ten 

hoogste 50 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de bovengrens uit het gemeentelijk 

geluidsbeleid en aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hiermee is er dus ook 

sprake van goed ruimtelijk ordenen. 

 

5.2 Avondperiode 

Om bij de nieuwe woningen in de avondperiode te kunnen voldoen aan het Activiteitenbesluit 

dient een scherm met een minimale hoogte van 4,9 meter langs de plangrens geplaatst te 

worden. In bijlage 4, figuur 14 en in de volgende figuur is de ligging van het scherm en de zijn 

de resultaten op 4,5 meter hoogte weergegeven.  

 

Scherm met 

hoogte 3,25 meter 

Maatgevende 

woning 
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Figuur 9 Ligging scherm met minimale hoogte 4,9 meter en geluidscontouren avondperiode 

op 4,5 meter hoogte exclusief stemgeluid en met 10 dB(A) muziektoeslag 

(bronsterkte boxen is 85 dB(A) per box) 

 

Er wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan het geluidsvoorschrift van 45 dB(A) uit het 

Activiteitenbesluit. Dit is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau exclusief stemgeluid.  

 

Inclusief stemgeluid bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten hoogste 

47 dB(A). Hiermee wordt de bovengrens uit het gemeentelijk geluidsbeleid en aan het 

geluidsvoorschrift uit het Activiteitenbesluit met 2 dB(A). Er is dan nog geen sprake van goed 

ruimtelijke ordenen. Om inclusief stemgeluid te kunnen voldoen aan 45 dB(A) dient het 

scherm opgehoogd te worden tot 5,25 meter. 

 

6 CONCLUSIE 

Met het door Jong Nederland gewenste geluidsniveau uit de boxen tijdens afwijkende 

activiteiten, worden de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zowel bij de bestaande 

als de nieuwe woningen overschreden. 

 

Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, dient het geluidsniveau uit de boxen fors 

naar beneden bijgesteld te worden. Op dat moment zal het geluid uit de boxen op vrijwel het 

gehele terrein overstemd worden door het aanwezige stemgeluid.  

 

Om bij de nieuwe woningen te kunnen voldoen aan het Activiteitenbesluit dient er op de 

plangrens een scherm met een minimale hoogte van 4,9 meter te worden geplaatst. De 

avondperiode is hierbij maatgevend. Als ook het stemgeluid bij de beoordeling wordt 

betrokken (goed ruimtelijk ordenen) is een scherm van minimaal 5,25 meter hoogte 

noodzakelijk. Dit zijn oplossingen, die naar verwachting stedenbouwkundig niet wenselijk zijn. 

Scherm met 

hoogte 4,9 meter 

Maatgevende 

woning 



 

 11  

 

Met toepassing van de 12-dagenregeling uit het Activiteitenbesluit, kan Jong Nederland haar 

activiteiten legaal blijven uitvoeren en wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. De plaatsing van zeer hoge geluidschermen is in dat geval ook niet nodig. 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): als genoemd 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 1 TOETSING 

ACTIVITEITENBESLUIT DOOR 

JONG NEDERLAND GEWENSTE 

NIVEAU BOXEN 

 (LWR=114 DB(A)) 
 

  



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op gewenst niveau LwR=114 dB(A)

Begane grondniveau, exclusief stemgeluid

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 72,06 72,06 -- 4,68 62,06

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 72,35 72,35 -- 4,79 62,35

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 70,99 70,99 -- 6,59 60,99

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 67,81 67,81 -- 6,81 57,81

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 70,29 70,29 -- 8,31 60,29

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 52,74 52,74 -- -2,14 42,74

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 65,42 65,42 -- 0,95 55,42

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 71,23 71,23 -- 8,06 61,23

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 69,80 69,80 -- 8,90 59,80

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 64,04 64,04 -- -0,78 54,04

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 49,56 49,56 -- -16,73 39,56

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 66,75 66,75 -- -5,40 56,75

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 66,27 66,27 -- -2,89 56,27

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 63,46 63,46 -- -13,65 53,46

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 68,32 68,32 -- -4,09 58,32

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 69,25 69,25 -- 1,60 59,25

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 53,10 53,10 -- -10,34 43,10

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 70,38 70,38 -- 0,50 60,38

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 72,37 72,37 -- 1,31 62,37

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 54,47 54,47 -- -10,56 44,47

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 68,42 68,42 -- 0,59 58,42

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 65,45 65,45 -- -4,40 55,45

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 55,62 55,62 -- -10,91 45,62

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 72,72 72,72 -- 0,85 62,72

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 57,83 57,83 -- -2,57 47,83

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 75,71 75,71 -- 5,81 65,71

K06-t_A Kavel 6 tuin 1,5 76,51 76,51 -- 6,49 66,51

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 57,08 67,08 -- -6,26 47,08

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 75,23 85,23 -- 5,74 65,23

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 69,47 79,47 -- -0,92 59,47

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 55,25 65,25 -- -1,22 45,25

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 69,01 79,01 -- -3,16 59,01

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 74,41 84,41 -- 3,86 64,41

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 71,47 81,47 -- -1,62 61,47

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal exclusief stemgeluid, 

dag en avond incl. 10 dB(A) 

muziektoeslag



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op gewenst niveau LwR=114 dB(A)

Begane grondniveau, exclusief stemgeluid

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal exclusief stemgeluid, 

dag en avond incl. 10 dB(A) 

muziektoeslag

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 67,27 77,27 -- 3,08 57,27

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 61,93 71,93 -- -2,06 51,93

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 71,80 81,80 -- 2,93 61,80

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 70,68 80,68 -- 2,79 60,68

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 74,65 84,66 -- 3,77 64,65

K16-t_A Kavel 16 tuin 1,5 74,06 84,06 -- 4,64 64,06

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 60,25 60,25 -- -8,26 50,25

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 72,92 72,92 -- 4,02 62,92

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 59,80 59,80 -- -8,01 49,80

K17-t_A Kavel 17 tuin 1,5 78,93 78,93 -- 6,90 68,93

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 77,23 87,23 -- 4,16 67,23

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 66,57 76,57 -- -4,11 56,57
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Figuur 1 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 1,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Dagperiode met geluidsboxen op gewenst niveau (LwR=114 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M11 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 114 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Figuur 2 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 1,5 meter hoogte

Dagperiode met geluidsboxen op gewenst niveau (LwR=114 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M11 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 114 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op gewenst niveau LwR=114 dB(A)

Begane grondniveau, exclusief stemgeluid

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 74,14 -- 9,95 -- 64,14 --

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 74,42 -- 10,13 -- 64,42 --

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 73,05 -- 11,70 -- 63,05 --

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 69,24 -- 12,24 -- 59,24 --

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 71,41 -- 13,48 -- 61,41 --

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 53,87 -- 4,01 -- 43,87 --

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 67,35 -- 6,83 -- 57,35 --

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 74,10 -- 15,08 -- 64,1 --

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 72,52 -- 15,88 -- 62,52 --

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 59,36 -- 3,57 -- 49,36 --

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 49,74 -- -11,94 -- 39,74 --

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 67,55 -- -0,68 -- 57,55 --

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 67,13 -- -2,05 -- 57,13 --

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 50,95 -- -10,98 -- 40,95 --

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 69,03 -- 0,79 -- 59,03 --

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 69,90 -- 5,53 -- 59,9 --

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 53,62 -- -6,38 -- 43,62 --

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 70,90 -- 5,10 -- 60,9 --

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 73,09 -- 5,88 -- 63,09 --

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 53,53 -- -5,83 -- 43,53 --

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 69,21 -- 5,22 -- 59,21 --

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 65,73 -- 0,66 -- 55,73 --

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 55,44 -- -7,65 -- 45,44 --

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 74,30 -- 5,62 -- 64,3 --

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 59,94 -- 1,21 -- 49,94 --

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 78,48 -- 11,60 -- 68,48 --

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 59,10 -- -2,08 -- 49,1 --

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 77,81 -- 11,38 -- 67,81 --

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 69,72 -- 4,54 -- 59,72 --

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 55,50 -- 3,35 -- 45,5 --

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 69,95 -- 1,68 -- 59,95 --

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 75,83 -- 8,92 -- 65,83 --

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 72,92 -- 3,19 -- 62,92 --

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal excluisief 

stemgeluid, dag 

en avond incl. 10 

dB(A) 



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op gewenst niveau LwR=114 dB(A)

Begane grondniveau, exclusief stemgeluid

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal excluisief 

stemgeluid, dag 

en avond incl. 10 

dB(A) 

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 68,95 -- 8,48 -- 58,95 --

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 63,83 -- 3,08 -- 53,83 --

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 73,21 -- 7,85 -- 63,21 --

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 73,10 -- 7,68 -- 63,1 --

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 75,20 -- 9,29 -- 65,2 --

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 60,42 -- -3,09 -- 50,42 --

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 75,16 -- 9,48 -- 65,16 --

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 59,95 -- -3,52 -- 49,95 --

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 79,96 -- 9,74 -- 69,96 --

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 67,46 -- 0,70 -- 57,46 --
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Figuur 3 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 4,5 meter hoogte

Avondperiode met geluidsboxen op gewenst niveau (LwR=114 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M12 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 114 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
250500 250600 250700
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periode: Dagperiode
groep: exclusief stemgeluid
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schaal = 1 : 1000



7691

6817

9968

9174

9682

6615

9681

6757

8993

9173

9969

ca. 1740 m²

kavel wadi
ca. 897 m²

kavel 5

ca. 880 m²

kavel 4

ca. 970 m²

kavel 3

ca. 755 m²

kavel 2

ca. 539 m²

kavel 8

ca. 512 m²

kavel 9

ca. 1499 m²

kavel 17

ca. 452 m²

kavel 10

ca. 475 m²

kavel 11

ca. 494 m²

kavel 12

ca. 838 m²

kavel 16

ca. 321 m²

kavel 15

ca. 833 m²

kavel 6

45

45

45

45 45

45

45

45

45

45

45

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50 50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

55
55

55

55

55

55
55

55

55

55
55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5555

55
55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
60

60
60

60

60

60
60

60

60

60

6565

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

75

75

75

75

75

80

80

48/50

66/6865/68

47/49

40/40

57/5854/49

56/57
58/59

53/41

43/44
60/61

59/60

62/63

58/59
44/44

46/45
63/64

55/56

59/6045/46
59/60

61/6364/66

52/5457/59

61/63
62/63

65/6563/65

50/50

50/50

57/5767/70

62/64

62/64

61/63

43/44
55/57

61/64 60/63

69

67

64

Alcedo

20165802

Figuur 4 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 4,5 meter hoogte

Avondperiode met geluidsboxen op gewenst niveau (LwR=114 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M12 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 114 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
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BIJLAGE 2 TOETSING 

ACTIVITEITENBESLUIT 

MAXIMAAL TOELAATBAAR 

NIVEAU BOXEN DAGPERIODE 

 (LWR=92 DB(A)) 

 
 

  



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau dagperiode LwR=92 dB(A)

Begane grondniveau

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 50,07 50,07 -- 4,68 38,06

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 50,35 50,35 -- 4,79 38,35

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 48,99 49,00 -- 6,59 36,99

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 45,82 45,83 -- 6,81 33,81

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 48,29 48,30 -- 8,31 36,29

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 30,76 30,81 -- -2,14 18,74

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 43,41 43,42 -- 0,95 31,42

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 49,24 49,25 -- 8,06 37,23

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 47,81 47,82 -- 8,90 35,80

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 42,04 42,05 -- -0,78 30,04

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 27,56 27,56 -- -16,73 15,56

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 44,75 44,75 -- -5,40 32,75

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 44,27 44,27 -- -2,89 32,27

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 41,46 41,46 -- -13,65 29,46

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 46,31 46,31 -- -4,09 34,32

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 47,25 47,25 -- 1,60 35,25

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 31,10 31,11 -- -10,34 19,10

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 48,39 48,39 -- 0,50 36,38

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 50,37 50,37 -- 1,31 38,37

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 32,47 32,48 -- -10,56 20,47

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 46,42 46,42 -- 0,59 34,42

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 43,45 43,45 -- -4,40 31,45

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 33,63 33,63 -- -10,91 21,62

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 50,72 50,72 -- 0,85 38,72

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 35,84 35,85 -- -2,57 23,83

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 53,71 53,71 -- 5,81 41,71

K06-t_A Kavel 6 tuin 1,5 54,52 54,52 -- 6,49 42,51

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 35,08 45,09 -- -6,26 23,08

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 53,23 63,23 -- 5,74 41,23

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 47,47 57,47 -- -0,92 35,47

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 33,28 43,31 -- -1,22 21,25

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 47,02 57,02 -- -3,16 35,01

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 52,41 62,41 -- 3,86 40,41

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 49,47 59,47 -- -1,62 37,47

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 45,27 55,28 -- 3,08 33,27

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 39,92 49,93 -- -2,06 27,93

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 49,80 59,80 -- 2,93 37,80

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal dag en avond incl. 10 

dB(A) muziektoeslag



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau dagperiode LwR=92 dB(A)

Begane grondniveau

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal dag en avond incl. 10 

dB(A) muziektoeslag

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 48,69 58,69 -- 2,79 36,68

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 52,65 62,65 -- 3,77 40,65

K16-t_A Kavel 16 tuin 1,5 52,06 62,06 -- 4,64 40,06

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 38,26 38,26 -- -8,26 26,25

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 50,92 50,92 -- 4,02 38,92

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 37,80 37,80 -- -8,01 25,80

K17-t_A Kavel 17 tuin 1,5 56,94 56,94 -- 6,90 44,93

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 55,23 65,23 -- 4,16 43,23

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 44,57 54,57 -- -4,11 32,57
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Figuur 5 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 1,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Dagperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau (LwR=92 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M13 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 92 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Figuur 6 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 1,5 meter hoogte

Dagperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau (LwR=92 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M13 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 92 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau dagperiode LwR=92 dB(A)

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 52,14 -- 9,95 -- 40,14 --

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 52,42 -- 10,13 -- 40,42 --

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 51,06 -- 11,70 -- 39,05 --

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 47,25 -- 12,24 -- 35,24 --

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 49,42 -- 13,48 -- 37,41 --

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 31,93 -- 4,01 -- 19,87 --

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 45,36 -- 6,83 -- 33,35 --

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 52,11 -- 15,08 -- 40,1 --

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 50,54 -- 15,88 -- 38,52 --

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 37,38 -- 3,57 -- 25,36 --

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 27,74 -- -11,94 -- 15,74 --

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 45,55 -- -0,68 -- 33,55 --

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 45,13 -- -2,05 -- 33,13 --

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 28,94 -- -10,98 -- 16,95 --

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 47,03 -- 0,79 -- 35,03 --

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 47,90 -- 5,53 -- 35,9 --

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 31,63 -- -6,38 -- 19,62 --

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 48,90 -- 5,10 -- 36,9 --

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 51,09 -- 5,88 -- 39,09 --

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 31,54 -- -5,83 -- 19,53 --

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 47,20 -- 5,22 -- 35,21 --

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 43,73 -- 0,66 -- 31,73 --

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 33,44 -- -7,65 -- 21,44 --

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 52,30 -- 5,62 -- 40,3 --

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 37,94 -- 1,21 -- 25,94 --

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 56,49 -- 11,60 -- 44,48 --

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 37,11 -- -2,08 -- 25,1 --

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 55,81 -- 11,38 -- 43,81 --

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 47,72 -- 4,54 -- 35,72 --

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 33,54 -- 3,35 -- 21,5 --

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 47,95 -- 1,68 -- 35,95 --

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 53,83 -- 8,92 -- 41,83 --

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 50,92 -- 3,19 -- 38,92 --

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 46,96 -- 8,48 -- 34,95 --

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 41,84 -- 3,08 -- 29,83 --

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 51,21 -- 7,85 -- 39,21 --

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 51,10 -- 7,68 -- 39,1 --

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 53,20 -- 9,29 -- 41,2 --

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 38,42 -- -3,09 -- 26,42 --

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 53,15 -- 9,48 -- 41,16 --

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 37,95 -- -3,52 -- 25,95 --

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 57,97 -- 9,74 -- 45,96 --

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal  avond incl. 

10 dB(A) 

muziektoeslag



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau dagperiode LwR=92 dB(A)

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal  avond incl. 

10 dB(A) 

muziektoeslag

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 45,46 -- 0,70 -- 33,46 --
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Figuur 7 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 4,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Avondperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau (LwR=92 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M14 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 92 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Gebouwen

periode: Avondperiode
groep: exclusief stemgeluid
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65 - 70 dB(A)
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45 - 50 dB(A)

0 - 45 dB(A)

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000
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Figuur 8 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 4,5 meter hoogte

Avondperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau (LwR=92 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M14 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 92 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
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BIJLAGE 3 TOETSING 

ACTIVITEITENBESLUIT 

MAXIMAAL TOELAATBAAR 

NIVEAU BOXEN 

AVONDPERIODE 

 (LWR=85 DB(A)) 

  



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau avondperiode LwR=85 dB(A)

Begane grondniveau

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

101_A Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)1,5 43,07 43,08 -- 4,68 33,06

102_A Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)1,5 43,36 43,37 -- 4,79 33,35

103_A Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)1,5 42,00 42,03 -- 6,59 31,99

104_A Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)1,5 38,84 38,90 -- 6,81 28,81

105_A Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)1,5 41,31 41,36 -- 8,31 31,29

106_A Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)1,5 23,85 24,06 -- -2,14 13,74

107_A Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)1,5 36,43 36,46 -- 0,95 26,42

108_A Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)1,5 42,25 42,28 -- 8,06 32,23

109_A Westervlierstraat 5  (bestaande woning)1,5 40,83 40,88 -- 8,90 30,80

K01-o_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 35,05 35,07 -- -0,78 25,04

K01-w_A woning kavel 1 oostgevel 1,5 20,57 20,58 -- -16,73 10,56

K01-z_A woning kavel 1 zuidgevel 1,5 37,75 37,76 -- -5,40 27,75

K02-o_A woning kavel 2 oostgevel 1,5 37,28 37,28 -- -2,89 27,27

K02-w_A woning kavel 2 westgevel 1,5 34,46 34,46 -- -13,65 24,46

K02-z_A woning kavel 2 zuidgevel 1,5 39,32 39,33 -- -4,09 29,32

K03-o_A woning kavel 3 oostgevel 1,5 40,26 40,27 -- 1,60 30,25

K03-w_A woning kavel 3 westgevel 1,5 24,12 24,15 -- -10,34 14,10

K03-z_A woning kavel 3 zuidgevel 1,5 41,39 41,40 -- 0,50 31,38

K04-o_A woning kavel 4 oostgevel 1,5 43,37 43,38 -- 1,31 33,37

K04-w_A woning kavel 4 westgevel 1,5 25,48 25,50 -- -10,56 15,47

K04-z_A woning kavel 4 zuidgevel 1,5 39,43 39,44 -- 0,59 29,42

K05-o_A woning kavel 5 oostgevel 1,5 36,46 36,46 -- -4,40 26,45

K05-w_A woning kavel 5 westgevel 1,5 26,63 26,65 -- -10,91 16,62

K05-z_A woning kavel 5 zuidgevel 1,5 43,72 43,73 -- 0,85 33,72

K06-n_A woning kavel 6 noordgevel 1,5 28,86 28,92 -- -2,57 18,83

K06-o_A woning kavel 6 oostgevel 1,5 46,71 46,72 -- 5,81 36,71

K06-t_A Kavel 6 tuin 1,5 47,52 47,52 -- 6,49 37,51

K06-w_A woning kavel 6 westgevel 1,5 28,10 38,13 -- -6,26 18,08

K06-z_A woning kavel 6 zuidgevel 1,5 46,24 56,25 -- 5,74 36,23

K09-o_A woning kavel 9 oostgevel 1,5 40,48 50,48 -- -0,92 30,47

K09-w_A woning kavel 9 westgevel 1,5 26,33 36,48 -- -1,22 16,25

K09-z_A woning kavel 9 zuidgevel 1,5 40,02 50,02 -- -3,16 30,01

K10-zo_A woning kavel 10 zuidoostgevel 1,5 45,41 55,42 -- 3,86 35,41

K10-zw_A woning kavel 10 zuidwestgevel 1,5 42,47 52,48 -- -1,62 32,47

K11-zo_A woning kavel 11 zuidoostgevel 1,5 38,29 48,31 -- 3,08 28,27

K11-zw_A woning kavel 11 zuidwestgevel 1,5 32,94 42,97 -- -2,06 22,93

K12-o_A woning kavel 12 oostgevel 1,5 42,81 52,81 -- 2,93 32,80

K12-z_A woning kavel 12 zuidgevel 1,5 41,69 51,70 -- 2,79 31,68

K16-o_A woning kavel 16 oostgevel 1,5 45,66 55,66 -- 3,77 35,65

K16-t_A Kavel 16 tuin 1,5 45,06 55,07 -- 4,64 35,06

K16-w_A woning kavel 16 westgevel 1,5 31,26 31,27 -- -8,26 21,25

K16-z_A woning kavel 16 zuidgevel 1,5 43,92 43,93 -- 4,02 33,92

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal dag en avond incl. 10 

dB(A) muziektoeslag



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau avondperiode LwR=85 dB(A)

Begane grondniveau

muziek excl. 

muziektoeslag 

10 dB(A)

Naam Omschrijving Hoogte dag Avond Nacht dag dag

voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Hoger dan 55 dB(A)

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

totaal dag en avond incl. 10 

dB(A) muziektoeslag

K17-nw_A woning kavel 17 noordwestgevel 1,5 30,81 30,82 -- -8,01 20,80

K17-t_A Kavel 17 tuin 1,5 49,93 49,94 -- 6,90 39,93

K17-zo_A woning kavel 17 zuidoostgevel 1,5 48,23 58,24 -- 4,16 38,23

K17-zw_A woning kavel 17 zuidwestgevel 1,5 37,57 47,58 -- -4,11 27,57
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Figuur 9 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 1,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Dagperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau voor avondperiode (LwR=85 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M15 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 85 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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schaal = 1 : 1000
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Figuur 10 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 1,5 meter hoogte

Dagperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau voor avondperiode (LwR=85 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M15 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 85 dB(A) grid 1,5 meter] , Geomilieu V4.41
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schaal = 1 : 1000



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau avondperiode LwR=85 dB(A)

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

101_B Reutummerweg 18 voorgevel (bestaande woning)4,5 45,15 -- 9,95 -- 35,14 --

102_B Reutummerweg 18 zijgevel (bestaande woning)4,5 45,43 -- 10,13 -- 35,42 --

103_B Reutummerweg 21a voorgevel (bestaande woning)4,5 44,08 -- 11,70 -- 34,05 --

104_B Reutummerweg 24 voorgevel (bestaande woning)4,5 40,31 -- 12,24 -- 30,24 --

105_B Reutummerweg 24 zijgevel (bestaande woning)4,5 42,47 -- 13,48 -- 32,41 --

106_B Kapsweg 28 zijgevel (bestaande woning)4,5 25,21 -- 4,01 -- 14,87 --

107_B Kapsweg 28 voorgevel (bestaande woning)4,5 38,38 -- 6,83 -- 28,35 --

108_B Westervlierstraat 5a  (bestaande woning)4,5 45,14 -- 15,08 -- 35,1 --

109_B Westervlierstraat 5  (bestaande woning)4,5 43,60 -- 15,88 -- 33,52 --

K01-o_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 30,45 -- 3,57 -- 20,36 --

K01-w_B woning kavel 1 oostgevel 4,5 20,77 -- -11,94 -- 10,74 --

K01-z_B woning kavel 1 zuidgevel 4,5 38,56 -- -0,68 -- 28,55 --

K02-o_B woning kavel 2 oostgevel 4,5 38,14 -- -2,05 -- 28,13 --

K02-w_B woning kavel 2 westgevel 4,5 21,97 -- -10,98 -- 11,95 --

K02-z_B woning kavel 2 zuidgevel 4,5 40,04 -- 0,79 -- 30,03 --

K03-o_B woning kavel 3 oostgevel 4,5 40,91 -- 5,53 -- 30,9 --

K03-w_B woning kavel 3 westgevel 4,5 24,65 -- -6,38 -- 14,62 --

K03-z_B woning kavel 3 zuidgevel 4,5 41,91 -- 5,10 -- 31,9 --

K04-o_B woning kavel 4 oostgevel 4,5 44,10 -- 5,88 -- 34,09 --

K04-w_B woning kavel 4 westgevel 4,5 24,57 -- -5,83 -- 14,53 --

K04-z_B woning kavel 4 zuidgevel 4,5 40,22 -- 5,22 -- 30,21 --

K05-o_B woning kavel 5 oostgevel 4,5 36,74 -- 0,66 -- 26,73 --

K05-w_B woning kavel 5 westgevel 4,5 26,46 -- -7,65 -- 16,44 --

K05-z_B woning kavel 5 zuidgevel 4,5 45,30 -- 5,62 -- 35,3 --

K06-n_B woning kavel 6 noordgevel 4,5 30,99 -- 1,21 -- 20,94 --

K06-o_B woning kavel 6 oostgevel 4,5 49,49 -- 11,60 -- 39,48 --

K06-w_B woning kavel 6 westgevel 4,5 30,13 -- -2,08 -- 20,1 --

K06-z_B woning kavel 6 zuidgevel 4,5 48,82 -- 11,38 -- 38,81 --

K09-o_B woning kavel 9 oostgevel 4,5 40,73 -- 4,54 -- 30,72 --

K09-w_B woning kavel 9 westgevel 4,5 26,71 -- 3,35 -- 16,5 --

K09-z_B woning kavel 9 zuidgevel 4,5 40,96 -- 1,68 -- 30,95 --

K10-zo_B woning kavel 10 zuidoostgevel 4,5 46,84 -- 8,92 -- 36,83 --

K10-zw_B woning kavel 10 zuidwestgevel 4,5 43,92 -- 3,19 -- 33,92 --

K11-zo_B woning kavel 11 zuidoostgevel 4,5 39,98 -- 8,48 -- 29,95 --

K11-zw_B woning kavel 11 zuidwestgevel 4,5 34,86 -- 3,08 -- 24,83 --

K12-o_B woning kavel 12 oostgevel 4,5 44,22 -- 7,85 -- 34,21 --

K12-z_B woning kavel 12 zuidgevel 4,5 44,11 -- 7,68 -- 34,1 --

K16-o_B woning kavel 16 oostgevel 4,5 46,21 -- 9,29 -- 36,2 --

K16-w_B woning kavel 16 westgevel 4,5 31,44 -- -3,09 -- 21,42 --

K16-z_B woning kavel 16 zuidgevel 4,5 46,17 -- 9,48 -- 36,16 --

K17-nw_B woning kavel 17 noordwestgevel 4,5 30,97 -- -3,52 -- 20,95 --

K17-zo_B woning kavel 17 zuidoostgevel 4,5 50,96 -- 9,74 -- 40,96 --

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal  avond incl. 

10 dB(A) 

muziektoeslag



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT

Jong Nederland afwijkende activiteiten inclusief muziek

Muziekboxen op toelaatbaar niveau avondperiode LwR=85 dB(A)

Avond- en nachtperiode

Naam Omschrijving Hoogte Avond Nacht avond nacht avond nacht

muziek excl. 

muziektoeslag 10 

dB(A)voertuigen

Voldoet aan 45 dB(A)- etmaalwaarde ambitiewaarde woongebied

Voldoet aan 50 dB(A)- etmaalwaarde bovengrens woongebied en Activiteitenbesluit

Geluidsbelasting tussen 50 en 55 dB(A), voldoet aan geluidsniveau in de woning

Hoger dan 55 dB(A)

totaal  avond incl. 

10 dB(A) 

muziektoeslag

K17-zw_B woning kavel 17 zuidwestgevel 4,5 38,47 -- 0,70 -- 28,46 --
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Figuur 11 Geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 4,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Avondperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau voor avondperiode (LwR=85 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M16 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 85 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Figuur 12 Geluidscontouren alleen muziekgeluid op 4,5 meter hoogte

Avondperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau voor avondperiode (LwR=85 dB(A)) en exclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M16 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 85 dB(A) grid 4,5 meter] , Geomilieu V4.41
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Figuur 13 Ligging scherm 3,25 meter hoog en ligging geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 1,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Dagperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau (LwR=92 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M17 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 92 dB(A) grid 1,5 meter met maatregelen] , Geomilieu V4.41
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Figuur 14 Ligging scherm 4,9 meter hoog en ligging geluidscontouren afwijkende activiteit met muziekgeluid op 4,5 meter hoogte, exclusief stemgeluid

Avondperiode met geluidsboxen op maximaal toelaatbaar niveau voor avondperiode (LwR=85 dB(A)) en inclusief 10 dB(A) muziektoeslag

Industrielawaai - IL, [versie 06 - Jong Nederland 2019-09 - M18 Jong Nederland LAr,LT afwijkende activiteiten boxen Lwr= 85 dB(A) grid 4,5 meter en scherm] , Geomilieu V4.41
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Samenvatting 
Het concrete voornemen bestaat om 33 woningen te bouwen op een locatie tussen de 

Weleveldstraat en de Reutummerweg in Tubbergen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen 

activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer 

verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te onderzoeken. 

Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke consequenties in het kader van soort- en 

gebiedsbescherming te onderzoeken. 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 onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten 

een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten
1
 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als 

gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 

beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen. 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten
2
 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als 

gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 

beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen. 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-, 

grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten. Vermoedelijk bezetten sommige grondgebonden 

zoogdiersoorten rust- en voortplantingslocaties in het plangebied en nestelen sommige vogelsoorten in 

het plangebied. Rust- en voortplantingslocaties van deze soorten op erven worden niet negatief beïnvloed 

door uitvoering van de voorgenomen activiteiten en voor grondgebonden zoogdiersoorten met een rust- 

of voortplantingslocatie buiten de erven geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.  

Door het vellen van bomen worden mogelijk vogelnesten verstoord of vernield. Van de vogelsoorten die 

in het plangebied nestelen (buiten de erven), zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of de nestplaats. Voor het verstoren-vernielen van bezette vogelnesten kan geen ontheffing 

verkregen worden. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten 

de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. 

Vleermuizen bezetten mogelijk verblijfplaatsen in bebouwing op de erven, maar niet daarbuiten. Deze 

mogelijk aanwezige verblijfplaatsen worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 

negatief beïnvloed. De functie van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën en vleermuizen 

wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet negatief beïnvloed. Door het bouwrijp maken 

van het plangebied worden mogelijk amfibieën verwond of gedood, maar voor deze soorten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden.’ In het kader van de zorgplicht worden er 

geen nadere maatregelen voorgesteld.  

1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 

2
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het NNN of Natura2000-gebied behoren. De 

invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten 

geen negatief effect op deze gebieden hebben. 

Conclusie 

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leidt de uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 

tot wettelijke consequenties in het kader van soort- en gebiedsbescherming. Door uitvoering van de 

quickscan natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht, zoals verwoord in 

art. 1.11 van de Wnb.  
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1 Inleiding 
Het concrete voornemen bestaat om 33 woningen te bouwen op een locatie tussen de 

Weleveldstraat en de Reutummerweg in Tubbergen. Omdat negatieve effecten van de 

voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is 

initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) 

te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom gevraagd de wettelijke consequenties in het 

kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. 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 onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten 

een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

Toepasbaarheid  

De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten.  

Ten eerste wordt de beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het 

kader van de Wet natuurbescherming gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. Deze vraag dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij 

het wijzigen van een bestemmingsplan.  

Ten tweede wordt in deze rapportage aangeven op welke wijze de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke 

periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende 

maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming vereist is.  
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2 Het plangebied 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan weerszijden van de Weleveldstraat in Tubbergen. Op onderstaande 

afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven met het rode lijn.  

Globale ligging van het plangebied (bron: BJZ.NU). 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond, erfverharding, verharde weg en bebouwing. In het 

plangebied bevinden zich twee woonerven en een bedrijfsgebouw. De gebouwen zijn van bakstenen en 

gedekt met gebakken pannen (woonerven) of golfplaten (bedrijfsbebouwing). De agrarische cultuurgrond 

was tijdens het veldbezoek in gebruik als grasweide voor de teelt van snijgras en bestond hoofdzakelijk uit 

een soortenarme vegetatie van Engels raaigras. Langs de Weleveldstraat en langs een perceelscheiding 

aan de oostzijde van het plangebied staan enkele zomereiken. In het overige deel van het plangebied 

ontbreekt opgaande beplanting. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail 

weergegeven.  

Detailweergave en begrenzing van het deelgebied (Bron luchtfoto: PDOK). 
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3 Voorgenomen activiteiten 

3.1 Algemeen 

Het concrete voornemen bestaat om 33 grondgebonden woningen te bouwen in het plangebied. 

Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de bestaande bebouwing in het plangebied behouden blijft 

en ingepast zal worden in het ontwerp van de uitbreidingswijk. Voor de ontsluiting van de woonwijk 

worden nieuwe wijkontsluitingswegen aangelegd. Op onderstaande afbeelding wordt een impressie 

gegeven van de mogelijke inrichting van het plangebied. De definitieve inrichting van het 

plangebied is nog niet vastgesteld.  

Weergave van het wenselijke eindbeeld (pr8 architecten). 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Bouwrijp maken bouwplaatsen en graven cunet voor ontsluitingswegen

• Bouwen woningen en wegen

• Kappen zomereiken

• Landschappelijke inpassing van het plangebied

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond

beschermde nesten;

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden.
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 

onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 

de 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.  

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het 

bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van de woningen. Bij het vaststellen van de 

invloedsfeer wordt geen rekening gehouden met eventuele uitstoot van NOx als gevolg van de deze 

werkzaamheden of de bewoning van de nieuw te bouwen woningen. 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit wordt als lokaal beschouwd. De voorgenomen activiteiten 

hebben geen negatief effect op beschermde soorten of -gebieden buiten het plangebied. Mogelijk zijn 

tijdens de werkzaamheden geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten 

zijn incidenteel en kortstondig en zullen niet leiden tot verstoring van beschermde faunasoorten of de 

aantasting van beschermde habitats.  

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. 
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk (verder NNN genoemd). 

 

4.2 Natura 2000-gebied  

De bescherming van Natura 2000-gebied wordt geregeld via de Wet natuurbescherming. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze habitattypen en habitatsoorten in  

hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze 

gebieden dient een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied behoort niet tot Natura2000-gebied. Gronden die tot Natura2000-gebied behoren liggen 

op minimaal drie kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van 

Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

     
Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid, 

Natura2000-gebied wordt met de gele kleur aangeduid (bron: Provincie Overijssel). 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en heeft geen negatief effect op de 

instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied.  

 

Conclusie 

De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te 

worden. 

 

4.3 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de 

ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van 

belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 

andere belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, 

landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 

doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 
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waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-

spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van 

het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige spelregels hebben is opgenomen in de 

provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het 

aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het NNN 

Het plangebied behoort niet tot het Nationaal natuurnetwerk. Gronden die tot het NNN behoren liggen 

op minimaal 460 meter afstand van net plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het 

NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

    
Ligging van het NNN nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid, gronden die tot het 

NNN behoren worden met de groene kleur aangeduid (Bron: Provincie Overijssel).  

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten 

geen negatief effect hebben op gebieden die buiten het plangebied liggen. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten worden de omgevingscondities en kernkwaliteiten van het NNN niet aangetast.  

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied behoort niet tot het NNN of Natura2000-gebied. De invloedsfeer van de voorgenomen 

activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op 

gebieden die buiten het plangebied liggen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 

hoeft vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 4 juli 2017 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 12x60) 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
3

• 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

Het weer tijdens het veldbezoek 

Onbewolkt, droog, 25⁰C, matige wind uit zuidwesten. 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of 

de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

geschikt om alle potentiële broedvogelsoorten in het plangebied vast te kunnen stellen. Op basis van een 

beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie 

van het plangebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 

onderzoek naar vogels.  

Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar deze dieren. 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 en uitwerpselen.  

Vleermuizen 

Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen en is er gezocht naar (potentiële) 

verblijfplaatsen van vleermuizen. De bebouwing is beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats voor 

vleermuizen en er is gezocht naar sporen die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen 

duiden, zoals prooiresten, uitwerpselen, dode dieren, sociale geluiden (die vleermuizen in een kolonie 

soms maken) en veegstrepen rond invliegopeningen. De functie van het plangebied als foerageergebied 

en vliegroute is beoordeeld op basis van landschappelijke kenmerken, beheer en inrichting.  

3
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 33 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op 

het gebied van vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine 

zoogdieren en vleermuizen. Hij voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel 

Nederland.  
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Amfibieën  

Het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van amfibieën. 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.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als dag- en 

nachtvlinders, reptielen, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het plangebied geen geschikte habitat 

vormt voor deze soorten.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het aannemelijk dat beschermde soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Grondgebonden zoogdieren  

• Vogels 

• Vleermuizen  

• Amfibieën  

 

5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

plangebied vastgesteld zijn of waarvan het plangebied een essentieel onderdeel van het functionele 

leefgebied vormt, worden in deze paragraaf besproken. Het plangebied behoort niet tot de groeiplaats 

van beschermde plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van soorten als tjiftjaf, zwartkop, 

houtduif, Turkse tortel, huismus, blauwe reiger, torenvalk, merel, zanglijster, kauw, ekster, zwarte kraai, 

witte kwikstaart, koolmees, pimpelmees en kokmeeuw. Deze soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels op de woonerven en in de bomen. Er 

nestelen geen vogels in het overige deel van het plangebied. Soorten die mogelijk op het woonerf 

nestelen zijn merel, zanglijster, witte kwikstaart, koolmees, pimpelmees, vink, tjiftjaf, zwartkop, Turkse 

tortel en houtduif en vogels die mogelijk in de zomereiken nestelen zijn houtduif, ekster en zwarte kraai. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar vermoedelijk 

behoort het plangebied tot het functionele leefgebied van soorten als egel, mol, veldmuis, huismuis, 

huisspitsmuis, bosmuis, gewone bosspitsmuis, haas, vos, steenmarter, bunzing en bruine rat. 

Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 

bezetten soorten als mol en veldmuis rust- en voortplantingslocaties in de graslanden en bezetten 

soorten als huismuis, huisspitsmuis ook rust- en voortplantingsplaatsen in de bebouwing op het woonerf.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Met uitzondering van de erven, ontbreken potentieel geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

plangebied. In de te vellen bomen zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen, zoals holen, 

gaten of holle ruimtes achter schors waargenomen. De bebouwing in het plangebied is niet onderzocht op 

de aanwezigheid van verblijfplaatsen, maar gelet op het type bebouwing, dan valt de aanwezigheid van 

een (solitaire) verblijfplaats van een soort als de gewone dwergvleermuis niet uit te sluiten. Deze soort 

kan een verblijfplaats bezetten op verschillende plekken in de bebouwing zoals in het dakvlak, achter 

gevelpannen, gevelbetimmeringen, loodslabben en in de spouw.  
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Foerageergebied 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar 

gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, dan is de betekenis van het plangebied als foerageergebied 

goed in te schatten. Mogelijk foerageren vleermuizen rond de bebouwing, boven tuinbeplanting en rond 

de kronen en randen van de loofbomen in het plangebied. Ook vliegen vleermuizen over het plangebied 

tijdens het foerageren rond beplanting net buiten het plangebied. Gelet op de inrichting en het intensieve 

landbouwkundig beheer van de cultuurgronden, is de betekenis van het plangebied als foerageergebied 

zeer beperkt. 

 

Vliegroutes  

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen vliegen, maar 

gelet op de landschappelijke structuur van het plangebied, dan is de betekenis van het plangebied als 

vliegroute goed in te schatten. Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig 

landschapselement. Ze vormen daarom geen onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. 

 

Amfibieën 

Het plangebied vormt een weinig geschikt functioneel leefgebied voor amfibieën. Mogelijk duikt er 

incidenteel een verdwaalde gewone pad, bastaardkikker, kleine watersalamander of bruine kikker op in 

de buitenruimte van het plangebied, maar de inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied 

tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor amfibieën. Gelet op de ligging van het plangebied, op 

enige afstand van geschikte voortplantingswateren, gaat het daarbij vermoedelijk om hooguit enkele 

individuen per jaar. Amfibieën benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied, maar ze bezetten 

er geen rust- of voortplantingslocaties.  

 

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.  

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te 

doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

  



14 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het rooien van bomen worden mogelijk bezette vogelnesten vernield. Bezette nesten met jonge 

vogels of eieren, zijn strikt beschermd. Voor het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten kan geen 

ontheffing verkregen worden.  

 

  

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten mogelijk een verblijfplaats in de aanwezige bebouwing in het plangebied, maar 

door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden deze mogelijk aanwezige verblijfplaatsen niet 

verstoord of vernield. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties 

in het kader van de Wnb. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Foerageergebied  

Door uitvoering van de voorgenomen plannen wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 

voor vleermuizen niet negatief beïnvloed. De aanleg van tuinbeplanting maakt het plangebied alleen maar 

geschikter als foerageergebied voor sommige soorten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wnb. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing is niet nodig. 

 

Vliegroute 

Het plangebied heeft geen functie als vliegroute. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van de Wnb. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

is niet nodig. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Mogelijk worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden rust- en voortplantingsplaatsen verstoord en vernield. Voor de grondgebonden 

zoogdieren, die een rust- of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wnb of zijn niet beschermd (mol). Er hoeven geen specifieke maatregelen 

genomen te worden in het kader van de algemene zorgplicht. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 

wettelijke consequenties. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Amfibieën  

Amfibieën bezetten geen rust- of voortplantingsplaatsen in het plangebied. Door uitvoering van de 

voorgenomen plannen wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën 

versterkt. Het is niet aannemelijk dat door uitvoering van de voorgenomen activiteiten amfibieën worden 

verwond of gedood, maar voor de eventueel in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke 

consequenties. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Overige soorten 

Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. 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 Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

vaste rust- en/of 

voortplantingslocaties  

Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of soorten 

zijn niet beschermd. 

Geen 

Grondgebonden 

zoogdiersoorten; 

foerageergebied 

Diverse soorten Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast. 

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast. 

Geen 

Vogels; bezette nesten Mogelijk diverse soorten 

op het woonerf   

Niet van toepassing, voorgenomen 

activiteiten hebben geen negatief 

effect op mogelijk aanwezige nesten 

op het woonerf   

Geen 

Vleermuizen;  rust- en 

verblijfplaatsen en vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten Niet van toepassing; functie blijft 

behouden  

Geen 

Amfibieën; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten   Niet van toepassing; functie blijft 

behouden 

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingslocaties en 

rustplaatsen 

Mogelijk diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of soorten 

zijn niet beschermd. 

Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

 

5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten
4
 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’, als 

gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 

beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en vernielen. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-, 

grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten. Vermoedelijk bezetten sommige grondgebonden 

zoogdiersoorten rust- en voortplantingslocaties in het plangebied en nestelen sommige vogelsoorten in 

het plangebied. Rust- en voortplantingslocaties van deze soorten op erven worden niet negatief beïnvloed 

door uitvoering van de voorgenomen activiteiten en voor grondgebonden zoogdiersoorten met een rust- 

of voortplantingslocatie buiten de erven geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen.  

Door het vellen van bomen worden mogelijk vogelnesten verstoord of vernield. Van de vogelsoorten die 

in het plangebied nestelen (buiten de erven), zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of de nestplaats. Voor het verstoren-vernielen van bezette vogelnesten kan geen ontheffing 

verkregen worden. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten 

de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari.  

Vleermuizen bezetten mogelijk verblijfplaatsen in bebouwing op de erven, maar niet daarbuiten. Deze 

mogelijk aanwezige verblijfplaatsen worden door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 

negatief beïnvloed. De functie van het plangebied als foerageergebied voor amfibieën en vleermuizen 

wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet negatief beïnvloed. Door het bouwrijp maken 

van het plangebied worden mogelijk amfibieën verwond of gedood, maar voor deze soorten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden.’ In het kader van de zorgplicht worden er 

geen nadere maatregelen voorgesteld.  

 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast gronden die tot het NNN of Natura2000-gebied behoren. De 

invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten 

geen negatief effect op deze gebieden hebben. 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leidt de uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 

tot wettelijke consequenties in het kader van soort- en gebiedsbescherming. Door uitvoering van de 

quickscan natuurwaardenonderzoek, heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht, zoals verwoord in 

art. 1.11 van de Wnb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

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 een ieder 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. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in 

een provinciale verordening.  

 

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  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en 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: 
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- 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. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

bruine kikker Rana temporaria

gewone pad Bufo bufo

kleine watersa lamander Liss otri ton vulgari s

meerkikker Pelophylax ridibundus

middels te groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl . esculentus

aardmuis Microtus  agresti s

bos muis Apodemus s ylvaticus

bunzing Mustela  putorius

dwergmuis Micromys  minutus

dwergspi tsmuis Sorex minutus

egel Erinaceus  europeus

gewone bos spi tsmuis Sorex a raneus

haas Lepus  europeus

hermel i jn Mustela  erminea

huiss pi tsmuis Crocidura  rus sula

koni jn Oryctolagus  cuniculus

ondergrondse woelmuis Pi tymys  s ubterra neus

ree Capreolus  capreolus

ross e woelmuis Clethrionomys  glareolus

tweekleurige bos spi tsmuis Sorex coronatus

veldmuis Microtus  arva l i s

vos Vulpes  vulpes

wezel Mustela  niva l i s

woelrat Arvicola  terres tri s  
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

http://gisopenbaar.overijssel.nl  

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  



Bijlage 16  Briefnotitie 
natuurwaardenonderzoek

672      bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:    1-5-2020 

Ons kenmerk:  2535 

Betreft:    Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming  

ruimtelijke ontwikkeling Weleveldstraat e.o. 

 

 

Geachte heer Broekhuis,  

 

Op 4 juli 2017 hebben wij een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd in plangebied 

Weleveld aan de Weleveldstraat te Tubbergen (zie kaart onder voor begrenzing onderzoeksgebied 

2017). Wij hebben de bevindingen van dat onderzoek gerapporteerd in rapport 1167 (d.d. 12-7-

2017).  

 

 
Weergave van het onderzoeksgebied 2017.  

 

Onlangs hebben wij reactie gekregen van de Omgevingsdienst Twente m.b.t. dit onderzoek. In de 

reactie werd aandacht gevraagd voor de volgende twee aspecten: 

1. Een klein deel van het huidige plangebied, is niet onderzocht in 2017. Dit dient alsnog 

onderzocht te worden; 

2. Per 1-12-2017 is de lijst met soorten, waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling, aangepast. De ODT vraagt om het onderzoek te toetsen aan de 

meest recente wet- en regelgeving (mei 2020). In het bijzonder, de zuidoosthoek van het 

plangebied.  

 

Postadres 

Aladnaweg 18 
7122 RR Aalten  

Telefoon 

0614-435700 

0543-451142 

  

Info 

Info@natuurbankoverijssel.nl 
www.natuurbankoverijssel.nl  

Bank 

NL48 RABO 0121 5795 73 

BTW 

10.15.30.766.B.01 

BJZ.NU 

N. Broekhuis 

Twentepoort Oost 16a 

7609 RG  ALMELO  

 

 



In deze briefnotitie gaan wij in op beide hierboven genoemde aspecten.  

 

 

Ad 1.  

Een klein deel van het huidige plangebied is in 2017 niet onderzocht. Dit betreft een 

loofhoutbosje in de noordwesthoek van het plangebied, bestaande uit es, veldesdoorn, zomereik 

en een taxus. In het bosje staat een houtopslag en liggen enkele bulten snoeihout met 

groenafval. Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen, is het onderzoeksgebied 

bezocht op 21 april 2020, tijdens de ochtend. Het plangebied is te voet onderzocht door een 

ervaren ecoloog1.  

 

Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten. 

Op onderstaande luchtfoto wordt het onderzoeksgebied aangeduid met de rode rechthoek. Voor 

detailfoto’s van het plangebied, wordt verwezen naar de bijlage.  

 

 
Onderzochte locatie in 2020. Deze wordt met de rode rechthoek aangeduid. 

 

Onderzoeksresultaten 

Het bosje behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën- , vleermuis- en 

grondgebonden zoogdiersoorten. Het vormt een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 

plantensoorten. Vogels foerageren in het plangebied en verschillende soorten nestelen er, zoals 

merel, houtduif, tjiftjaf, zwartkop, roodborst, heggenmus en winterkoning. Er nestelen geen 

roofvogels of uilen. Sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, 

bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker benutten het bosje als foerageergebied 

en bezetten er vermoedelijk een winterrustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt.  

                                                 
1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij 
voert jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de 
vrije tijd betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM-VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en 
bestuurslid van de Vleermuiswerkgroep Gelderland.  

 



Het bosje behoort ook tot functioneel leefgebied van verschillende algemene zoogdieren, zoals 

vleermuizen en grondgebonden zoogdieren. Vleermuizen bezetten er geen verblijfplaats 

(holenbomen en bomen met losse schors ontbreken, evenals vleermuiskasten) maar foerageren 

rond de randen en kronen. Verschillende algemene en weinig kritische grondgebonden 

zoogdieren benutten het plangebied als foerageergebied en vermoedelijk bezetten soorten als 

bosmuis, gewone bosspitsmuis, rosse woelmuis er een rust- en voortplantingsplaats. De 

takkenbossen vormen een potentiële rust- en voortplantingsplaats voor de egel en steenmarter. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze soorten er een rust- en/of voortplantingsplaats 

bezetten, maar dit kan niet uitgesloten worden.  

 

Effectbeoordeling  

 Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een 

bezet vogelnest beschadigd of vernield met als gevolg dat eieren beschadigd of vernield 

worden of jonge, niet vlieg-vlugge vogels gedood worden;  

 Door het verwijderen van beplanting en grondverzet wordt mogelijk een amfibie en 

beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een rustplaats van 

amfibieën beschadigd of vernield en wordt mogelijk een rust- en/of voortplantingsplaats 

van grondgebonden zoogdieren beschadigd of vernield; 

 Door uit uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis gedood en 

wordt geen verblijfplaats beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als 

foerageergebied wordt niet aangetast. 

 

Wettelijke consequenties 

 

 Vogels en bezette vogelnesten zijn strikt beschermd en mogen niet negatief beïnvloed 

worden. Bomen dienen bij voorkeur geveld te worden buiten de voortplantingsperiode.  

 Voor de amfibieën die in het plangebied voorkomen, geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen-vernielen van vaste rust- en 

voortplantingsplaatsen’. 

 Met uitzondering van egel en steenmarter, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘doden’ en het ‘beschadigen-vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Omdat 

de aanwezigheid van een rust- en/of voortplantingsplaats van egel en steenmarter in het 

bosje niet uitgesloten kan worden dient bij de uitvoering rekening gehouden te worden 

met deze soorten. Hiervoor zijn twee opties; 1)nader onderzoek en het aanvragen van een 

ontheffing (als uit onderzoek blijkt dat deze dieren er een vaste rust- en/of 

voortplantingsplaats bezetten) of 2) werken volgens een toepasbare en goedgekeurde 

Gedragscode. Indien gewerkt wordt met de Gedragscode, vormt een ecologisch 

werkprotocol een onderdeel van de Omgevingsvergunning (aanhaakplicht gemeente). 

Ongeacht de gekozen optie, vormt de Wet natuurbescherming géén belemmering voor 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  

 

Ad 2 

Delen van het oorspronkelijk onderzochte plangebied vormen geschikt leefgebied voor egel en 

kleine marterachtigen zoals steenmarter. Er zijn echter, met uitzondering van de potentiële 

verblijfplaatsen in de uiterste noordwesthoek (zie Ad1), geen potentiële verblijfplaatsen van egel 

of kleine marterachtigen vastgesteld. Om deze vraag te beantwoorden is het totale plangebied op 

21 april 2020 andermaal bezocht (zie foto’s in de bijlage). Er zijn in het plangebied geen 



potentiële rust- en/of voortplantingsplaatsen, zoals takkenbossen, bulten groenafval, bladeren, 

gebouwen of bouwwerken aangetroffen die egel of marterachtigen kunnen benutten.  

 

Conclusie  

Het bosje, dat in 2017 niet is onderzocht, vormt functioneel leefgebied van verschillende 

beschermde diersoorten. Beschermde dieren benutten het als foerageergebied en verschillende 

soorten bezetten er een rust- en/of voortplantingsplaats. Bezette vogelnesten mogen niet 

verstoord of beschadigd worden, en rust- en voortplantingsplaats van egel en/of steenmarter 

mag niet zondermeer beschadigd/vernield worden. Er dient een ontheffing aangevraagd worden 

als blijkt dat deze dieren er een rust- en voortplantingsplaats bezetten, of er dient aantoonbaar 

gewerkt te worden volgens een toepasbare en door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Dat 

kan zijn de Gedragscode Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Stadswerk (2017). De Wet 

natuurbescherming vormt géén belemmering voor uitvoering van voorgenomen activiteiten. Het 

is aannemelijk dat een eventuele ontheffing verkregen kan worden en er kan in ieder geval 

gewerkt worden volgens een Gedragscode.  

 

De wettelijke consequenties m.b.t. Wet natuurbescherming voor het oorspronkelijk onderzochte 

gebied (2017) blijven ongewijzigd. De aanpassing van de lijst met soorten, waarvoor niet langer 

een vrijstelling geld in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, leiden niet tot andere 

wettelijke consequenties dan verwoord in het onderzoeksrapport uit 2017.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

P. Leemreise,  

ecoloog 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage: 

 

Foto’s onderzoeksgebied noordzijde 

 

 

 

  



Foto’s van het onderzoeksgebied zuidoostzijde 

 

 



Bijlage 17  Actualisatie 
natuurwaardenonderzoek

  bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg       679



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:    23-10-2020 
Ons kenmerk:  2910 
Betreft:    Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming  

ruimtelijke ontwikkeling Weleveldstraat e.o. 

 
 
Geachte heer Broekhuis,  
 
Op 4 juli 2017 is het plangebied Weleveld aan de Weleveldstraat te Tubbergen onderzocht op het 
voorkomen van beschermde dier- en plantensoorten en ander andere beschermde waarden, zoals 
foerageergebied en vliegroute. De bevindingen van het onderzoek u uit 2017 zijn gerapporteerd in rapport 
1167 (d.d. 12-7-2017). Omdat het plangebied nadien is gewijzigd, en de en Flora – en faunawet vervangen 
is door de Wet natuurbescherming, is het plangebied, inclusief uitbreiding, op 21 april 2020 opnieuw 
onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek zijn gerapporteerd in een briefrapport met als kenmerk 
2535. Recentelijk heeft u ons gevraagd het volledige plangebied opnieuw te onderzoek op de aanwezigheid 
van beschermde planten- en diersoorten, beschermde waarden en effect op beschermde (natuur)gebied. 
In voorliggende briefrapportage, rapporteren wij onze bevindingen. Voor een beschrijving van het 
onderzoeksgebied en de voorgenomen activiteiten wordt verwezen naar voorgenoemde publicaties uit 
2017 en 2020.  
 
Ligging plangebied  
Het plangebied is gesitueerd aan weerszijden van de Weleveldstraat in Tubbergen. Op onderstaande 
afbeelding wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven met het gele lijn.   
 

 
Begrenzing van het plangebied. Het plangebied vormt tevens de begrenzing van het onderzoeksgebied.  

 
Gebiedsbescherming  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Gronden die tot het 
Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 513 meter afstand van het plangebied en gronden 
die tot Natura 2000 behoren liggen op minimaal 2,97 kilometer afstand van het plangebied (zie afbeelding 
onder). 

Postadres 
Aladnaweg 18 
7122 RR Aalten  

Telefoon 
0614-435700 
0543-451142 
  

Info 
Info@natuurbankoverijssel.nl 
www.natuurbankoverijssel.nl  

BJZ.NU 
N. Broekhuis 
Twentepoort Oost 16a 
7609 RG  ALMELO  
 
 

Bank 
NL48 RABO 0121 5795 73 
BTW -ID 
NL001388212B56 



 

 
Ligging van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 in de omgeving van het plangebied.  

 
Conclusie gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland. 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 aan- en afvoer van sloop- en bouwmaterialen, 
materieel en personeel. Als gevolg van de inzet van materieel en vervoersmiddelen met een 
verbrandingsmotor wordt stikstof (NOx) uitgestoten. Ook vindt emissie van stikstof plaats tijdens de 
gebruiksfase. Gelet op de aard en omvang van voorgenomen activiteiten en de ligging van het plangebied 
ten opzichte van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, kan een negatief effect niet op 
voorhand uitgesloten worden. Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-gebied vast 
te kunnen stellen dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 
Soortbescherming  
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het grootste deel van het plangebied op 13 oktober 2020 
tijdens de daglichtperiode (middag) bezocht. De beide erven, welke binnen het plangebied liggen, maar 
waar geen ontwikkelingen plaats vinden, zijn niet onderzocht.  
Het onderzoeksgebied 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), zaklamp en zijn de in dit rapport opgenomen 
afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar 
xq28). 
 
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 Verspreidingsatlas; 
 
 
 
 
 



Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode 
is matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Weinig vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), en slechts enkele vogelsoorten kunnen (bij uitzondering) nog 
een bezet nest hebben in deze tijd van het jaar (o.a. kerkuil, houtduif, Turkse tortel en holenduif). Veel 
trekvogels hebben de broedplaats reeds verlaten. Standvogels, zoals steenuil, kerkuil en huismus bevinden 
zich doorgaans op of in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken 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 onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Grondgebonden diersoorten hebben doorgaans geen zogende 
jongen in deze tijd van het jaar, en de in 2020 geboren jongen hebben doorgaans de geboorteplek reeds 
verlaten.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
sommige vleermuissoorten de zomerverblijfplaatsen nog bezetten (zoals gewone- en ruige 
dwergvleermuis), maar andere soorten de winterverblijfplaats opgezocht hebben, soms op grote afstand 
van het leefgebied dat ze benutten tijdens de actieve periode. Er is in het onderzoeksgebied 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 onderzoeksgebied 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 matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten in deze tijd 
van het jaar en bezetten een (winter)rustplaats in de landbiotoop of in slib op de bodem van een nat 
landschapselement. Amfibieën in de landbiotoop zitten overdag verscholen in holen en gaten in de grond 
of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. Amfibieën in de landbiotoop zijn 
overdag doorgaans moeilijk waar te nemen.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied 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. 
 
 
 
 



Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht1.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door 
de Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 
dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 
die gevolgen te voorkomen, of 
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende 
dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle 
concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
 
Resultaten en wettelijke consequenties 
 
Vogels  
Er nestelen vermoedelijk jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen nestelen in bebouwing, bomen, 
struiken, dichte vegetatie en in groenafval. Als gevolg van het verwijderen van bebouwing, groenafval en 
beplanting, zowel lage dichte vegetatie als hoge, opgaande beplanting, tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield met als gevolg dat mogelijk vogels gedood 
worden of eieren beschadigd of vernield worden.  
 
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 

 
1 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  



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/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is half juli-februari.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode ; 
- Groenafval verwijderen buiten de voortplantingsperiode; 
- Beplanting vellen buiten de voortplantingsperiode; 

 
Vleermuizen  
 

• Vaste rust- of voortplantingsplaats  
Er zijn in het plangebied geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats van vleermuizen waargenomen.  
 
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  
Het plangebied lijkt geschikt als foerageergebied voor verschillende vleermuissoorten. Vleermuizen 
foerageren rond opgaande beplanting en bebouwing. Gelet op de oppervlakte van het plangebied, en de 
inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen 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; 
 

• Vliegroute 
Het plangebied wordt niet als verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement beschouwd. Het 
plangebied vormt daarom geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
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; 
 
 



Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied vormt functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten als konijn, eekhoorn, bosmuis, rosse woelmuis, veldmuis, huisspitsmuis, gewone 
bosspitsmuis, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied 
en mogelijk bezetten soorten als konijn, bosmuis, rosse woelmuis, veldmuis, huisspitsmuis, gewone 
bosspitsmuis, egel en steenmarter er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats.  
 
 

 
Potentiële vaste rust- en voortplantingsplaats van egel en steenmarter in het plangebied.  

 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Door het 
verwijderen van takkenbossen en groenafval uit een bosperceel in de noordwesthoek van het plangebied, 
wordt mogelijk een egel en steenmarter gedood en een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en 
vernield.  
 

 
Locatie met potentiële vaste rust- en voortplantingsplaatsen van egel en steenmarter. Daarbuiten ontbreken potentiële vaste 
rust- en voortplantingsplaatsen van deze soorten. 

 
Met uitzondering van de egel en de steenmarter, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ 
en het ‘beschadigen/vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats’, voor de grondgebonden 
zoogdieren die mogelijk gedood worden en waarvan de vaste rust- en/of voortplantingsplaats mogelijk 
beschadigd/vernield wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Deze vrijstelling geldt omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 



De egel en steenmarter en de vaste rust- en voortplantingsplaats van de egel en steenmarter is beschermd. 
De egel en steenmarter mogen niet gedood worden en de vaste rust- en voortplantingsplaats van deze 
soorten mag niet zonder ontheffing beschadigd of vernield worden. Voor het mogen uitvoeren van 
activiteiten, met negatieve effecten voor de egel, dient een ontheffing van de verbodsbepalingen van de 
Wnb verkregen te zijn òf dient gewerkt te worden conform een toepasbare Gedragscode. In dit geval kan 
dat de Gedragscode ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Stadswerk zijn.  
 
Indien gekozen wordt een ontheffing aan te willen vragen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden 
naar de functie van een deel het plangebied voor de egel en steenmarter. Indien aangenomen wordt dat 
de egel en steenmarter een vaste rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied, en er 
gekozen wordt te gaan werken volgens de Gedragscode, dient gewerkt te worden volgens de eisen en 
voorwaarden, zoals verwoord in de Gedragscode. Zo dienen de takkenbossen verwijderd te worden buiten 
de kwetsbare periode en dient een vervangende vaste rust- en/of voortplantingsplaats aangeboden te 
worden. Ook dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden en dient een logboek bijgehouden te 
worden, waarin de genomen maatregelen beschreven staan.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek naar functie van plangebied voor egel en steenmarter uitvoeren of; 
- Werken volgens Gedragscode; 
- Voor de overige soorten: geen; 

 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt een deel van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad, bruine kikker en kleine 
watersalamander, benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een 
(winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten of in/onder opgeslagen (bouw)materialen, groen(afval), rommel en stro 
(overige soorten). Amfibieën bezetten soms ook een winterrustplaats in toegankelijke gebouwen, zoals het 
houthok. 
 
Mogelijk wordt een beschermd amfibie gedood en wordt een vaste rustplaats beschadigd en vernield, als 
gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de beschermde amfibieën, die een vaste 
rustplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaats’.  
 
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;  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied 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. 
 
 
 
 
 
 
 



In onderstaande tabellen, worden de bevindingen per soortgroep weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten 
m.u.v. egel 

Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

egel Art. 3.10 lid 1 b Nader onderzoek of 
werken conform 
Gedragscode 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten 
m.u.v. egel 

Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Doden van dieren egel Art. 3.10 lid 1 a Nader onderzoek of 
werken conform 
Gedragscode 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; de 
functionaliteit van geen enkel 
jaarrond beschermd nest wordt 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode   

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode   

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing; functie 
wordt niet 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; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  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   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  ja mogelijk mogelijk 

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  nee  nee  Nee, vrijstelling  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
  



Conclusies  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te 
doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. 
Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de 
Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. 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 Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten 
het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. De 
wettelijke consequenties, als  gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, kunnen op basis 
van het uitgevoerde onderzoek (Quickscan natuurwaardenonderzoek) niet vastgesteld worden. 
Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren. Uitgezonderd stikstofemissie, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van de bescherming van Natura 
2000. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er 
een rust- en voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en 
nestelen er verschillende vogelsoorten. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het 
plangebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogels, 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. Net buiten het plangebied nestelen vogelsoorten, waarvan de 
nestplaats jaarrond beschermd is. Deze nestplaatsen worden niet negatief beïnvloed door uitvoering van 
de voorgenomen plannen.  
 
Voor de amfibieën, die vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt ook voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten die een vaste 
rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, maar geldt niet voor de egel en steenmarter. 
De egel is eind 2019 van de lijst gehaald van soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling. Om de takkenbossen in het bosje in de noordwesthoek van het plangebied weg 
te mogen halen, dient een ontheffing aangevraagd te worden, of dient gewerkt te worden, conform een 
toepasbare gedragscode. Indien gekozen wordt om te werken volgens een gedragscode, dient voldaan te 
worden aan alle in de gedragscode genoemde eisen en voorwaarden.  
Om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren, overeenkomstig wet- en regelgeving voor 
beschermde soorten, hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
  

 
2 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling.  
 



Fotobijlage (oktober 2020). 
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1 INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband met het plan
“Weleveld” te Tubbergen. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling van 31 wooneenheden en twee
woonwerkkavels (150 m2 per kavel).

Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de
activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het onderzoek is
uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”.

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de gewenste situatie gemodelleerd
op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura
2000-gebieden berekend en getoetst of de ontwikkeling (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op
de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de
rekenresultaten en de bevindingen.
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen
Het plangebied is gelegen aan de Reutummerweg – Weleveldstraat te Tubbergen. Het plan voorziet in de
ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal 31 woningen en twee woonwerkkavels. Navolgende
verbeelding geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plan.

Afbeelding 1 Ligging plangebied

2.2 Situering Natura 2000-gebieden
Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000-
gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage vanwege een plan verwacht kan worden.
Onderstaande afbeelding geeft de locatie van de omliggende Natura 2000-gebieden (de locatie van het
plangebied is in de figuur weergegeven met ‘ ‘).
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Afbeelding 2 Situering Natura 2000-gebieden (bron: https://calculator.aerius.nl/calculator/)
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3 WETTELIJK KADER

3.1 Landelijke wet- en regelgeving
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.

3.2 Voortoets
Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De significantie van de
gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van
een Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor
dat gebied. Wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan
niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten.

Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of
projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura
2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan
mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van plannen die ten opzichte van de feitelijke situatie
geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats
waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit
te sluiten. In dit geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de voortoets blijkt dat de
realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een toename van
stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitats waarvan de
KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden overschreden, moet wel
een passende beoordeling worden opgesteld.

Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een passende
beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 2.8 lid 2 van de Wet natuurbescherming een nieuwe passende
beoordeling achterwege blijven, voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren
omtrent de significante gevolgen ervan. De plan-mer die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan het opstellen
van een passende beoordeling is in een dergelijke situatie niet nodig. Feitelijk is er al een (nog steeds actuele)
passende beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke effecten als gevolg van het plan zijn uitgesloten.

3.3 Passende beoordeling
Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet
natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze passende
beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden
aangetast.

Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken gebied
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in het voor het gebied
vastgestelde beheerplan. De aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken.
De beheerplannen worden over het algemeen vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie waarin het
gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de verantwoordelijkheid voor het beheer bij het Rijk
ligt.
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Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat
een plan de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is
alleen anders als er geen alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van
openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld.
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4 BEREKENINGSSYSTEMATIEK

4.1 Rekenmodel
Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is een rekenmodel
opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 2019A1. AERIUS Calculator rekent op basis van het
Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM en standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007.

4.2 Situaties algemeen

Referentiesituatie
Bij een voortoets moeten de gevolgen van het plan worden bezien in relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de
vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van het geldende bestemmingsplan: de huidige –
legale – feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan.

Beoogde situatie
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet zowel bij de
voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan worden uitgegaan van de maximale
planologische mogelijkheden die een plan biedt, en niet van een inschatting van wat er in werkelijkheid zal gaan
gebeuren of wat er wordt beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle mogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet uitwijzen of ook in dat
geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten.

Cumulatieve effecten
In het kader van een voortoets dient beschouwd te worden of het plan afzonderlijk – of in combinatie met andere
plannen – significante gevolgen ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden heeft.

4.3 Referentiesituatie
Ten behoeve van de referentiesituatie is in onderhavig onderzoek worst-case aangenomen dat er geen relevante
stikstofemissies naar de lucht plaatsvinden ter plaatse van het plangebied.

4.4 Beoogde situatie
Uitgangspunt is dat de nieuwe woningen gasloos worden uitgevoerd. De voor stikstofdepositie relevante bronnen
betreffen daarmee slechts de verkeersbewegingen ten gevolge van het plan. Voor de berekening is uitgegaan
van het rekenjaar 2021.
De twee woonwerkkavels (150 m2 elk) worden ook gasloos uitgevoerd. Aangezien het relatief kleine
betrijfsloodsen betreft zal geen sprake zijn van stikstofemitterende procesinstallaties of transportmiddelen
(bijvoorbeeld heftrucks).

1 https://calculator.aerius.nl/calculator/
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Voor de herberekening is gebruik gemaakt van actuele verkeersgegevens uit de verkeerstoets2. Onderstaand zijn
de voor het onderzoek stikstofdepositie relevante gegevens weergegeven.

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat ter plaatse van de woonwerkkavels zware transporten zullen arriveren, wordt
in het rekenmodel toch rekening gehouden met vier extra vrachtwagenbewegingen (twee vrachtwagens) per
route.
In navolgende verbeelding is een weergave van de input opgenomen.

Afbeelding 4 Overzicht emissiebronnen Aerius

2 Roelofs: “Verkeerstoets woningbouwproject Weleveld Tubbergen”, N01-D02-4116183-sws2, d.d. 18 januari 2018

Afbeelding 3 Verkeersgegevens
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Bijlage B3.1 geeft een weergave van de invoergegevens van de gebruiksfase.

4.5 Aanlegfase
Aanvullend is een berekening uitgevoerd naar de aanlegfase. Deze neemt drie jaar in beslag en bestaat uit de
aanleg van de infra en de realisering van de 33 woningen. In eerste instantie worden beide situaties separaat
beschouwd.

De voor stikstofdepositie relevante bronnen betreffen de verkeersbewegingen (vrachtwagens) ten behoeve van de
aan- en afvoer van onder meer zand, grind en bouwmaterialen alsmede de inzet van bouwmaterieel.
Voor de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2020.

4.5.1 Aanleg infra

Mobiele werktuigen
Voor de in te zetten bouwapparatuur wordt uitgegaan van apparatuur die aan de stand der techniek voldoet. In
het rekenmodel wordt derhalve rekening gehouden met machines die voldoen aan Stage klasse IV (130-560
kW).

Voor het bouwrijp maken wordt gebruik gemaakt van graafmachines, laadschoppen en een landbouwtrekker. In
bijlage B1.1 bij deze rapportage zijn de gegevens opgenomen zoals deze via de opdrachtgever beschikbaar
zijn gesteld. Het betreft een urenraming op basis van ervaring en nacalculatie op eerdere werken. Uit deze
gegevens blijkt onder meer dat 48 uur benodigd is voor het verwerken van grond over de kavels.

Om de NOx-emissie van de mobiele werktuigen te bepalen wordt gebruik gemaakt van de draaiuren van de
mobiele werktuigen, overeenkomstig de AERIUS methodiek3 gebaseerd op het TNO Emissiemodel Mobiele
Machines4. Deze methodiek hanteert voor de invoer het vermogen (kW), de belasting (%), de motortechnologie
(STAGE-klasse) en de NOx-emissiefactor (g/kWh) om tot een NOx-emissie te komen. De berekening van de NOx-
emissie is opgenomen in bijlage B2.

Navolgende tabel geeft een totale inzet duur en de bijbehorende emissie voor de aanleg van de infra.

Tabel 1 NOx-emissie mobiele werktuigen – aanleg infra

Materieel
Bedrijfsduur

[h/j]
NOx-emissie

[kg/j]

graafmachine 564 13,0

laadschop 456 11,1

landbouwtrekker 12 0,2
Totaal: 24,3

Verkeer
Voor het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwe woningen wordt uitgegaan van in totaal 653
vrachtwagens (zie bijlage B1.1). Voor het vervoer van bouwpersoneel worden 30 personenwagens /
bestelbussen per dag gehanteerd. Het bouwverkeer is beschouwd over het plangebied, waarbij rekening is
gehouden met het manoeuvreren en stationair draaien van iedere vrachtwagen5. Nadat het bouwverkeer het
plangebied heeft verlaten, zal het gebruik maken van de Reutummerweg en de L. van Bönninghausenstraat tot
aan de aansluiting met de Tubbergeresweg (N343). Vanaf daar is het planverkeer opgenomen in het heersend
verkeersbeeld.

3 Addendum default brongegevens Mobiele werktuigen - afwijkende categorieën, 2 februari 2015
4 TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met

brandstof Afzet (EMMA), TNO Bouw en Ondergrond, november 2009
5 aparte rijlijn met 50% stagnatie
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Aerius Calculator maakt voor de verspreiding van emissies vanwege wegverkeer gebruik van de
Standaardrekenmethode 2 (SRM-2) overeenkomstig de Regeling boordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007).

Stilstaande vrachtwagens
Voor de bepaling van de NOx-emissies van de stilstaande vrachtwagens is onderscheid gemaakt in:
1. vrachtwagens die door een graafmachine of laadschop worden geladen (afvoer asfalt en leidingwerk)
2. vrachtwagens die het materiaal kiepen (grond)
3. zelf lossende vrachtwagens (aanvoer riolering, trottoir etc.)
4. verhoogd stationair draaiende vrachtwagens (riool reinigen onder hoge druk)

Indien vrachtwagens die door een laadschop of graafmachine worden geladen staan deze uit en veroorzaken
daarmee geen NOx-emissie. Het manoeuvreren bij aankomst en vertrek wordt, zoals reeds aangegeven, wel
beschouwd. Voor de overige activiteiten wordt uitgegaan van de informatie zoals deze via de opdrachtgever
beschikbaar is gesteld (bijlage B1.1). In deze bijlage is tevens de bepaling van de bedrijfsduren per activiteit
opgenomen. De onder punt 3 genoemde vrachtwagens worden gelost met een separate loskraan met een
dieselmotor van 21 kW. De gehele loswerkzaamheden nemen 30 minuten per keer in beslag. Per lossing zal de
vachtwagen in totaal 10 minuten in werking zijn (5 minuten bij aankomst en 5 minuten bij vertrek). Het
daadwerkelijke lossen (de bedrijfsduur van de loskraan) duurt per losactiviteit 20 minuten.

De NOx-emissies worden bepaald overeenkomstig de emissies van de werktuigen. Voor de vrachtwagens wordt
een emissie gehanteerd van 2 g/kWh (Euro V). Onderstaande tabel geeft de NOx-emissies van de stilstaande
vrachtwagens ten behoeve van de aanleg van de infra.

Tabel 2 NOx-emissie stilstaande vrachtwagens – aanleg infra

Activiteit
Bedrijfsduur

[h/j]
NOx-emissie

[kg/j]

kiepen 15 4,9

zelf lossen (vrachtwagen) 15 5,0

zelf lossen (loskraan) 31 0,1

verhoogd stationair 12 7,9
Totaal: 17,9

Een volledige weergave van de gehanteerde uitgangspunten en de bepaling van de emissie is weergegeven in
bijlage B2. De invoergegevens van het Aerius-model zijn opgenomen in bijlage B3.2.

4.5.2 Bouwactiviteiten

Mobiele werktuigen
Voor de bouwactiviteiten wordt uitgegaan van de inzet van een elektrisch aangedreven mobiele hijskraan
alsmede een graafmachine. Bijlage B1.2 geeft een overzicht van de in te zetten apparatuur zoals dat door de
aannemer beschikbaar is gesteld. De hierin opgenomen uren en aantallen vrachtwagens zijn gebaseerd op
inschattingen op basis van ervaring en nacalculatie. Per woning is de hijskraan 24 uur in bedrijf. De
graafmachine zal 12 uur per woning in werking zijn. Voor de levering van beton wordt een betonstorter ingezet
die 4 uur per woning in werking is.
Op analoge wijze als voor de aanleg infra (bouwrijp maken) wordt de NOx-emissie berekend (zie ook bijlage
B2):

Tabel 3 NOx-emissie mobiele werktuigen – bouwactiviteiten

Materieel
Bedrijfsduur

[h/j]
NOx-emissie

[kg/j]

mobiele hijskraan (elektrisch) 792 0,0

graafmachine 396 7,2

betonstorter 132 2,6
Totaal: 9,8
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De invoergegevens van deze situatie zijn in bijlage B3.3 bij deze rapportage opgenomen.

Verkeer
Volgens opgave van de aannemer zijn per woning zeven vrachtwagens nodig voor de aanvoer van beton,
vloeren, kalkzandsteen etc. (zie bijlage B1.2); in totaal dus 231 vrachtwagens. Ook voor de bouwfase wordt het
manoeuvreren verdisconteerd in de berekeningen.
Daarnaast wordt uitgegaan van 30 personenwagens / bestelbussen per dag gedurende de gehele aanlegfase.

Stilstaande vrachtwagens
In bijlage B1.2 is de aangeleverde informatie aangaande de bouwactiviteiten opgenomen. Per woning is de
totale losduur van de materialen vermeld.
Het lossen van de afwerkvloer gebeurt middels een zandblaasauto. Het materiaal vanuit deze vrachtwagen wordt
gelost doordat in de tank een overdruk wordt opgebouwd. Van de totale losduur van vier uur per woning zal de
motor van de vrachtwagen circa één uur in werking zijn voor het opbouwen van de overdruk. In de resterende
tijd wordt het materiaal door de overdruk door de uitstroomopening naar de woning geblazen.
Voor het lossen van de overige materialen zal de vrachtwagen in totaal 10 minuten in werking zijn (5 minuten bij
aankomst en 5 minuten bij vertrek). Het lossen van de materialen vindt plaats met een separate loskraan met een
dieselmotor van 21 kW.
Het lossen van beton voor de fundatie is reeds beschouwd bij de werktuigen.
Analoog aan de aanleg infra wordt de NOx-emissie van de stilstaande vrachtwagens bepaald (bijlage B2). Een
samenvatting van deze bepaling is in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 4 NOx-emissie stilstaande vrachtwagens – bouwactiviteiten

Activiteit
Bedrijfsduur

[h/j]
NOx-emissie

[kg/j]
aanvoer vloeren (vrachtwagen) 6 1,8
aanvoer vloeren (loskraan) 11 0,0
aanvoer kalkzandsteen (vrachtwagen) 6 1,9
aanvoer kalkzandsteen (loskraan) 11 0,0
aanvoer gevelstenen (vrachtwagen) 6 1,8
aanvoer gevelstenen (loskraan) 11 0,0
aanvoer kap (vrachtwagen) 6 1,8
aanvoer kap (loskraan) 27 0,1
aanvoer afwerkvloer 33 16,3
aanvoer isolatie/hout/gips/kozijnen
(vrachtwagen)

6 1,8

aanvoer isolatie/hout/gips/kozijnen
(loskraan)

60 0,3

Totaal: 25,7

Bijlage B3.3 geeft een weergave van de invoergegevens van het Aerius-model voor de bouwfase.

4.5.3 Combinatie van aanleg infra en bouwactiviteiten
Het is mogelijk dat een deel van de bouwactiviteiten in hetzelfde jaar als een deel van de aanleg infra kan
plaatsvinden. In deze paragraaf wordt een situatie inzichtelijk gemaakt waarbij de gehele aanleg infra wordt
gecumuleerd met 1/3 van de bouwactiviteiten. Gezien de totale duur van de aanlegfase van drie jaar wordt met
deze situatie een worst case beschouwd. De invoergegevens van deze situatie zijn opgenomen in bijlage B3.4.
Indien de aanleg infra en de bouwactiviteiten ieder voor de helft in hetzelfde jaar zouden plaatsvinden, zal de
NOx-emissie niet meer bedragen dan de emissie in één van de twee beschouwde situaties.
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5 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING

Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de depositiebijdrage vanwege de beoogde situatie
berekend ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 2000-
gebieden. In bijlage B3 zijn de invoergegevens en rekenresultaten van de berekening naar de stikstofdepositie
weergegeven middels de Aerius exports.

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in de
gebruiksfase en in de beschouwde situaties van de aanlegfase (aanleg infra en bouwfase) niet meer dan 0,00
mol N/ha/jaar bedraagt. Bovendien wordt ook in een worst-case benadering (aanleg infra en gedeeltelijke
bouwfase) geen hogere depositie dan 0,00 mol/ha/j berekend.
Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie met andere plannen – geen relevante significante
cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van
een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een
passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de
realisatie van het plan.
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6 CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband met het plan
“Weleveld” te Tubbergen. Het plan behelst de beoogde ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal
31 woningen en twee woonwerkkavels.

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een bestemmingsplanprocedure te
worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als
gevolg van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het
onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten
Bestemmingsplannen”.

Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in de
gebruiksfase en in de beschouwde situaties van de aanlegfase (aanleg infra en bouwfase) niet meer dan 0,00
mol N/ha/jaar bedraagt. Bovendien wordt ook in een worst-case benadering (aanleg infra en gedeeltelijke
bouwfase) geen hogere depositie dan 0,00 mol/ha/j berekend.
Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie met andere plannen – geen relevante significante
cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van
een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een
passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de
realisatie van het plan.



BIJLAGEN
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B1 AERIUS

B1.1 Gegevens aanleg infra



0 Planontwikkeling: Weleveld

1 Voorbereidende- en opruimwerkzaamheden

10 Voorbereidende werkzaamheden Hoeveelheid Benodigde
machine uren Inzet machines kiepen lossen verhoogd stationair

100010 Graven proefsleuf. m 10,00 8,00 graafmachine 128 kW
11 Groen
110010 Maaien gewas. are 266,00 4,00 landbouwtrekker 123 kW
110020 Frezen gazon are 266,00 8,00 landbouwtrekker 123 kW
110040 Opn. + afv. begroeiing, houtwallen are 24,00 40,00 graafmachine 128 KW
110050 Verwijderen bomen. st 82,00 24,00 graafmachine 128 KW
110060 Opschonen watergang. m 600,00 8,00 graafmachine 128 KW
12 Verhardingen
120 Elementen
1200 Elementenverharding
120010 Opn. + afv. betonstraatstenen, Weleveldstraat m2 20,00 1,00 laadschop 101 kW
120020 Opn. + afv. grasbetonstenen m2 35,00 1,00 laadschop 101 kW
120030 Opbreken betontegels. m2 8,00 0,50 laadschop 101 kW
120040 Opbreken betontegels, goottegel m2 3,00 0,50 laadschop 101 kW
1201 Betonbanden
120110 Opbreken betonbanden, 180/200x250 mm m 10,00 1,00 laadschop 74 kW
121 Asfalt
1210 Zagen asfaltverharding
121010 Zagen van bitumineuze verharding. m 29,00
1211 Frezen asfalt
121110 Opn. + afv. teerhoudend asfalt, bovenste laag m2 993,00 32,00 laadschop 101 kW en vrachtauto's 330 kW
121120 Opn. + afv. teervrij asfalt, onderste laag m2 993,00 12,00 laadschop 101 kW en vrachtauto's 330 kW
121130 Opn. + afv.  teerhoudend asfalt, Reutummerweg m2 12,00 8,00 laadschop 101 kW en vrachtauto's 330 kW
13 Riolering- en Leidingwerk
131 Putten
131010 Opn. + afv. betonput incl. installatiekast st 1,00 4,00 vrachtauto 330 kW
131020 Afsluiten van de pompput en installatie kast EUR
131030 Opn. + afv. putrand met deksel. st 1,00
131040 Opn. + afv. PK315 put. st 2,00 8,00 graafmachine 128 kW
132 Leidingwerk
132010 Opn. + afv. betonbuis, Ø300 mm m 19,00 4,00 graafmachine 128 kW en vrachtauto 330 kW
132020 Opn. + afv. betonbuis, Ø700 mm m 5,00 4,00 graafmachine 128 kW en vrachtauto 330 kW
132030 Opn. + afv. PVC, Ø315 mm m 40,00 4,00 graafmachine 128 kW en vrachtauto 330 kW
132040 Opn. + afv. PVC, Ø160 mm m 97,00 4,00 graafmachine 128 kW en vrachtauto 330 kW
132050 Opn. + afv. PE Ø63 mm m 218,00 8,00 graafmachine 128 kW en vrachtauto 330 kW
14 Terreinelementen
141010 Opn. + afv. raster langs weiland m 900,00 16,00 graafmachine 128 kW
141020 Opn. + afv. diamantkoppalen st 4,00
141030 Opn. + afv. verlichtingsobject, lichtmast st 10,00 4,00 vrachtauto 330 kW
141040 Afsluiten van de openbare verlichting EUR
141050 Opn. + afv. stalen hek st 1,00 4,00 vrachtauto 330 kW



2 Grondwerken
21 Grond ontgraven
2100 Grond ontgraven uit cunet
210010 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuwe rijbaan m3 1.255,00 32,00 graafmachine 128 kW
210020 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuwe rijbaan m3 198,00 16,00 graafmachine 128 kW
2110 Grond ontgraven uit sleuf
211010 Grond ontgraven uit sleuf riolering, zuid m3 562,00 32,00 graafmachine 128 kW
211020 Grond ontgraven uit sleuf riolering, noord m3 105,00 8,00 graafmachine 128 kW
211030 Grond ontgr. uit sleuf riolering, Weleveldstraat m3 501,00 24,00 graafmachine 128 kW
211040 Grond ontgraven uit sleuf duikers, Weleveldstraat m3 190,00 16,00 graafmachine 128 kW
2120 Grond ontgraven uit wadi
212010 Grond ontgraven uit wadi zuid m3 453,00 16,00 graafmachine 128 kW
212020 Grond ontgraven uit wadi/sloot oost m3 320,00 12,00 graafmachine 128 kW
212030 Grond ontgraven uit wadi Weleveldstraat m3 150,00 8,00 graafmachine 128 kW
22 Grond vervoeren
2210 Binnen werkgrenzen
221010 Grond vervoeren, humeuze bovengrond m3 2.368,00 64,00 vrachtauto 330 kW 64
221020 Grond vervoeren, zand/grond m3 1.365,00 32,00 vrachtauto 330 kW 32
23 Grond verwerken
2300 Grond verwerken in rioolsleuf
230010 Grond verwerken in sleuf riolering, zuid m3 550,00 24,00 laadschop 101 kW
230020 Grond verwerken in sleuf riolering, noord m3 100,00 8,00 laadschop 101 kW
230030 Grond verwerken in sleuf riolering, Weleveldstraat m3 490,00 24,00 laadschop 101 kW
230040 Grond verwerken in sleuf riolering Weleveldstraat m3 175,00 16,00 laadschop 101 kW
2310 Grond verwerken in cunet
231010 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 2.091,00 48,00 laadschop 101 kW
231020 Grond verwerken in cunet trottoir m3 215,00 32,00 laadschop 101 kW
2320 Grond verwerken in wadi's

232000 Grond verwerken in bestaande sloten t.b.v. dempen m3 1.200,00 24,00 laadschop 101 kW

232010 Grond verwerken in wadi zuid m3 245,00 8,00 graafmachine 128 kW
232020 Grond verwerken in wadi/sloot oost m3 525,00 16,00 graafmachine 128 kW
232030 Grond verwerken in wadi Weleveldstraat m3 100,00 8,00 graafmachine 128 kW
2330 Grond verwerken in kavels
233010 Grond verwerken in terrein t.b.v. ophoging kavels m3 11.262,00 48,00 laadschop 101 kW
2340 Grond leveren
234010 Leveren grond, AW waarde 2000 m3 8.711,00 350,00 vrachtauto 330 kW 350
3 Rioleringswerkzaamheden
30 Toepassen bemaling
300010 Opstellen bemalingsplan EUR
300020 Aanvragen vergunningen EUR
300030 Aanbrengen bronbemaling m 540,00 16,00 graafmachine 128 kW
300040 Instandhouden bronbemaling. EUR
300050 Verwijderen bronbemaling m 540,00 16,00 graafmachine 128 kW
300060 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR



300070 Registratiepunt t.b.v. grondwateronttrekking EUR
31 VWA-riolering
310 Hoofdriolering
310010 Lev. + aanbr. PVC-buis, Ø250 mm m 532,00 3,00 vrachtauto aanvoer 3
310020 Lev. + aanbr. PVC-buis, Ø160 mm m 16,00 1,00 vrachtauto aanvoer 1
310040 Lev. + aanbr. PE-buis, Øn.t.b mm, drukriool m 35,00
311 Huisaansluiting
311010 Lev. + aanbr. PVC-buis, Ø125 mm m 350,00 56,00 graafmachine 128 kW
311020 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° st 70,00
311030 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, PK315 st 35,00 3,00 vrachtauto aanvoer 3
311040 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap st 35,00
311050 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, knevelinlaat st 35,00
312 Rioolputten VWA
312010 Lev. + aanbr. betonput met 3 aansluitingen st 3,00

312020 Lev. + aanbr. betonput met 2 aansluitingen Ø250 mm st 8,00

312030 Lev. + aanbr. betonput met 2 aansluitingen st 1,00 6,00 vrachtauto aanvoer 6
312040 Lev. + aanbr. eindput st 1,00
312050 Lev. + aanbr. pompput st 1,00
312060 Lev. + aanbr. bedieningskast met pomp st 1,00
312070 Aansluiten van de pompput en installatie kast EUR
3121 Putafdekkingen
312110 Lev. + aanbr. putrand met deksel. st 13,00 1,50 vrachtauto aanvoer 1,5
313 Bijkomende werkzaamheden
313010 Maken aansluiting op rioolput t.b.v persleiding st 1,00 4,00 graafmachine 128 kW

313020 Opzoeken en aansl. PVC Ø160 mm (Weleveldstraat) st 1,00 4,00 graafmachine 128 kW
32 HWA-riolering
321 Duikervoorziening

321010 Lev. + aanbr. ongewapend betonnen duiker, Ø 700 mm m 17,00 8,00 graafmachine 128 kW

321020 Lev. + aanbr.  taludbuis van beton, Ø700 mm st 2,00 4,00 graafmachine 128 kW
321030 Lev. + aanbr. PVC duiker, Ø 315 mm m 6,00 4,00 graafmachine 128 kW
321040 Lev. + aanbr. PVC-hulpstuk, bocht 45° Ø315mm st 4,00
321050 Lev. + aanbr. PVC duiker, Ø 250 mm m 195,00 40,00 graafmachine 128 kW
322 Rioolputten HWA

322010 Lev. + aanbr. betonput met 2 aansluitingen Ø250mm st 2,00

322020 Lev. + aanbr. overstortput st 3,00 3,00 vrachtauto aanvoer 3
322040 Lev. + aanbr. Overstortinfiltratieput st 2,00
3221 Putafdekkingen
322110 Lev. + aanbr. putrand met deksel. st 2,00
322120 Lev. + aanbr. putrand met deksel. st 5,00
33 IT-riolering
331 Hoofdriolering
331040 Lev. + aanbr. drains voor horizontale drainage. m 378,00 24,00 graafmachine 128 kW
332 Rioolputten IT
332010 Lev. + aanbr. put van kunststof. st 1,00
332020 Lev. + aanbr. put van kunststof. st 3,00



3321 Putafdekkingen
332110 Lev. + aanbr. putrand met deksel. st 4,00
333 Bijkomende werkzaamheden
333010 Lev. + aanbr. PP-hulpstuk, eindkap st 4,00
333020 Drain aansluiten op put st 3,00
34 Riolering reinigen
340010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 548,00 4,00 vrachtauto 330 kW 4
340020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 220,00 4,00 vrachtauto 330 kW 4
340030 Reinigen drainage m 378,00 4,00 vrachtauto 330 kW 4
35 Rioolinspectie
350010 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 548,00 8,00 vrachtauto 330 kW
350020 Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 220,00 8,00 vrachtauto 330 kW
36 Rioolrevisie
360010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00
40 Voorbereidende werkzaamheden
400010 Profileren van oppervlakken. m2 5.258,00 40,00 laadschop 101 kW
400020 Lev. + aanbr. ongebonden wegfundering. m2 4.533,00 40,00 laadschop 101 kW
400030 Aanbrengen straatlaag. m2 4.157,00 40,00 laadschop 101 kW
41 Opsluitingen
410 Opsluitbanden

410010 Lev. + aanbr. opsluitbanden van beton, 60 x 200 mm m 467,00

410020 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm m 641,00
410030 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, hoekstuk m 6,00
410040 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, R=1 m 9,00 8,00 vrachtauto aanvoer 8
410050 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, R=2 m 26,00
410060 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, R=5 m 11,00
410080 Lev. + aanbr. opsluitband 120x250 mm, R=12 m 2,00
4101 Pasmaken opsluitbanden
410110 Pasmaken van betonbanden, 60 x 200 mm st 14,00
410120 Pasmaken van betonbanden, 120 x 250 mm st 48,00
411 Trottoirbanden 130/150x250 mm
411000 Lev.+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm m 523,00
411010 Lev.+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm, R=1 m 15,70 werkzaamheden door een elektrische machine
411020 Lev+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm, R=3 m 4,00                    8,00 vrachtauto aanvoer 8
411030 Lev+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm, R=5 m 60,00

411040 Lev.+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm, R=10 m 28,00

411050 Lev.+aanbr. trottoirbanden 130/150x250 mm verloop m 64,00

411060 Lev.+aanbr. verlaagde band m 92,00
4111 Pasmaken trottoirbanden
411110 Pasmaken van betonbanden. st 60,00
412 Trottoirbanden 180/200x250 mm
412010 Lev.+aanbr. verloopband m 2,00
412020 Lev.+aanbr. trottoirband 180/200x250mm m 14,00 werkzaamheden door een elektrische machine
412030 Lev.+aanbr. trottoirband 180/200x250mm R=5 m 6,00 2,00 vrachtauto aanvoer 2
412040 Lev.+aanbr. trottoirband 180/200x250mm R=7 m 8,00
412050 Lev.+aanbr. trottoirband 180/200x250mm R=10 m 11,00

42 Elementenverharding
421 Straatbakstenen
421010 Lev. + aanbr. straatbakstenen, rijbaan m2 3.535,00
421020 Lev. + aanbr. straatbakstenen, inrit m2 60,00
421030 Lev. + aanbr. straatbakstenen, Pvak m2 146,00
422 Betonstraatstenen
422010 Lev. + aanbr. betonstraatstenen, parkeervak m2 170,00 werkzaamheden door een elektrische machine
422020 Lev. + aanbr. betonstraatstenen, dichtblokken m2 12,00 48,00 vrachtauto aanvoer 48
422030 Lev. + aanbr. betonstraatstenen, wit m2 3,00
423 Betontegels
423010 Lev. + aanbr. betontegels. m2 586,00
423020 Lev. + aanbr. betontegels. m2 127,00
424 Molgoten
424010 Lev. + aanbr. molgoot. m 365,00
425 Herstraten
425010 Herstraten BSS KF, halfsteens m2 21,00
425020 Herstraten BSS KF, elleboog m2 91,00
425030 Herstraten SBS DF, keper m2 15,00
425040 Herstraten SBS DF, halfsteens m2 4,00
43 Oeverwerken
430010 Lev. + aanbr. ongebonden wegfundering. m2 239,00 8,00 laadschop 101 kW
430020 Lev. + aanbr. lijmmortel dik 200 mm m2 131,00 16,00 graafmachine 128 kW
430030 Lev. + aanbr. bestorting. ton 144,00 16,00 graafmachine 128 kW
5 Terreininrichting
500010 Lev. + aanbr. diamantkoppaal st 4,00 8,00 graafmachine 128 kW
500020 Lev. + aanbr. verlichtingsobject. st 31,00 8,00 vrachtauto 330 kW 8
500030 Aansluiten van de openbare verlichting EUR
6 Groenvoorziening
600010 Egaliseren kavels are 200,00 24,00 laadschop 101 kW
600020 Egaliseren bermen en wadi's are 43,50 24,00 laadschop 101 kW
600030 Inzaaien bermen are 21,00
600040 Inzaaien wadi's are 22,50
600090 Herstellen talud van watergang. m 66,00 8,00 graafmachine 128 kW
7 Algemene werkzaamheden
70 Communicatie

700010 Communicatie belanghebbende en aanwonenden keer 2,00

700020 Communicatie hulpdiensten keer 2,00
700030 Verwijderen verontreinigingen op wegen EUR 16,00 graafmachine 128 kW
71 Verkeersmaatregelen
7100 Omleidingsroutes
710010 Maken tek. t.b.v omleidingsroutes, afzettingen keer 2,00
710020 Toepassen omleidingsroutes. EUR
7110 Toepassen afzettingen
711030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR

Totale draaiuren
laadschop 456,00 446 91,5 12
graafmachine 564,00
landbouwtrekker 12,00



aantal vrachtwagens 653,00

bedrijfsduren vrachtwagens

kiepen
aantal vrachtwagens 446,00
bedrijfsduur per activiteit [uur] 0,03
totale bedrijfsduur [uur] 14,72

zelf lossen
aantal vrachtwagens 91,50
bedrijfsduur per activiteit [uur] 0,50
bedrijfsduur vrachtwagen per activiteit [uur] 0,17
bedrijfsduur loskraan per activiteit [uur] 0,33
totale bedrijfsduur vrachtwagen [uur] 15,19
totale bedrijfsduur loskraan [uur] 30,56
totale bedrijfsduur [uur] 45,75

verhoogd stationair
aantal vrachtwagens 12,00
bedrijfsduur per activiteit [uur] 1,00
totale bedrijfsduur [uur] 12,00

Benodigde uren voor het aanvoeren van materialen op de bouwlocatie

Aanvoer van grond/zand is al meegenomen in de hoeveelheden opzet

Geraamde uren is op basis van ervaring en nacalculatie op eerdere werken.

Bestratingswerkzaamheden door elektrische Tigerstone en de banden worden gesteld m.b.v. elektrische Skidster



B1-2

B1.2 Gegevens bouwfase



Planontwikkeling: Weleveld

Stikstofuitstoot Bouwactiviteten
Omschrijving eenheid hoeveelheden inzet machine

Ontgraven bouwput uur 8,00 graafmachine
Storten fundatie en draaien kalkzandsteenblokken uur 4,00 mobiele hijskraan (elektrisch)
Aanvullen fundatie uur 4,00 graafmachine
Vloeren draaien BG uur 2,00 mobiele hijskraan (elektrisch)
Stenen draaien BG uur 2,50 mobiele hijskraan (elektrisch)
Vloeren draaien 1e verdieping uur 3,00 mobiele hijskraan (elektrisch)
Stenen 1e verdieping uur 2,50 mobiele hijskraan (elektrisch)
Vloeren draaien 2e verdieping uur 3,00 mobiele hijskraan (elektrisch)
Kap plaatsen uur 4,00 mobiele hijskraan (elektrisch)
Pannen draaien uur 3,00 mobiele hijskraan (elektrisch)

Aanvoer bouwmateriaal met vrachtauto's
Beton voor fundatie uur 2,00 wordt gelost
Aanvoer vloeren uur 0,50 zelf lossen
Aanvoer kalkzandsteen uur 0,50 zelf lossen
Aanvoer gevelstenen uur 0,50 zelf lossen
Aanvoer kap uur 1,00 zelf lossen
Aanvoer afwerkvloer uur 4,00 zelf lossen
Aanvoer Isolatie/Hout/Gips/Kozijnen uur 2,00 zelf lossen
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B2 BEREKENING NOx-EMISSIE



BJZ.nu
Weleveld Tubbergen (33 woningen)
BJZ.002

aanleg infra (bouwmaterieel)

Materiaal Uren Type werktuig categorie
Vermogen

[kW]
Belasting

[%]

NOx-
emissiefactor
[gram/kWh]

Bedrijfsduur
[uren]

NOx-
emissie

[kg]
graafmachine 564 graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2015 128 60 0,3 564 13,0

laadschop 456 laadschoppen 200 kW, bouwjaar vanaf 2015 101 60 0,4 456 11,1
landbouwtrekker 12 landbouwtrekkers 70 kW, bouwjaar vanaf 2015 123 40 0,4 12 0,2

Totaal 24,3

aanleg infra (stilstaande vrachtwagens)

Activiteit Uren Type werktuig categorie
Vermogen

[kW]
Belasting

[%]

NOx-
emissiefactor
[gram/kWh]

Totale
bedrijfsduur

[uren]

NOx-
emissie

[kg]
kiepen 14,7 vrachtwagen 330 50 2 15 4,9

zelf lossen (vrachtwagen) 15,2 vrachtwagen 330 50 2 15 5,0
zelf lossen (loskraan) 30,6 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 31 0,1
verhoogd stationair 12,0 vrachtwagen 330 100 2 12 7,9

Totaal 17,9

bouwfase (bouwmaterieel)

Materiaal Uren Type werktuig categorie
Vermogen

[kW]
Belasting

[%]

NOx-
emissiefactor
[gram/kWh]

Bedrijfsduur
[uren]

NOx-
emissie

[kg]
mobiele hijskraan (elektrisch) 792 hijskranen 200 kW, bouwjaar vanaf 2015 130 50 0 792 0,0

graafmachine 396 graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 101 60 0,3 396 7,2
betonstorter 66 betonstorters 200 kW, bouwjaar vanaf 2015 200 50 0,4 66 2,6

Totaal 9,8

bouwfase (stilstaande vrachtwagens)

Activiteit
Uren
per

woning
Type werktuig categorie

Vermogen
[kW]

Belasting
[%]

NOx-
emissiefactor
[gram/kWh]

Totale
bedrijfsduur

[uren]

NOx-
emissie

[kg]

aanvoer vloeren (vrachtwagen) 0,17 vrachtwagen 330 50 2 6 1,8
aanvoer vloeren (loskraan) 0,33 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 11 0,0

aanvoer kalkzandsteen (vrachtwagen) 0,17 vrachtwagen 330 50 2 6 1,9
aanvoer kalkzandsteen (loskraan) 0,33 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 11 0,0

aanvoer gevelstenen (vrachtwagen) 0,17 vrachtwagen 330 50 2 6 1,8
aanvoer gevelstenen (loskraan) 0,33 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 11 0,0

aanvoer kap (vrachtwagen) 0,17 vrachtwagen 330 50 2 6 1,8
aanvoer kap (loskraan) 0,83 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 27 0,1
aanvoer afwerkvloer 1,00 vrachtwagen 330 75 2 33 16,3

aanvoer isolatie/hout/gips/kozijnen (vrachtwagen) 0,17 vrachtwagen 330 50 2 6 1,8
aanvoer isolatie/hout/gips/kozijnen (loskraan) 1,8 hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 21 50 0,4 60 0,3

Totaal 25,7
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B3 AERIUS

B3.1 Gebruiksfase



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

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Reutummerweg, 7651 Tubbergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Weleveld Tubbergen RNbaRDja6x8V

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 juli 2020, 12:14 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 56,65 kg/j

NH3 2,77 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting gebruik bouwplan Weleveld

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,81 kg/j

route 2-3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,55 kg/j

route 4
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,62 kg/j

route 5
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,19 kg/j

route 6
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,89 kg/j

route 7
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,66 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

route 8
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,15 kg/j

route 9
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,79 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam route 1
Locatie (X,Y) 250103, 492006
NOx 10,81 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 135,0 / etmaal NOx
NH3

7,79 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

3,02 kg/j
< 1 kg/j

Naam route 2-3
Locatie (X,Y) 250376, 491742
NOx 4,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 105,0 / etmaal NOx
NH3

3,04 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

1,51 kg/j
< 1 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam route 4
Locatie (X,Y) 250521, 491619
NOx 3,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 205,0 / etmaal NOx
NH3

2,89 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam route 5
Locatie (X,Y) 250662, 491647
NOx 2,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 35,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

1,31 kg/j
< 1 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam route 6
Locatie (X,Y) 251040, 491308
NOx 13,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 85,0 / etmaal NOx
NH3

9,13 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

4,76 kg/j
< 1 kg/j

Naam route 7
Locatie (X,Y) 250264, 491437
NOx 10,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 85,0 / etmaal NOx
NH3

6,60 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

4,06 kg/j
< 1 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam route 8
Locatie (X,Y) 250440, 491819
NOx 3,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 35,0 / etmaal NOx
NH3

1,26 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

1,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam route 9
Locatie (X,Y) 250558, 491715
NOx 7,79 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / etmaal NOx
NH3

6,64 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

1,16 kg/j
< 1 kg/j

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)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 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RNbaRDja6x8V (15 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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B3.2 Aanlegfase – aanleg infra



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

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Reutummerweg, 7651 Tubbergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Weleveld Tubbergen RxZGYRLEyQ1y

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juli 2020, 22:02 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 55,46 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 bouwplan Weleveld (aanleg infra)

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwverkeer op openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,13 kg/j

bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 24,30 kg/j

bouwverkeer op plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,13 kg/j

stilstaande vrachtwagens
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 17,90 kg/j

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwverkeer op openbare
weg

Locatie (X,Y) 250318, 491447
NOx 11,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.306,0 / jaar NOx
NH3

4,75 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

6,38 kg/j
< 1 kg/j

Naam bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 24,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW bouwmaterieel 4,0 4,0 0,0 NOx 24,30 kg/j

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer op plangebied
Locatie (X,Y) 250499, 491734
NOx 2,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.306,0 / jaar NOx
NH3

1,07 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

1,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam stilstaande vrachtwagens
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 17,90 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW stilstaande
vrachtwagens

4,0 4,0 0,0 NOx 17,90 kg/j

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)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 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RxZGYRLEyQ1y (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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B3.3 Aanlegfase – bouwfase



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

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Reutummerweg, 7651 Tubbergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Weleveld Tubbergen RUcQFV6xLhrJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juli 2020, 21:45 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 45,00 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 bouwplan Weleveld (bouwactiviteiten)

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwverkeer op openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,06 kg/j

bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 9,80 kg/j

bouwverkeer op plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,44 kg/j

stilstaande vrachtwagens
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,70 kg/j

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwverkeer op openbare
weg

Locatie (X,Y) 250318, 491447
NOx 8,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 462,0 / jaar NOx
NH3

1,68 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

6,38 kg/j
< 1 kg/j

Naam bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 9,80 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW bouwmaterieel 4,0 4,0 0,0 NOx 9,80 kg/j

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/6



Naam bouwverkeer op plangebied
Locatie (X,Y) 250499, 491734
NOx 1,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 462,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

1,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam stilstaande vrachtwagens
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 25,70 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW stilstaande
vrachtwagens

4,0 4,0 0,0 NOx 25,70 kg/j

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)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 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RUcQFV6xLhrJ (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/6



B3-5

B3.4 Aanlegfase – combinatie aanleg infra en (gedeeltelijke) bouwfase



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

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Reutummerweg, 7651 Tubbergen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Weleveld Tubbergen RooAZZiwW7co

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juli 2020, 22:04 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 67,99 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 bouwplan Weleveld (aanleg infra + gedeeltelijke bouwfase)

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwverkeer op openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,69 kg/j

bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 27,57 kg/j

bouwverkeer op plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,26 kg/j

stilstaande vrachtwagens
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 26,47 kg/j

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwverkeer op openbare
weg

Locatie (X,Y) 250318, 491447
NOx 11,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.460,0 / jaar NOx
NH3

5,31 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

6,38 kg/j
< 1 kg/j

Naam bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 27,57 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW bouwmaterieel 4,0 4,0 0,0 NOx 27,57 kg/j

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer op plangebied
Locatie (X,Y) 250499, 491734
NOx 2,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.460,0 / jaar NOx
NH3

1,20 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / etmaal NOx
NH3

1,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam stilstaande vrachtwagens
Locatie (X,Y) 250515, 491764
NOx 26,47 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW stilstaande
vrachtwagens

4,0 4,0 0,0 NOx 26,47 kg/j

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)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 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RooAZZiwW7co (16 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Laagland Archeologie heeft in juli 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Weleveld te Tubbergen. In 
september 2018 is vervolgens een karterend booronderzoek uitgevoerd in kansrijke 
delen van het plangebied. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke 
procedure vanwege het voornemen op het terrein nieuwe woningen te bouwen. 

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6). Op de 
geomorfologische kaart ligt het plangebied in een gordeldekzandvlakte. Bodemkundig is 
het plangebied niet gekarteerd, maar vermoedelijk ligt het terrein in een zone met 
veldpodzolgronden, beekeerdgronden of beide. In de omgeving zijn diverse 
waarnemingen uit de prehistorie bekend.  

Het booronderzoek had tot doel de archeologische verwachting te toetsen en zonodig 
aan te vullen. Het booronderzoek toont een deels verstoord bodemprofiel. In het 
westelijk deel is sprake van verspoelde dekzanden en in het oostelijk deel van 
beekeerdgronden. De bodem is in de meeste boringen tot in de C-horizont verstoord. In 
een aantal boringen is sprake van een matig – redelijk intact bodemprofiel 
(respectievelijk BC- en B-horizonten). Deze boringen vormen twee aaneengesloten 
zones. 

In deze delen zijn karterende boringen gezet, gericht op het opsporen van 
archeologische vindplaatsen. Overeenkomstig de resultaten van het verkennende 
booronderzoek zijn ook tijdens de karterende boringen deels intacte bodemprofielen 
aangetroffen. Archeologische indicatoren zijn echter niet gezien. Geadviseerd wordt 
daarom de onderzochte delen van het terrein vrij te geven. 

De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente 
Tubbergen 

De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga 
(regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail albert.vissinga@hetoversticht.nl. 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van nieuwe woningen 
aan de Weleveldstraat te Tubbergen, gemeente Tubbergen (OV). Hiertoe is een 
bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Tubbergen heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande 
bouwactiviteiten. 

Het plangebied betreft de Weleveld in Tubbergen, gemeente Tubbergen (OV), zie 
onderstaande afbeelding. Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden, die worden 
gescheiden door de Weleveldsestraat en een bebouwd perceel. Om praktische 
redenen worden de percelen als één plangebied behandeld in deze studie.  

 

 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

Het plangebied heeft een omvang van ongeveer 2,7 ha. Voor een beter begrip van 
de bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een 
groter gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt 
voldoende geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te 
brengen. Deze zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Overijssel 

Gemeente Tubbergen 

Plaats Tubbergen 

Toponiem Weleveld 

Laagland Archeologie 
projectnummer 

TUWE1801 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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XY-coördinaten 250440/491905 

250539/491912 

250542/491668 

250394/491732 
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2,7 ha 

Kaartblad 28F 

Datering neolithicum - nieuwe tijd 

Complextype nederzetting 
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Tabel 1. Objectgegevens. 

Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland. In de toekomst worden 32 
woningen gebouwd (zie onderstaande afbeelding) en enkele toegangswegen. De 
woningen worden waarschijnlijk op staal gebouwd. Daarbij is te rekenen met een 
verstoring tot circa 80 cm –mv. Rioleringen worden dieper aangelegd. In delen van 
het plangebied worden bomen aangeplant en er wordt een kleine vijver aangelegd. 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 
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Afbeelding 2. geplande inrichting van het plangebied. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart ligt het plangebied overwegend in de zones 
‘beekdalen en overige laagten’ (geel) en ‘dekzandwelvingen en -vlakten’ (oranje). 
Voor ingrepen in deze gebieden is archeologisch onderzoek noodzakelijk indien het 
plangebied groter is dan 5000 m2 en ingrepen dieper reiken dan 40 cm -mv. Een 
klein deel ligt in een zone ‘dekzandhoogten en -ruggen’ (lichtbruin). Hiervoor geldt 
een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 2500 m2 en dieper dan 40 cm -mv. De 
omvang van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals die 
in het vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven.  

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). Het bureauonderzoek heeft tot doel een 

1.5 GEMEENTELIJK BELEID 

1.6 ONDERZOEKSDOEL 
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archeologisch verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, 
en te bepalen of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  

Voor realisering van de doelstelling wordt de volgende vraagstelling gehanteerd: 
 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat 
is de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het 
plangebied op bewoning en gebruik in het verleden? 

 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 
bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 
waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 
locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke 
verstoringen)?  
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

Het plangebied ligt aan de voet van een grote stuwwal waarop de bebouwing van het 
dorp Tubbergen ligt. De stuwwal is gevormd gedurende de voorlaatste ijstijd 
(Saalien, 238.000 – 126.000 jaar geleden) onder invloed van het landijs, dat geheel 
Noord-Nederland bedekte. Het opgestuwde materiaal bestaat uit zand, leem, klei en 
grind/keien, dat eerder is afgezet door een voorloper van de Rijn. Het gebied is in de 
late fasen van de laatste ijstijd (Weichselien, 116.000 – 11.700 jaar geleden) bedekt 
met een metersdikke laag dekzand. Ter hoogte van de stuwwal is dit pakket 
beduidend dunner (circa 130 cm).1 

Op de geomorfologische kaart (bijlage 3) ligt het plangebied grotendeels op een 
gordeldekzandvlakte (2M52). Het noordwestelijke deel ligt op een stuwwal 
(11B11).De gordeldekzandvlakte ligt als een band om de stuwwal; her en der komen 
enkele gordeldekzandruggen (3B56 of 4B56) voor. De ruggen liggen wat hoger ten 
opzichte van de gordeldekzandvlakte. Verder oostelijk komt een vlakte van 
sneeuwsmeltwaterafzettingen voor.  

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 ligt het plangebied in 
een laagte. De stuwwal(len) in de omgeving van het plangebied zijn goed 
herkenbaar, evenals enkele van de hogere gordeldekzandruggen. Het onderscheid 
tussen gordeldekzandvlakten en sneeuwsmeltwaterafzettingen is op deze kaart niet 
te maken. Onderstaande kaart toont een detailopname van het AHN. Hierop is goed 
te zien dat het noordwestelijke plangebied wat hoger (op de stuwwal) ligt. De 
resterende delen tonen een zeer flauwe neerwaartse helling in oostelijke richting. 
Waarschijnlijk is hier sprake van egalisatie of zelfs ontgronding, aangezien de 
oostelijke plangebieden ongeveer 0,5 m lager liggen dan de omgeving. 

                                                

1 gebaseerd op boringen B28F0040 en uit DINO0loket 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

 

Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een niet-gekarteerd gebied. Op basis van 
de omliggende, gekarteerde bodemeenheden gaat het waarschijnlijk om lemige 
beekeerdgronden (pZg23). Het zuidelijke deel ligt mogelijk deels in een zone met 
veldpodzolgronden.  

Beekeerdgronden ontstaan onder vochtige bodemomstandigheden. Plantaardig 
materiaal wordt door de hoge grondwaterstand niet of slecht afgebroken, waardoor 
een dun eerddek ontstaat. In het onderliggende dekzand is sprake van geen of zeer 
geringe bodemvorming. Veldpodzolgronden liggen landschappelijk gezien meestal 
iets hoger, maar ontstaan eveneens onder vochtige bodemomstandigheden. De 
waterhuishouding is echter wel dusdanig, dat bodemvorming optreedt. Het 
bodemtype is typerend voor de Nederlandse heidevelden. 
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Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
plan- en onderzoeksgebied zijn geen bekende waarden geregistreerd.  

Binnen het onderzoeksgebied zijn twee waarnemingen bekend. Waarneming 2303 
betreft een vermoedelijke gracht uit de late middeleeuwen (complextype bewoning 
[inclusief verdediging], onbepaald), aangetroffen tijdens grondwerkzaamheden.  

Waarneming 21521 betreft een hamerbijl van diabaas uit de vroege-midden-
bronstijd. Het complextype is niet bekend maar het betreft een losse vondst. De 
vondst is in 1990 gedaan; de exacte vindplaats is echter niet bekend (administratief 
geplaatst).  

 

Afbeelding 4. waarnemingen naar periode in en nabij het onderzoeksgebied.(mes = 
mesolithicum, neo = neolithicum, BT = bronstijd, YT = ijzertijd, RT = Romeinse tijd, 
VME = vroege middeleeuwen, LME = late middeleeuwen, NT = nieuwe tijd.  

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.2 WAARNEMINGEN 
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In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn met name resten uit de pre- en 
protohistorie (neolithicum – vroege middeleeuwen) aangetroffen. Waarneming 
58346 hangt deels samen met een havezathe. Dit terrein is tevens geregistreerd als 
AMK-terrein (zie paragraaf 2.3.3). 

AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch 
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-
terreinen van zeer hoog archeologisch belang). Op ongeveer 770 m ten noordwesten 
van het plangebied ligt een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (AMK-
nummer 13379). Het terrein bevat resten van havezathe ‘Eeshof’, ook wel ‘Eschede’ 
genoemd. Momenteel resteren nog het huis en het bouwhuis. Het hof wordt in 
historische bronnen uit 1316 genoemd. Rond 1582 werd het vernield. In 1926 
bestond het uit een herenhuis en twee bouwhuizen. In 1940 werd het bouwhuis 
afgebroken. In 1962 werd het toen sterk vervallen huis gerestaureerd en aangepast 
aan de nieuwe functie als bejaardentehuis.  

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied overwegend in 
de zone ‘beekdalen en overige laagten’ (geel). Hiervoor geldt een lage verwachting 
op archeologische resten uit alle perioden. Eventuele archeologische resten hangen 
samen met beekdalgebonden activiteiten. zoals bruggen, voorden, watermolens en 
dergelijke. Daarnaast kunnen afvaldumps en diverse categorieën losse vondsten 
verwacht worden. Een kleiner deel heeft een middelhoge verwachting op resten uit 
alle perioden (oranje). Het noordwestelijk deel van het plangebied ligt in een zone 
met een hoge verwachting op alle perioden (lichtbruin). 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele eerdere archeologische onderzoeken 
geregistreerd in Archis3. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7. 
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste resultaten/conclusies van de uitgevoerde 
onderzoeken. 

 

2.3.3 AMK-TERREINEN 

2.3.4  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.5  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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ONDERZOEKS-

NUMMER 

SITUERING T.O.V. 

HET PLANGEBIED 

TYPE ONDERZOEK EN RESULTATEN/CONCLUSIES 

52578 Deels in het 
plangebied 

Dit onderzoek is niet gepubliceerd in Archis3 of het E-depot. De 
regio-archeoloog heeft navraag gedaan bij het betreffende 

onderzoeksbureau. Daarbij bleek dat dit terrein nooit is onderzocht. 

39990 Circa 150 m 
noordoostelijk 

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende 
fase.2 Op basis van het bureauonderzoek worden 

vuursteenvindplaatsen en beekdalgerelateerde waarden verwacht. 
Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem redelijk goed intact is. De 
ondergrond bestaat uit een sterk roestige beekeerdgrond met soms 

een lutumrijke laag. In één boring zijn resten van een 
veldpodzolgrond aangetroffen (BC-horizont). De boringen hebben 

geen archeologische indicatoren opgeleverd. Geen vervolgonderzoek 
geadviseerd.  

Tabel 2. Onderzoeksmeldingen in het onderzoeksgebied. 

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)3 is het plangebied en haar omgeving nog 
onbebouwd (afbeelding 5). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel) aangeduid als heideveld (woeste grond). Bij A, B en C komt bebouwing voor. 
‘A’ is een niet meer bestaande korenmolen. B en C betreffen een huis met erf. In het 
gegevensbestand van historische erven in Twente zijn geen historische erven in en 
nabij het onderzoeksgebied geregistreerd.4 

                                                

2 Spoelstra e.a., 2010 

3 bron: hisgis.nl 

4 bron: hisgis.bl/horigheid 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is rood omlijnd. Geel: hooiland, beige: bouwland, lichtgroen: weideland, 
donkergroen: bos/opgaand hout, paars: heide, oranje: onverharde weg. Bron: 
hisgis.nl. 

Op een topografische kaart uit 1910 (afbeelding 6) is het plangebied nog steeds 
onbebouwd. In de directe omgeving van het plangebied is al wel bebouwing 
aanwezig evenals het huidige stratenplan. 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1910. Het plangebied is blauw 
omlijnd. Bron: topotijdreis.nl. 
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De conclusie wordt gegeven aan de hand van de beantwoording van de 
onderzoeksvragen uit paragraaf 0. 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

Het plangebied ligt aan de voet van een stuwwal. Het is een vlak, relatief 
laaggelegen terrein. Geomorfologisch gaat het grotendeels op een 
gordeldekzandvlakte. De stuwwal is in de voorlaatste ijstijd ontstaan onder invloed 
van het landijs. De gordeldekzandvlakte is afgezet gedurende de laatste fasen van de 
laatste ijstijd. Bodemkundig ligt het terrein vermoedelijk op beekeerdgronden. Een 
klein deel ligt mogelijk op veldpodzolgronden. Beekeerdgronden zijn kenmerkend 
voor relatief laaggelegen, natte zandgronden. Op het zand heeft zich door de hoge 
grondwaterstand een eerddek kunnen ontwikkelen. Dit eerddek is tegenwoordig vaak 
verdwenen door grondbewerking (opgenomen in de bouwvoor). In het onderliggende 
zand is geen of nauwelijks sprake van bodemvorming. Veldpodzolgronden vormen 
vaak een overgangsgebied van de lage naar de hogere zandgronden. Ook dit 
bodemtype ontwikkelt zich in relatief vochtige bodems, maar de ontwatering was  
gedurende lange tijd voldoende om bodemvorming mogelijk te maken.  

 
 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat 

is de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het 
plangebied op bewoning en gebruik in het verleden? 

De bodemopbouw is niet precies bekend. In het begin van de 19e eeuw was het 
terrein nog niet ontgonnen. De ontginning kwam tot stand tussen circa 1832 en 
1910. Bij dergelijke ontgininingen werd de bodem vaak tot circa 50 cm –mv 
opgespit: het oorspronkelijke eerddek is daarmee waarschijnlijk verdwenen. Mogelijk 
echter is de top van de beekeerdgrond nog intact. De relatief lage ligging en hoge 
bodemvochtigheid maakte het (grootste deel van het) plangebied waarschijnlijk 
ongeschikt voor menselijke bewoning. Wellicht kunnen afvaldumps en dergelijke 
worden aangetroffen. De hogere delen waren mogelijk wel bewoond. 

 
  Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

In het plan- en onderzoeksgebied zijn geen bekende archeologische waarden  
geregistreerd. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied komen resten voor 
vanaf het mesolithicum tot en met de nieuwe tijd. Qua periode lijkt het zwaartepunt 
te liggen in de periode neolithicum  - Romeinse tijd. 

 
 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

In historische tijden (vanaf circa 1832) was het terrein nog onontgonnen 
(heideveld). Tussen 1832 en 1910 werd het terrein ontgonnen. Daarbij is de 

3CONCLUSIE  
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bovengrond vermoedelijk verspit. Nadien was het terrein in gebruik als grasland. 
Voor zover bekend was het terrein in historische tijden niet bebouwd. 
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In dit hoofdstuk wordt een gespecifieerde verwachting voor het gebied gegeven op 
basis van de laatste onderzoeksvraag in par. 1.5. 

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 
waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 
locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke 
verstoringen. 

 
In de omgeving komen archeologische resten uit met name de periode neolithicum – 
Romeinse tijd voor. Resten uit oudere perioden (vanaf het laat-paleolithicum) kunnen 
echter niet uitgesloten worden, evenals resten uit de vroege middeleeuwen. 
Archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden niet verwacht. 
Met name het noordwestelijke deel, wat hoger gelegen deel van het plangebied wordt 
kansrijk geacht op archeologische resten uit de prehistorie. Gezien de relatief lage 
ligging worden de oostelijke delen minder kansrijk geacht. Voor zover deze delen op 
veldpodzolgronden liggen en de oorspronkelijke Pleistocene top nog intact is, is sprake 
van een middelhoge verwachting. Als het in een zone met beekeerdgronden ligt en/of 
de Pleistocene top is verdwenen, dan is sprake van een lage verwachting. 

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de 
periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).5 Deze resten liggen in de top van de 
natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het maaiveld onder een bouwvoor of 
eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem wordt hier gevormd door dekzand 
waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. Eventuele resten bestaan uit 
vuursteenstrooiingen (voornamelijk neolithicum, in mindere mate bronstijd en 
ijzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals 
houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Deze vondstcategorieën bevinden 
zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen 
grondsporen worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend om paalkuilen, greppels 
en afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene 
ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. 

 

 

 

 

                                                

5 bron: Tol e.a., 2006. 

4 VERWACHTINGSMODEL  
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Het veldonderzoek bestond uit het zetten van 20 verkennende boringen. De boringen 
zijn gelijkmatig over het plangebied gezet. Op basis van de resultaten van het 
verkennend booronderzoek zijn negen karterende boringen gezet op de locaties waar 
een (deels) intact bodemprofiel is aangetroffen. 

Omdat er sprake is van een klein gebied met een brede verwachting dient hierbij 
standaardmethode E1 van de Leidraad Karterend Booronderzoek gevolgd te worden 
(20 boringen/ha met een edelmanboor van 15 cm Ø; de boorkernen worden gezeefd 
over een maaswijdte van 4 mm.). De gezamenlijke omvang van de adviesgebieden 
bedraagt circa 4210 m2, waardoor circa 9 karterende boringen volstaan. 

De boringen zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m. De 
verkennende boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 
cm; voor het karterend booronderzoek is een boordiameter van 15 cm gebruikt. De 
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 
indicatoren. De boorkernen van het karterend booronderzoek zijn gezeefd over een 
maaswijdte van 4 mm. Het bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 
en ASB. De NAP-maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het 
AHN. De profielbeschrijvingen van de verkennende en karterende boringen zijn 
opgenomen in bijlage 10. De boorpuntenkaart met de posities van de verkennende 
boringen is opgenomen in bijlage 8; die van de karterende boringen in bijlage 9. 

Onderstaande onderzoeksvragen zijn leidend voor het veldonderzoek: 

5VELDONDERZOEK  

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

5.2 VRAAGSTELLING 
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 Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 
relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? 

  Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het plangebied? 

  Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 
voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 
stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

  Tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

 Zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen (archeologische indicatoren) binnen 
het plangebied aanwezig? 

 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de 
uitkomsten overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? 

 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 
onderzoeksstrategie? 

Indien archeologische resten (indicatoren) aanwezig zijn: 
 Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van de archeologische 

vondst- en/of spoorcomplexen? 

 Wat is de diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of 
spoorcomplexen (‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld en NAP? 

 Wat is de dikte van deze vondstlaag/vondstlagen? 

 Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten 
kunnen hebben? 

Het typerende bodemprofiel bestaat uit een bouwvoor of graszode van 10 tot 20 cm 
dik, gevolgd door een verstoord pakket van meestal ongeveer 40 cm dik. In de top 
van het verstoorde pakket is vaak een dun (circa 5 cm dik) laagje matig fijn, zwak 
siltig zand waargenomen. In enkele boringen reikt de verstoring wat dieper (tot 
maximaal 100 cm –mv (boringen 5, 6 en 8). 

In het westelijke deel (boringen 1 tot en met 13) wordt het verstoorde pakket 
gevolgd door matig fijn, zwak siltig zand (C-horizont). Dit zand is meestal 
lichtgeel/geel van kleur, bevat enkele grindjes en soms wat roestvlekjes. Deze laag 
wordt geïnterpreteerd als verspoeld dekzand. In de oostelijke boringen (boring 1, 2, 
7, 8, 10  is keizand aangetroffen op een diepte van 60 – 80 cm –mv. Keizand is een 
verweringsproduct van keileem; in de meeste boringen wordt het keizand 
voorafgegaan door een dun laagje verspoeld dekzand en in andere boringen ligt het 
direct onder een (dik) verstoord pakket. Keileem is in boring 1,3 en 6 aangetroffen 
op een diepte van 60 cm –mv/20,90 m +NAP (boring 1) tot 100 cm –mv/ 19,90 m 
+NAP (boring 6), onder een laagje keizand. Het keileem vertoont hierin een flauw 
verloop in oostelijke richting.  

5.3RESULTATEN VERKENNEND BOORONDERZOEK: 
LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN BODEMONTWIKKELING 
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In een aantal boringen is een deels intact podzolprofiel aangetroffen, bestaande uit 
een B-horizont (boringen 3, 11 en 13) en/of een BC-horizont (boringen 3, 4, 9, 10 
en 11). De B-horizont begint op ongeveer 30 cm –mv (gemiddeld ongeveer 20,85 m 
+NAP); de BC-horizont begint op ongeveer 50 cm –mv (ruwweg op 20,80 m +NAP), 
zie onderstaande kaart. 

In het oostelijk deel (boringen 14 t/m 20) is onder het verstoorde pakket matig fijn, 
matig – sterk siltig zand aangetroffen. Dit zand is overwegend lichtgrijs/geel van 
kleur en bevat wat roestsporen. Deze laag wordt geïnterpreteerd als beekeerdgrond. 
In de meest westelijke boringen (19 en 20) ligt tussen verstoord pakket en 
beekeerdgrond nog een laag zeer fijn, zwak siltig en sterk humeus bruinzwart zand 
met veel plantenresten. Deze laag kan worden gezien als eerddek.  

 

Afbeelding 7. Onderzoeksresultaten aan de hand van het verkennend booronderzoek. 
In de blauw omlijnde delen is een matig - redelijk intact podzolprofiel aangetroffen.  

De onderzoeksresultaten van het karterend booronderzoek komen overeen met die 
van het verkennend booronderzoek. Vergeleken met de verkennende boringen zijn 
wel veel brokjes ijzeroer aangetroffen. Het bodemprofiel binnen de beide 
advieszones is minder er intact dan werd verwacht. Alleen in boringen 101, 107, 108 
zijn intacte B- en/of BC/horizonten aangetroffen. In de overige boringen is sprake 

5.4 RESULTATEN KARTEREND BOORONDERZOEK 
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van een AC-profiel, waarbij in het verstoorde pakket soms nog wel resten van een B-
en/of BC-horizonten herkend konden worden (boringen 103, 104, 106). 

In delen van het plangebied is een redelijk intacte natuurlijke ondergrond 
aangetroffen: de aanwezigheid van een podzolprofiel duidt er bovendien op dat deze 
delen gedurende lange tijd goed ontwaterd zijn geweest, waardoor bewoning 
mogelijk was. Dit deel ligt bovendien in een gradiëntzone van hooggelegen gronden 
naar natte, laaggelegen gronden. De delen met een redelijk intact bodemprofiel zijn 
onderzocht door middel van karterende boringen. In één boring is daarbij een klein 
brokje houtskool aangetroffen (boring 101, tussen 35 – 45 cm –mv, BC-horizont). In 
samenhang met andere archeologische indicatoren of houtskoolconcentraties in één 
of meerdere boringen kan houtskool op menselijke aanwezigheid duiden. Echter, ook 
door natuurlijke oorzaken kan houtskool ontstaan. In het algemeen wordt de 
aanwezigheid van een klein houtskoolbrokje niet als een overtuigende aanwijzing 
voor menselijke bewoning beschouwd.  

In enkele andere karterende boringen zijn baksteenbrokken aangetroffen (boringen 
106 en 107). Deze zijn steeds in verstoorde lagen gevonden, waarbij in boring 106 
tevens een fragmentje koolgruis is aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om recent of 
subrecent (sloop)afval. 

 

5.5 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE 
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De vraagstelling zoals weergegeven in paragraaf 5.2 kan nu als volgt beantwoord 
worden. 

 
 wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? 

In het westelijk deel komt overwegend verspoeld dekzand (de C-horizont is matig 
fijn, zwak siltig en lichtgeel/geel gekleurd) voor op diepten vanaf ongeveer 40 cm. 
Deze laag dateert uit de late fasen van het Weichselien, waarbij onder invloed van 
de nabije stuwwal regen- en smeltwater dekzand en erosiemateriaal (onder andere 
grind) van de stuwwal naar het plangebied is getransporteerd. Wat dieper komt 
keizand voor. Het keizand is een verweringsproduct van keileem. Het vormt tevens 
een aanwijzing dat het keileem ter plaatse of op de nabije stuwwal lange tijd aan het 
oppervlak heeft gelegen en onder invloed van weer en wind kon degenereren tot 
keizand. Het aangetroffen keileem is afgezet door het landijs gedurende het Saalien.  

In het oostelijk deel komt een beekeerdgrond voor (meestal zonder eerddek). Deze 
bestaat overwegend uit fijn, sterk siltig lichtgrijs zand en ligt op een diepte vanaf 
ongeveer 40 cm –mv. Een beekeerdgrond ontstaat onder invloed van hoge 
grondwaterstanden (niet noodzakelijkerwijs in de nabijheid van een beek of rivier). 
Het moedermateriaal bestaat uit dekzand, afgezet door de wind gedurende het 
Pleistoceen. Waarschijnlijk heeft ook hier wat verspoeling plaatsgevonden 

6 CONCLUSIE EN 
VERWACHTING  



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende en karterende fase  
Weleveld te Tubbergen, gemeente Tubbergen, Overijssel 

 

27 

 

 wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het plangebied? 

In het plangebied zijn B- en BC-horizonten aangetroffen. Deze zijn gevormd in het 
verspoelde dekzand. De genese, textuur en samenstelling is gelijk aan die van de C-
horizont, zie hierboven. De B-horizont is bruin van kleur; de BC-horizont is 
bruingeel/geelbruin gekleurd.  

  wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 
voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 
stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Tussen de bouwvoor en de B-,BC- of C-horizont ligt meestal een verstoorde laag van 
20-30 cm dik. Deze bevat vaak een geel gekleurd laagje, ook in boringen waarin een B- 
en/of BC-horizont is aangetroffen. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat het verstoorde 
laagje is opgebracht, vermoedelijk in het kader van egalisatiewerkzaamheden. Wellicht 
betreft dit een afgeschoven zandkop. 

  tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

De maximale verstoringsdiepte bedraagt 100 cm (boring 6) 
 

 Zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen (archeologische indicatoren) binnen 
het plangebied aanwezig? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In boring 106 is een slootvulling 
gezien. Het betreft vermoedelijk de sloot die op de topografische kaart van 1910 op 
deze locatie is aangegeven. 

 Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de 
uitkomsten overeen met de resultaten van het bureauonderzoek? 

Er zijn geen archeologische indicatoren of archeologische lagen aangetroffen. Het 
booronderzoek betreft een steekproef – dat wil zeggen dat niet archeologische 
vindplaatsen niet met 100 procent zekerheid kunnen worden uitgesloten – maar 
vermoedelijk zijn geen vindplaatsen aanwezig. De hoge verwachting op resten uit de 
periode neolithicum – Romeinse tijd en middelhoge verwachting voor resten uit het laat-
paleolithicum – mesolithicum en vroege middeleeuwen kan derhalve worden bijgesteld 
naar een lage verwachting. 

Aangezien geen archeologische indicatoren of lagen zijn aangetroffen, zijn de overige 
onderzoeksvragen niet relevant. 
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In delen van het plangebied is een redelijk intact bodemprofiel vastgesteld. In de 
betreffende delen zijn karterende boringen gezet. Hieruit blijkt dat ook binnen de 
geselecteerde delen vaak nog sprake is van een verstoord bodemprofiel. In boringen 
met een redelijk intact bodemprofiel zijn geen archeologische indicatoren of 
archeologische lagen aan het licht gekomen. Aangenomen wordt daarom dat het 
plangebied geen resten van menselijke aanwezigheid bevat waarvan de 
archeologische context nog intact is.  

Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren. De 
implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Tubbergen, hierin 
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer A. 
Vissinga. 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit 
kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog. 
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20

Boring 1       RD-coördinaten: 250406/491837 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,49

Boring 1       RD-coördinaten: 250406/491837 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,49

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, ondergrens diffuus, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, geel/bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, slecht gesorteerd, geel/bruin/oranje, 
onscherpe ondergrens, C-horizont, keizand 

80

Leem, sterk zandig, grijs/groen, C-horizont, keileem/grondmorene

20

Boring 2       RD-coördinaten: 250447/491830 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,95

Boring 2       RD-coördinaten: 250447/491830 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,95

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, ondergrens diffuus, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, geel/bruin/grijs, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, lichtgeel, zwak roesthoudend, C-
horizont, dekzand

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, slecht gesorteerd, geel/grijs, C-horizont, 
keizand 



20

Boring 3       RD-coördinaten: 250464/491856 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,18

Boring 3       RD-coördinaten: 250464/491856 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,18

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord30

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, matig gesorteerd, bruin, onscherpe 
ondergrens, B-horizont, verspoeld dekzand

60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, matig gesorteerd, geel/bruin, BC-horizont, 
verspoeld dekzand

110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, lichtbruin/geel, scherpe ondergrens, 
C-horizont, dekzand

120

Leem, zwak zandig, lichtbruin/grijs, keileem/grondmorene

40

Boring 4       RD-coördinaten: 250446/491886 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,28

Boring 4       RD-coördinaten: 250446/491886 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,28

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord

60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, geel/grijs/bruin, gevlekt/verstoord70

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, matig gesorteerd, bruin/geel, scherpe 
ondergrens, BC-horizont, verspoeld dekzand

99

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig gesorteerd, lichtgeel, C-horizont, 
verspoeld dekzand



10

Boring 5       RD-coördinaten: 250504/491824 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,76

Boring 5       RD-coördinaten: 250504/491824 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,76

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, graszode

40

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin/geel, C-horizont, verspoeld 
dekzand

10

Boring 6       RD-coördinaten: 250501/491875 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,91

Boring 6       RD-coördinaten: 250501/491875 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,91

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, graszode

90

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
leembrokken

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord

120

Leem, zwak zandig, lichtgrijs, keileem/grondmorene



5

Boring 7       RD-coördinaten: 250532/491849 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,67

Boring 7       RD-coördinaten: 250532/491849 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,67

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichtgeel, opgebracht50

Zand, matig fijn, zwak siltig, wit/oranje, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, veel 
roestbrokjes 

60

Zand, matig fijn, matig siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, sterk doorworteld, 
veel houtresten, bijna ondoordringbaar 

90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, C-horizont, keizand 

15

Boring 8       RD-coördinaten: 250529/491899 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,6

Boring 8       RD-coördinaten: 250529/491899 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,6

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, gevlekt/verstoord30

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord, 
leembrokken

60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkergrijs/bruin/geel, scherpe 
ondergrens, gevlekt/verstoord

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel/bruin/grijs, gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, C-horizont, keizand 



45

Boring 9       RD-coördinaten: 250474/491803 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,09

Boring 9       RD-coördinaten: 250474/491803 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,09

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, bouwvoor, onderin 
brokje s BC-horizont ?

75 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, matig gesorteerd, bruin/geel, ondergrens 
diffuus, BC-horizont, verspoeld dekzand

120 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin/geel, C-horizont, verspoeld 
dekzand

5

Boring 10       RD-coördinaten: 250443/491767 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,24

Boring 10       RD-coördinaten: 250443/491767 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,24

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, graszode
25

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel/bruin, ondergrens diffuus, BC-horizont, 
verspoeld dekzand

90
Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgeel, C-horizont,   enkel grindje, verspoeld dekzand

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtbruin/geel, C-horizont, enkel grindje

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, matig gesorteerd, lichtbruin/geel, keizand 



5

Boring 11       RD-coördinaten: 250410/491730 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,19

Boring 11       RD-coördinaten: 250410/491730 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,19

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, graszode
30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, gevlekt/verstoord
45

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin, ondergrens diffuus, B-horizont, 
verspoeld dekzand

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, goed gesorteerd, bruin/geel, ondergrens diffuus, BC-
horizont, verspoeld dekzand

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, lichtgeel, C-horizont, verspoeld dekzand

5

Boring 12       RD-coördinaten: 250492/491762 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,74

Boring 12       RD-coördinaten: 250492/491762 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,74

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

50 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs/grijs/bruin, scherpe ondergrens, 
gevlekt/verstoord, humusbrokken

109 Zand, matig fijn, matig siltig, lichtbruin/geel, C-horizont, enkel grindje 

10

Boring 13       RD-coördinaten: 250524/491798 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,78

Boring 13       RD-coördinaten: 250524/491798 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,78

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, zwak doorworteld, matig 
baksteenhoudend, graszode

45
Zand, matig fijn, matig siltig, bruin, scherpe ondergrens, B-horizont

110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, lichtbruin/geel, C-horizont, verspoeld 
dekzand



5

Boring 14       RD-coördinaten: 250567/491790 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,47

Boring 14       RD-coördinaten: 250567/491790 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,47

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

90 Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont, beekeerdgrond

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, C-horizont, 
beekeerdgrond', los

5

Boring 15       RD-coördinaten: 250541/491756 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,51

Boring 15       RD-coördinaten: 250541/491756 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,51

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

45
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

90 Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont, beekeerdgrond

120

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, C-horizont, 
beekeerdgrond



5

Boring 16       RD-coördinaten: 250509/491718 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,53

Boring 16       RD-coördinaten: 250509/491718 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,53

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
zwak baksteenhoudend, graszode

45

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

90

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig gesorteerd, lichtgrijs, C-horizont, beekeerdgrond

5

Boring 17       RD-coördinaten: 250469/491719 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,69

Boring 17       RD-coördinaten: 250469/491719 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,69

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, lichtgeel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

70

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgeel/geel, onscherpe ondergrens, zwak 
roesthoudend, C-horizont, beekeerdgrond 

90

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs/geel, C-horizont, beekeerdgrond

5

Boring 18       RD-coördinaten: 250476/491681 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,57
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
graszode

50 Zand, uiterst fijn, zwak siltig, wit/geel/grijs, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

70

Zand, matig fijn, matig siltig, wit/geel, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, C-
horizont, beekeerdgrond 



30

Boring 19       RD-coördinaten: 250506/491689 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 20,95

Boring 19       RD-coördinaten: 250506/491689 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 19,95

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, weinig 
houtskool, gevlekt/verstoord, plastic 

80
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus, bruin/zwart, scherpe ondergrens, veel 
plantenresten, eerddek

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs/wit, C-horizont, beekeerdgrond

50

Boring 20       RD-coördinaten: 250572/491761 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,19

Boring 20       RD-coördinaten: 250572/491761 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

1 20,19

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig grindig, lichtbruin, scherpe ondergrens, zwak 
doorworteld, zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

80
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk humeus scherpe ondergrens, veel plantenresten, 
eerddek

100
Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs/wit, C-horizont, beekeerdgrond

5

Boring 21       RD-coördinaten: 250572/491761 - Edelmanboor Ø 7 cm

-mv (m)    NAP(m)

0 21,19
 stagneert , 3 pogingen, veel puin aan mv
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Waterhuishoudkundig plan 
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Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister 

onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.  

1.  I n l e id ing  
 

In opdracht van Buro Aardevol heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, een 

geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de planlocatie “Weleveld” te Tubbergen. 

Onderhavige rapportage (versie c1) is opgesteld naar aanpassingen van de eerdere versies a1 

t/m a3 welke medio oktober – december ’18 zijn opgesteld en versie b1 t/m b2 welke in 

2019 zijn aangeleverd en versie c1 aangeleverd in november ‘19. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

realisatie van woningen en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging. De woningen 

worden gerealiseerd aan de noord- en zuidzijde van de Weleveldstraat, gelegen ten oosten 

van de kern van Tubbergen.  

 

Achtergrond 

Om water bij ruimtelijke ontwikkeling een prominentere rol te geven, is op grond van het 

besluit op de ruimtelijke ordening de watertoets verplicht gesteld. Dit komt er op neer dat bij 

elk ruimtelijk plan vooraf moet worden aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en dat onderlinge afstemming 

plaatsvindt tussen ontwikkelaar en waterbeheerders (watertoetsproces). De doorvertaling 

van het watertoetsproces zal in het bestemmingsplan worden opgenomen in de vorm van 

een waterparagraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop 

omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. 

 

 
 

 

Doel 

Om goed onderbouwde en weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het ontwerp van het 

huis is het raadzaam om inzicht te hebben in de grondwaterhuishouding (grondwaterstanden, 

fluctuaties en stromingsrichting) en bodemopbouw ter plaatse. De resultaten van het 

onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor de in een latere fase op te stellen 

waterparagraaf. Tevens wordt de digitale watertoets reeds ingevuld, om te bepalen welke 

procedure doorlopen moet worden dan wel een wateradvies te verkrijgen. 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 

eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 

Watertoets(proces) 

 

De essentie van het watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en 

waterbeheerders. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 

op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen en besluiten van 

Rijk, provincies en gemeenten. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen waarin 'waterbelangen' spelen. In 

een waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer uitgelegd hoe wordt omgegaan met de waterhuishouding 

binnen het plan (Bij grotere plannen wordt het opstellen van de waterparagraaf veelal voorafgegaan door een 

vooroverleg met waterschap, gemeente en/of Rijkswaterstaat). Het waterschap kijkt vervolgens of in het plan 

voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse (beoordeling waterparagraaf) en geeft een 

wateradvies. Het resultaat van het watertoetsproces is een tussen de initiatiefnemer en waterbeheerder 

afgestemde waterparagraaf in het ruimtelijk plan. 

 

Afhankelijk van de omvang van het plan alsmede relevante wateraspecten / -belangen komt het watertoetsproces 

in aanmerking voor de korte procedure dan wel normale procedure. 

 

Procedures: 

- Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten / -belangen; 

- Korte procedure: Klein plan met weinig of geen relevante wateraspecten / -belangen; 

- Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante wateraspecten / -belangen. 
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1  Locat i egegevens  en  onderzoeksopze t  

1 .1  A l g emeen  

De onderzoekslocatie betreft een aantal weilanden. Zuidelijk van het plangebied is de 

Reutummerweg aanwezig, met aanliggend industrieterrein Boskamp. Ten noordoosten van 

het plangebied is een woonwijk aanwezig. Ten noordwesten zijn de aanliggende percelen in 

gebruik als bosgebied. Enkele gegevens omtrent de locatie zijn weergegeven in tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Overzicht topografische gegevens 

Topografische gegevens 

Locatie  Plangebied Weleveld  

Gemeente Tubbergen 

Waterschap 

Huidig gebruik 

Vechtstromen 

Grasland 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 25.300 m2 

Maaiveldhoogte1 +21,5 tot +20,4 m NAP 

RD-coördinaten2 X: 250491  Y: 491811 

Kadaster Gemeente Tubbergen,  Sectie L, Nummer 10048, Oppervlakte 3.800 m2 

                                  Sectie L, Nummer 3108, Oppervlakte 5.345 m2 

                                  Sectie L, Nummer 3110, Oppervlakte 2.675 m2 

                                  Sectie L, Nummer 6615, Oppervlakte 2.500 m2 

                                  Sectie L, Nummer 9680, Oppervlakte 1.500 m2 

                                  Sectie L, Nummer 9969, Oppervlakte 892  m2 

                                  Sectie L, Nummer 9681, Oppervlakte 2.400 m2 

                                  Sectie L, Nummer 9968, Oppervlakte 5.131 m2 

                                  Sectie L, Nummer 6757, Oppervlakte 5.873 m2 

Toekomstig gebruik Wonen en tuin 
1 
Maaiveldhoogte op basis van AHN.nl, aflopend van west naar oost; 

2 Globale midden van het perceel 

 

Een overzichtstekening is opgenomen in bijlage 1. Enkele foto’s van de onderzoekslocatie 

zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

 
Figuur 1.1: Luchtfoto projectgebied.  
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1 .2  Gewens t e  h e r i n r i c h t i n g  

Op de locatie is in de huidige kavelindeling (november 2019) voorzien in de bouw van 33 

woningen. Er zullen 21 vrijstaande en 6 twee-onder-één-kap blokken gebouwd worden. Voor 

een weergave van het inrichtingsplan wordt verwezen naar figuur 1.2.  

 

  
Figuur 1.2: Illustratief overzicht ontwerp 

 

Op basis van het huidige kavelplan is berekend in hoeverre het verhard oppervlak in de 

toekomst zal toenemen. In de onderstaande tabel is deze toename gespecificeerd. Hierbij 

wordt aangenomen dat hemelwater van kleinschalige verharding in de (achter)tuin naast de 

verharding in de bodem infiltreert. 

 

In de onderstaande tabel staat per deelgebied weergeven in hoeverre deze wordt verhard.  

 

Tabel 1.2. Oppervlaktes en kavelindeling (m2) 

Deelgebied Kavelnummers Globale 

oppervlakte 

Oppervlak 

bebouwd2 

Oppervlak verharding 

(inclusief inritten kavels1) 

1 1-17 16.084 2.172 2.870 

2 18-20 3.323    369    405 

3 21-33 5.897 1.149 1.715 

Totaal  25.304 3.690 4.990 
      

Totaal onverhard  16.620   

Totaal verhard (toename)     8.680   (34%)   
1):  ca. 50 m2 per woning; 
2):  inclusief schuren ter plaatse van kavel 4 en 5 (deelgebied 1). 
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1 .3       O nde r z o e k sop z e t  

Geohydrologisch onderzoek 

Eerst zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarbij op basis van alle beschikbare openbare 

data (o.a. DINO-loket, Wateratlas Overijssel, Actueel Hoogtebestand Nederland) de lokale 

bodemopbouw en geohydrologie wordt beschreven. 

 

Omdat deze gegevens vaak van regionale aard zijn dienen deze te worden door vertaald naar 

de lokale situatie. Gezien de complexe geohydrologische situatie in het stuwwallenlandschap 

van Tubbergen, verifiëren wij de bevindingen van het bureauonderzoek met een 

geohydrologisch veldonderzoek. 

 

Hierbij wordt, verspreid over de locatie, op vier plekken een handmatige grondboring tot 

maximaal 3,6 meter minus maaiveld geplaatst. 

 

Op basis van de bij de boringen vrijkomende grond wordt een gedetailleerde boorbeschrijving 

gemaakt (boorprofielen). Dit geeft inzicht in de bodemopbouw (samenstelling en 

doorlatendheid). 

 

Om inzicht te krijgen in de doorlatendheid (k-waarde) van de verzadigde zone en de 

onverzadigde zone van de bodem worden doorlatendheidsmetingen uitgevoerd: 

 De k-waarde is van belang voor het bepalen van de infiltratiemogelijkheden op de 

locatie. Hiertoe zal, afhankelijk van de aangetroffen doorlatendheid, op vijf plaatsen 

op de locatie in de onverzadigde zone een zogenaamde ‘falling-head’ test worden 

uitgevoerd. 

 

Digitale watertoets 

In dit kader van de (verplichte) watertoets is het van belang om in de planvormingsfase na te 

denken over de waterhuishoudkundige aspecten op de locatie. Een eerste stap hierin is het 

doorlopen van de digitale watertoets. Met behulp hiervan kan worden bepaald welke  

wateraspecten er spelen en welke procedure op basis hiervan moet worden doorlopen.  

 

Het resultaat van de watertoets is: 

 geen waterschapsbelang of; 

 korte procedure, waarbij een standaard waterparagraaf wordt aangeleverd, of; 

 normale procedure, waarbij een waterplan dient te worden opgesteld en afstemming 

met de waterbeheerders noodzakelijk is. 

 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling dient in de 

toelichting van het bestemmingsplan een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 

wordt een beschrijving gemaakt van onder andere de geohydrologische uitgangspunten, de 

beleidsmatige uitgangspunten van gemeente en waterschap, de benodigde bergingsopgave, 

infiltratiemogelijkheden en de toekomstige invulling van de waterhuishouding (op 

hoofdlijnen). Afhankelijk van de uitkomsten van de digitale watertoets, wordt de 

waterparagraaf in een later stadium geschreven. De resultaten van de digitale watertoets zijn 

opgenomen in onderhavige rapportage van het geohydrologisch onderzoek. 
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2  Bureauonderzoek  

2 .1  B e l e i d  

In de navolgende paragraaf is het huidige beleid ten aanzien van stedelijk waterbeheer 

beknopt toegelicht. Het stedelijk waterbeleid wordt ingevuld door de gemeente Tubbergen (-

Dinkelland) en het waterschap Vechtstromen. 

2.1.1 Waterschap 

Het waterschap heeft een aantal normen en uitgangspunten opgenomen in het document 

‘duurzaam en veilig water in de stad’ alsmede ‘Waterbeheerplan 2015-2021, Waterschap 

Vechtstromen’. Het algemene uitgangspunt van het waterschap Vechtstromen is dat het 

omliggende watersysteem niet extra belast wordt door de ontwikkelingen op de locatie. Er 

mag géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvinden. Daartoe hanteert het 

waterschap de volgende twee tritsen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit: 

 

Vasthouden – bergen – afvoeren 

De trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ houdt in dat in eerste instantie getracht dient te 

worden het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden 

(infiltratie in de bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te 

worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in laatste instantie  - wanneer noch 

vasthouden, noch bergen afdoende is - kan overwogen worden het water zo traag mogelijk 

af te voeren naar de omgeving. 

 

Schoon houden – scheiden – schoonmaken  

De trits ‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ omvat ten eerste het niet toelaten dat 

de waterkwaliteit verslechtert (schoon houden), vervolgens het scheiden van schone en vuile 

waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. De 

hydrologische ordeningsfuncties voor deze trits zijn: 

 Cascadering, waarbij vuile gebiedsfuncties benedenstrooms van schone worden 

gelegd; 

 Buffering, waarbij tussen schone en vuile gebiedsfuncties een bufferzone wordt 

aangelegd; 

 Differentiatie per stroomgebied, waarbij elk (deel)stroomgebied een richtinggevende 

functie krijgt. 

 

Onder deze bovengenoemde trits heeft het waterschap Vechtstromen een aantal specifieke 

uitgangspunten met betrekking tot het stedelijk waterbeheer: 

 Voor de dimensionering hanteert het waterschap een maatgevende langdurige bui 

die één keer in de 100 jaar (T=100+10%) op kan treden. Dit betreft een bui met 

een omvang van 101 mm in 48 uur (minus afvoer via oppervlaktewater à 28 mm, 

dient 74 mm geborgen te kunnen worden tot aan maaiveld. Daarnaast dient de 

berging- en/of infiltratievoorziening een gezamenlijke minimale inhoud te hebben van 

40 mm (op basis van een kortdurende piekbui T10+10%), waarbij het hemelwater 

middels een knijpconstructie vertraagd afvoert richting het 

oppervlaktewatersysteem; 

 Ondergrondse infiltratievoorzieningen moeten worden voorzien van een 

inspectiemogelijkheid en worden voorzien van blad- en zandvangers; 

 Het hemelwater wordt bij voorkeur zichtbaar afgevoerd naar de berging- en/of 

infiltratievoorziening; 
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 In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde grond- en oppervlakte-

waterkwaliteit mogen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, koper, lood en 

PAK-houdende materialen) worden toegepast. Er zijn voldoende milieuvriendelijke 

alternatieven die vergelijkbaar zijn wat betreft uitstraling, gebruiksgemak, levensduur 

en onderhoud. Indien de uitlogende materialen toch worden toegepast, dienen ze 

jaarlijks gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen; 

 Het waterschap is er voorstander van om zo min mogelijk schoon regenwater af te 

voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nieuw aan te leggen gebieden dienen 

gescheiden gerioleerd te worden; 

 (Actualisatie van) rioleringsberekeningen dienen conform de C2100-module (van de 

Leidraad Riolering) te worden uitgevoerd (inclusief de bepaling van verhard 

oppervlakte); 

 Om afwenteling op de omgeving (o.a. piekafvoeren) te voorkomen mag de maximale 

afvoer vanuit het (nieuwe) stedelijk gebied niet toenemen ten opzichte van de 

oorspronkelijk in het onbebouwde gebied optredende agrarische afvoeren (hierna ook 

wel “maatgevende landelijke afvoer” genoemd) dient een maatgevende landelijke 

afvoernorm van 2,4 liter per seconde per hectare te worden gehanteerd; 

 Het waterschap hanteert als toelaatbare stroomsnelheden in watergangen en duikers 

0,5 m/s respectievelijk 1,0 m/s. Ervan uitgaande dat deze optredende maxima van 

kortdurende aard zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aan de 

uitstroomzijde van de duiker bodem- en eventueel ook 

oeverbeschermingsvoorzieningen getroffen moeten worden om uitspoeling te 

voorkomen; 

 Het waterschap is geen voorstander van het creëren van nieuwe onderbemalingen 

t.b.v. het realiseren van voldoende ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten. Om 

voldoende ontwateringsdiepte te bereiken, en toch aan te sluiten bij bestaande 

grond- en oppervlaktewaterpeilen kan overwogen worden het terrein integraal op te 

hogen, dan wel om over te gaan op selectief ophogen in combinatie met 

kruipruimteloos bouwen. Voor een overzicht van de gangbare ontwateringnormen 

wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, paragaaf 2.1.2. 

2.1.2 Gemeentelijk beleid 

Als aanvulling/ aanpassing op het beleid van het Waterschap, heeft de gemeente Tubbergen 

het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) opgesteld. Het plan is beoordeeld en goedgekeurd door 

het waterschap Vechtstromen. De volgende punten uit dit plan worden voor de planlocatie 

van belang geacht: 

 Ondergrondse voorzieningen (kelders/souterrains) dienen volledig waterdicht te zijn; 

 Om voldoende drooglegging te creëren onder de wegen mag de gemeente drainage 

toepassen; 

 Hemelwater afkomstig van percelen (via dakgoten, regenpijpen ect.) dient zoveel 

mogelijk bovengronds naar de gewenste plek getransporteerd te worden; 

 Dimensionering van infiltratievoorzieningen op basis van onderstaande richtlijnen 

voor de berging en de overloop, waarbij de berging wordt betrokken op daken plus 

verharding:  

o Uitleggebied: 40 mm infiltratie en/of wadi en/of retentievijver met overloop 

naar oppervlaktewater; 

o Bodemverbetering toepassen voor zover nodig, zodanig dat de voorziening 

na één tot enkele etmalen weer geheel beschikbaar is. Gedetailleerde eisen 

voor dit aspect zijn niet relevant omdat de bodem sterk gevarieerd  

is van opbouw en slechts ruw kenbaar middels metingen. 

 De Gemeenten Tubbergen en Dinkelland kiezen voor een neutrale houding ten 

opzichte van particulier afkoppelen. Geen dwang, geen subsidies, geen  

ontmoediging; 
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 Er mag rekening gehouden worden met 3 mm inloopverlies voor de dimensionering 

van de infiltratievoorzieningen; 

 Infiltratie van “hemel”-water kan leiden tot “grondwater”-overlast. Hierdoor dienen 

beide aspecten op elkaar worden afgestemd; 

o In geval de bodem ondiepe storende lagen kent, ligt de zaak complexer door 

schijngrondwaterspiegels die overlast kunnen geven bij toepassing van 

infiltratie.  

 In buurten met grondwateroverlast verdient bij nieuwbouw de aanleg van drainage 

aanbeveling. De verwachting is dat door klimaatverandering zwaardere buien 

voorkomen. Er wordt gepleit voor het rekenen met een neerslagintensiteit van 100 

mm/uur. Binnen de gemeente Tubbergen wil men dergelijke hoeveelheden opvangen 

door de openbare ruimte “slim in te richten”. Het water dient oppervlakkig af te 

stromen naar lager gelegen groenstroken. 

2 .2  Maa i v e l dhoog t e  

Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de stuwwal van Tubbergen. Verder richting het 

oosten ligt de, veel hoger gelegen, stuwwal van Ootmarsum. Het regionale maaiveldverloop 

is weergegeven in figuur 2.1, waarop ook de ligging van het deelgebieden is weergegeven. 

Het maaiveldverloop is weergeven van rood-oranje naar groen-blauw (van hoog naar laag). 

 

Figuur 2.1: Verloop maaiveldhoogten regionaal (bron:AHN) 

 
 

Door Geofoxx is de hoogte van het terrein opgevraagd bij AHN. Van deze data zijn isolijnen 

opgesteld en is een hoogtekaart van het plangebied gemaakt, die is opgenomen in de 

bijlagen. 
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2 .3  Geo l o g i e  

Het projectgebied ligt op de flank van het stuwwallencomplex, die ten westen van 

Tubbergen gelegen is. In de onderstaande figuur is de ligging van de stuwwal en de overige 

geomorfologische kenmerken weergegeven. 

 

Figuur 2.2: Geomorfologische kaart (Wageningen UR) 

 
 

Een stuwwal ontstaat doordat gletsjertongen vanuit de rand van een landijsijskap een gebied 

binnendringen. Daarbij schuren ze een diep glaciaal bekken uit. De sedimenten uit het bekken 

worden opgestuwd tot een hoge stuwwal. De sedimenten worden daarbij niet alleen 

verplaatst, maar ook sterk vervormd. Dichtbij de ijstong vormen zich in de stuwwal 

dekbladachtige overschuivingen of dakpansgewijs gestapelde schubben. Verder van het 

ijsfront vandaan is de druk minder groot en worden plooien gevormd die geleidelijk afnemen 

in grootte. 

 

In de vlakte voor het landijsfront worden waaiers van smeltwaterzanden afgezet door  

smeltwaterstromen die zich steeds weer verleggen. Ook tijdens de stuwing kunnen zich 

smeltwaterstromen vormen. Het water stroomt over de gestuwde afzettingen heen naar het 

laagland buiten de stuwwal. De stuwwal wordt hierbij deels geërodeerd. Het grovere 

materiaal uit de smeltwaterstromen wordt grotendeels aan de voet van de stuwwal als een 

waaier afgezet, maar het kan ook al op de stuwwalflank achterblijven. 

 

Tevens zijn vanuit het noordwesten met name de vlaktes en westflanken van hellingen 

bedekt met een laag stuifzand (formatie van Boxtel).  

  

Deelgebied
1

2

3

11B3  Hoge stuwwal

2M3   Grondmorenevlakte

2M8   Vlakte van

sneeuwsmeltwaterafzettingen

(+dekzand)

3K16  Gordeldekzandrug (+/-oud
bouwlanddek)

3K6   Grondmorenerug (met

dekzand)

3L2a  \"Grondmorene (+/-
welvingen, hooggelegen)\"

4K16  Gordeldekzandrug (+/-

oud bouwlanddek)

5H6   \"Grondmoreneglooiing,
bedekt met dekzand (+/-

opgevulde smeltw. geulen)\"

Beb Bebouwing
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2 .4  B odemopbouw  

Regionale bodemopbouw 

De opeenvolging van slecht doorlatende lagen en goed doorlatende watervoerende pakketten 

bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. De opeenvolging wordt de geohydrologische 

opbouw genoemd. In figuur 2.3 is de geohydrologische opbouw weergegeven (gebaseerd op 

het geohydrologische model van de DINO-Loket, REGIS II.I).  

 

Westelijk van het plangebied zijn gestuwde afzettingen aanwezig (stuwwal), welke 

hoofdzakelijk zullen bestaan uit een opeenvolging van klei en zandige lagen. Ter plaatse van 

het plangebied is sprake van diverse lagen dekzand uit de formatie van Boxtel. Verwacht 

wordt dat door de relatief lage ligging van het gebied, lokaal kleilagen zijn ontstaan door 

smeltwaterafzettingen. De diepere bodemopbouw (>20 m-mv) zal enkel bestaan uit klei.  

 

 

Figuur 2.3: Geohydrologische dwarsdoorsnede west – oost 

 
 

 

 

 

 

 

Lokale bodemopbouw 

In het kader van de herontwikkeling van de locatie is door Geofoxx ook een geohydrologisch 

onderzoek op de locatie uitgevoerd. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de (diepere) bodemopbouw zijn aanvullend op dit 

bodemonderzoek (Kruse; 16054710, juli 2017) 4 boringen verricht. De situering van alle 

boringen is weergegeven op de overzichtstekening in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de 

boorprofielen weergegeven. Voor een beschrijving van de lokale bodemopbouw wordt 

verwezen naar paragraaf 4.3. 

  

 Formatie van Rupol en Breda (klei) 

Gestuwde afzetting (klei en zand/grind) 

 Formatie van Boxtel, overwegend fijn zand 

 Formatie van Drenthe, zeer grove zandlagen, afgewisseld met keileem 

Geohydrologische basis (klei) 
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2 .5  Gr ondwa t e r  

Om een volledig beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden op het plangebied, 

zijn diverse bronnen geraadpleegd. 

 

Dinoloket: 

Bij het Dino-loket van TNO zijn langdurige meetgegevens bekend van grondwaterstanden in 

de omgeving van het plangebied. In bijlage 5 zijn de grafieken met grondwaterverloop 

bijgevoegd. In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van de meetwaarden 

weergegeven.  

 

 

Tabel 2.1 Grondwaterstanden Dinoloket 

Meetpunt Standplaats Meetperiode GHG GG  GLG  

(naam) 

X-

coördinaat  

Y-

coördinaat  

Z-hoogte 

(m+NAP)   m+NAP m-mv m+NAP m-mv m+NAP m-mv 

B28E1217 249.615 492.342 19,1 2012-2017 18,5 0,6 18,1 1,0 17,8 1,3 

B28F0164 251.562 491.152 21,0 1974-2013 20,0 0,9 19,7 1,3 19,2 1,8 

B28F0155 251.466 492.447 23,9 1974-2013 23,1 0,8 22,7 1,2 22,2 1,7 

 

Uit de grondwaterstanden van dinoloket kan geconcludeerd worden dat de jaarlijkse 

fluctuatie circa 0,8 m is. Ter plaatse van de laagst gelegen gebieden komen tevens de 

hoogste grondwaterstanden voor.  

 

Bodematlas Overijssel 

Uit de bodemaltas van de provincie Overijssel is af te leiden dat ter plaatse van het 

plangebied zeer hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen. In een GHG situatie liggen 

deze gemiddeld rond 0,3 m-mv. 

 

 

Figuur 2.4: GHG situatie  
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Grondwatermeetnet Twente 

De peilbuizen uit het grondwatermeetnet Twente hebben een te korte meetperiode, of zijn op 

een dergelijke afstand gelegen, dat deze niet relevant zijn voor de huidige planlocatie.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

De locatie is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied danwel 

een intrekgebied (bodematlas Overijssel).  

2 .6  O ppe r v l ak t ewa te r  

Zuidelijk van het plangebied is een waterschapswatergang gelegen. De watergang kent een 

bodembreedte van circa 0,5 meter en aan beide zijden een talud van 1:1 (leggerkaart 

waterschap Vechtstromen). Ter plaatse van het plangebied is de bovenstroomse 

bodemhoogte 20,2 m NAP, de benedenstroomse bodemhoogte is 19,3 m NAP. Bij een 

waterstand van circa 20 m NAP stroomt het water af in zuidelijke richting, onder de 

Havezaterstraat door. 

 

Ten oosten van deelgebied 3 is eveneens een sloot aanwezig. De sloot sluit aan op de 

zaksloten langs de Weleveldstraat. Gezien de maaiveldhoogten heeft de sloot met name een 

afwateringsfunctie van het huidige weiland (deelgebied 3). Het naastgelegen (oostelijk) 

bosperceel ligt enkele tientallen centimeters hoger dan het weiland.  

 

Zuidoostelijk van deelgebied 1 is eveneens een sloot aanwezig, welke overtollig water vanuit 

het noorden in zuidelijke richting afvoert. Aan de zuidzijde is een duiker aanwezig welke het 

water (Ø160 mm PVC, instroom 20,22 m NAP) welke het water afvoert naar de watergang 

van het waterschap. 

 

In bijlage 6 zijn foto’s openomen van sloten, watergangen en greppels op het plangebied. 

 

Figuur 2.5: Ligging watergangen nabij onderzoekslocatie 

 
  

Doodlopende sloot 

 

Watergang waterschap 

 

Sloot met duiker 
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2 .7  R i o l e r i n g  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de 

aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Door middel van een 

vrijvervalriool in de aan te leggen ontsluitingswegen wordt het (afval)water afgevoerd. 

 

Parallel met het opstellen van het waterhuishoudkundig plan zal door Buro Aardevol een 

rioleringsplan met schetsontwerp worden opgesteld. In onderhavig plan zal verkend worden 

in hoeverre de locatie geschikt is voor de aanleg van een IT-riool.  

 

2 .8  Na t uu r geb i e d en  

Het plangebied bevindt zich in Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Rondom en op 

korte afstand van plangebied liggen diverse natuurgebieden welke zijn aangewezen als 

onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en/of Natuurnetwerk Twente (zie figuur 

2.6). Er liggen geen Natura-2000 gebieden in de directe omgeving. 

 

 

 

 

Figuur 2.6: Situering onderzoekslocatie t.o.v. EHS en zone ONW 

 



Waterhuishoudkundig plan 

Plan Weleveld te Tubbergen 

 

projectnummer datum   

20181255/RREK april ‘20 13 / 24 

3  Ui tgevoe rde ve ldwerkzaamheden  

3 .1  A l g emeen  

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 3 oktober door Geofoxx bv. De werkzaamheden zijn 

verricht conform de geldende normen (NEN). Het bepalen van de doorlatendheid is 

uitgevoerd conform C2510, Leidraad Riolering. 

3 .2  U i tg evoe r d e  v e l dwe r k z a amheden  

Grondboringen 

Conform de onderzoeksopzet zijn vier grondboringen geplaatst tot circa 3,0 m-mv om een 

duidelijk beeld van de bodemopbouw te verkrijgen. De situering van de boringen is 

weergegeven op de overzichtstekening in bijlage 1, en mede bepaald in combinatie met het 

eerder uitgevoerde bodemonderzoek. Aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het 

opgeboorde materiaal is de bodemopbouw herleid. De gegevens van de bodemopbouw zijn 

verwerkt in profielbeschrijvingen conform de NEN 5104. De boringen zijn uitgevoerd met een 

Edelman-/ Zuigerboor met een diameter van 5 cm.  

 

Omdat geen peilbuizen geplaats zijn, is het bepalen van de lokale 

grondwaterstromingsrichting niet mogelijk. Echter is op basis van de peilbuizen in de 

omgeving vast te stellen dat de grondwaterstroming overwegend zuidwestelijk is. Lokaal zal 

de grondwaterstroming radiaal zijn (omgeving sloten/watergangen en overige drainerende 

voorzieningen).  

 

Infiltratieonderzoek 

Om een indruk te krijgen van de doorlatendheid (k-waarde) van de 

onverzadigde zone (tot 0,8 m-mv) is in vijf grondboringen een 

doorlatendheidsproef uitgevoerd. De doorlatendheid van de 

onverzadigde bodemlagen is bepaald met behulp van de Falling head-

methode, ook wel omgekeerde Hooghoudmethode genoemd. Bij de 

Falling head-methode wordt de grondwaterspiegel eenmalig 

verhoogd waarna de daling van de grondwaterspiegel wordt 

gemeten. De metingen worden uitgevoerd om een indicatie te 

verkrijgen van de mogelijkheden voor de infiltratie van hemelwater in 

de bodem. 

 

Aanvullend op de infiltratietesten zijn van de representatieve 

zandlagen monsters genomen. De mengmonsters zullen worden 

gezeefd om een korrelgrootte-verdeling te kunnen maken. Op basis van de verschillende 

zandfracties wordt middels empirische formules de k-waarde berekend, om zo de resultaten 

van infiltratietesten te kunnen verifiëren. Daarnaast geeft een korrelfractieverdeling een 

nauwkeurig beeld van de samenstelling van de zandlagen.  

 

In de onderstaande tabel staan de veld- en laboratoriumwerkzaamheden weergegeven.  

 

Figuur 3.1 Falling Head 
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3 .3  Resu l t a t en  

Grondboringen 

De boorprofielbeschrijvingen van zowel het diepe boringen tot 3,6 m-mv, als de boringen van 

de ten behoeve van de infiltratietesten zijn opgenomen in bijlage 2.  

 

Uit de profielbeschrijvingen van de grondboringen volgt dat op vrijwel de gehele locatie de 

bovenste halve meter bestaat uit matig fijn, matig humeus en siltig zand. Lokaal beperkt de 

bouwvoor zich tot enkele centimeters. Ter plaatse van het uiterste oosten van deelgebied 1 

is vermoedelijk sprake van een “ophooglaag”. Het oorspronkelijke maaiveld is aan de hand 

van wortel- en grasresten terug te vinden in de ondergrond. Lokaal is het maaiveld circa 0,6 

m opgehoogd. 

 

In het overige projectgebied is vervolgens tot circa 2 m-mv sprake van matig/zeer fijn -, 

zwak tot sterk siltig zand. Lokaal kunnen bijmengingen met grind voorkomen. Vanaf circa 2 

m-mv kunnen leem- en veenlaagjes voorkomen.  

 

Ter plaatse van het oostelijk gelegen perceel in deelgebied 1 is de bodem tot circa 0,8 m-mv 

geroerd. Verwacht wordt dat door graafwerkzaamheden en ophogingen de bodemopbouw 

afwijkt van de rest van het plangebied. In de ondergrond zijn resten van het voormalig 

maaiveld aangetroffen (gras en wortels). Op het terrein zijn diepe sporen aanwezig 

veroorzaakt door gebruik van zwaar materieel.  

 

Roestverschijnselen 

Bij het plaatsen van de boringen is gelet op roestverschijnselen in het boorprofiel, welke een 

indicatie vormen voor het traject waartussen de grondwaterstand fluctueert (gley-zone). In 

de boorstaten (bijlage 2) is per bodemlaag weergegeven of er sprake is van een duidelijke 

roestafzetting. In onderstaande tabel zijn de roestverschijnselen weergegeven. 

 

Tabel 3.1: Indicatie van de GHG in boringen 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Onderzoek Geofoxx 

101 2,90 0,50 - 0,70 Zand zwak roesthoudend 

102 3,10 0,05 - 0,20 Zand matig roesthoudend 

  0,30 - 0,60 Zand zwak roesthoudend 

Onderzoek Kruse, 16054710 

11 3,10 0,40 – 0,70 zand Sterk oerhoudend 

12 2,00 0,40 – 0,80 Zand  Uiterst oerhoudend 

22 2,00 0,30 – 0,70 zand Zwak oerhoudend 

32 2,00 0,50 – 0,80 zand Oer laag 

33 0,50 0,40 – 0,50 zand Oer laag 

 

De waargenomen oer/ roestbijmenging wordt direct in verband gebracht met grondwater. 

Deze komen namelijk overeen de berekende GHG uit de peilbuisgegevens uit de omgeving.  

 

Grondwatermetingen 

Door Kruse zijn in het kader van het bodemonderzoek een aantal peilbuizen op het terrein 

geplaatst. De waterstanden zijn gemeten bij uitvoering van het veldwerkzaamheden. 

Opgemerkt dient te worden dat deze zijn bemeten in de (droge) zomerperiode, de gemiddelde 

waterstand was tijdens de meting 1,1 m-mv.  

 

Tabel 3.2: Meetgegevens lokale peilbuizen 
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Infiltratieproeven 

De doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd in de onverzadigde zone. Met de meetresultaten 

van het veldwerk is de doorlatendheid van het bodemmateriaal rondom het boorgat 

berekend. De resultaten van de doorlatendheids-metingen zijn opgenomen in bijlage 2. Een 

samenvatting van de gemeten doorlatendheden is weergegeven in tabel 3.3. 

Tabel 3.3: resultaten doorlatendheidsmetingen onverzadigde zone 

Boringnummer 

 

Meettraject 

[m-mv] 

Doorlatendheid 

[k-waarde in m/dag] 

101 0,25 – 0,75 4,5 

103 0,30 – 0,80 13,3 

106 0,20 – 0,70 7,9 

107 0,25 – 0,75 3,6 

108-1 

108-2 

0,30 – 0,80 

0,50 – 0,90 

<1 gestaakt 

<1 gestaakt 

 

Uit de bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat de doorlatendheid op het 

plangebied, met uitzondering van boornummer 108, redelijk tot goed is. De k-waarden 

ligging in lijn met wat op basis van de aangetroffen bodemopbouw. Ter plaatse van boring 

108 is de doorlatendheid gering, en is de doorlatendheidstest vroegtijdig gestaakt. Dit is 

waarschijnlijk te relateren aan het feit, dat de bodem hier is opgehoogd. 

 

Korrelfractieanalyses 

De doorlatendheid van de deklaag is in het veld bepaald door middel van een 

doorlatendheidsmeting en k-waarde bepalingen uit de zeefkrommen. De resultaten zijn 

opgenomen in tabel 3.4. In bijlage 3 zijn de analysecertificaten bijgevoegd. In bijlage 4 zijn 

de zeefkrommes bijgevoegd. 

 

 

Tabel 3.4: Korrelfractieanalyse  

Boring Bodemtraject Analyse Doorlatendheid2 Bodemopbouw 

 (m-mv)  (k-waarde m/d)  

101 0,5 – 1,0 Zeefkromme1 5,3 Zand, matig fijn, zwak/matig siltig 

102 0,7 – 1,5 Zeefkromme1 2,9 Zand, matig fijn, matig siltig 

104 0,4 – 0,9 Zeefkromme1 5,0 Zand, matig fijn, zwak siltig  

Gemiddelde: 4,4  

1: Zeefkromme: droge stof, calciet, organische stof en minerale delen (µm); 2, 16,  

20, 32, 50, 63, 125, 250, 500, 1.000, 2.000 en >2.000. 
2: K-waarde: Uit de korrelverdelingsdiagrammen is met behulp van diverse empirische formules de 

waterdoorlatendheid (k-waarde) van de grond bepaald. Bij de berekening van de doorlatendheid uit 

de korrelverdelingsdiagrammen is voor zover van toepassing gebruik gemaakt van de formules van 

Hazen (1893), Seelheim en Beyer (op cit. Tysma et al, 1994), Kozeny-Carman (1937), Harleman 

(1963) en Krumbein and Monk (1942) en de SBR 190. 

 

De resultaten uit de korrelfractieanalyes komen grotendeels overeen met de uitgevoerde 

doorlatendheidsproeven.  
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3 .4  Vas t g es t e l d e  geohy d r o l o g i s c h e  s i t ua t i e  

Bodemopbouw 

Op basis van de uitgevoerde boringen blijkt dat een relatief dunne bouwvoor aanwezig is. In 

het meest oostelijk gelegen perceel (L 6757) is vermoedelijk grond opgebracht, waardoor 

een dikkere laag humeuse grond aanwezig is. Op circa 0,6 m-mv zijn resten gras en wortels 

aangetroffen, wat er op wijst dat dit het oude maaiveldniveau is. 

 

De ondergrond bestaat uit relatief goed doorlatende zandlagen. Vanaf circa 2,0 m-mv komen 

leem- en veenlaagjes voor van gemiddeld 0,3 m dik. . 

 

Hoogteligging 

Deelgebied 1 loopt af in zuidoostelijke richting, vanaf circa 20,8 m NAP in het noordwesten 

tot 20,4 in het zuidoosten. Opgemerkt dient te worden dat het oostelijk gelegen perceel 

(L6757) vermoedelijk is opgehoogd. Gemiddeld ligt dit perceel op 20,8 NAP, ongeveer 0,6 m 

hoger dan naastgelegen maaiveld. 

 

Deelgebied 2 loop af in oostelijke richting, en is gemiddeld op 21,2 m NAP gelegen.  

 

Deelgebied 3 ligt op 20,8- tot 20,5 m NAP. Het erf op het naastgelegen perceel 

(Weleveldstraat 21) ligt ongeveer 0,7 m hoger. Het oostelijk gelegen bos (voormalig 

woonwagenkamp) ligt eveneens hoger op circa 20,8 m NAP.  

 

Grondwaterniveau 

Uit de bureaustudie blijkt dat ter plaatse van het plangebied hoge grondwaterstanden (tot 

0,3 m-mv) te verwachten zijn. Dit ligt in lijn met de bijmengingen roest en oer, welke zijn 

aangetroffen in de boringen. Op basis van de regionale peilbuizen wordt een fluctuatie 

(verschil tussen GHG en GLG) verwacht van circa 0,8 m. Dit komt overeen met de 

aangetroffen bodemopbouw in de (droge) zomerperiode. 

 

Doorlatendheid 

De doorlatendheid van de zandlagen is “redelijk tot goed”. De gemeten k-waardes op basis 

van doorlatendheidsproeven en de korrelfractieanalyses liggen gemiddeld rond 5 m/dag. 

Opgemerkt dient te worden dat de zandlagen in de winterperiode onder de grondwaterstand 

liggen, en derhalve niet gebruikt kunnen worden voor infiltratie. 

 

Het meest oostelijk gelegen perceel is vermoedelijk opgehoogd met grond. In de opgebrachte 

grond zijn infiltratietesten uitgevoerd, echter zijn deze wegens de geringe doorlatendheid 

gestaakt. Waarschijnlijk is de opgebrachte grond vastgereden en dichtgeslibd door het 

gebruik van zware machines op het terrein.  

 

Waterhuishoudkundige inrichting 

Rondom het terrein zijn verschillende zaksloten aanwezig. Deze zijn gelegen op de 

perceelgrenzen en langs de wegen. De sloten zijn doormiddel van relatief kleine duikers met 

elkaar verbonden (160 mm). Aan de zuidzijde is een waterschapsloot aanwezig, welke in 

oostelijke richting afwatert. De sloot kent een bodembreedte van een halve meter en is 

voorzien van deugdelijke in- en uitstroomvoorzieningen en duikers met een diameter van 500 

mm. 
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4  Toekomst ige  s i tua t i e  waterhu i shoud ing  

4 .1  A l g emeen  

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen de 

plangrenzen bekeken.  

4 .2  I n f i l t r a t i emoge l i j k h eden  a l g emeen  

De mogelijkheid voor het infiltreren van hemelwater in de bodem is onder ander afhankelijk 

van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de heersende 

grondwaterstanden. In figuur 4.1 is schematisch de afweging tussen het wel of niet 

infiltreren van hemelwater in de bodem en de keuze voor een bepaalde infiltratietechniek 

weergegeven. Het betreft een algemene beslismethodiek.  

 

Figuur 4.1: Mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (bron: Hemelwater binnen 

perceelgrens, SBR/ISSO, publicatie 70_1, mei 2002). 

  

Infiltratiesysteem 

- Doorbreken van 

eventuele aanwezige 

slecht doorlatende lagen 

- verlagen gws 

- ophogen terrein 

GHG 

> 0,7 m-mv t.p.v. 

voorziening 
k > 9 m/dag 

Afvoer naar oppervlaktewater 

infiltratie niet zonder meer 

mogelijk 

- diepploegen 

- grondverbetering 

- grondvervanging 

-  ophogen terrein 

k > 2 m/dag 

k > 0,4 m/dag 

Afvoer naar oppervlaktewater 

open verharding 

Infiltratie: 

- veld 

- put * 

- koffer / - krat 

- riool 

- greppel 

wadi 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

gws: grondwaterstand 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand 

m-mv: meter beneden het maaiveld 

k: doorlatendheid van de bodem 

* voor een infiltratieput moet de grondwaterstand lager zijn dan 1,5 m-mv 
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Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

De GHG is als eerste criterium toegepast bij de afweging tussen het infiltreren in de bodem, 

het bergen van het hemelwater, óf het afvoeren van hemelwater naar elders. Indien de GHG 

op de locatie hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld is infiltratie niet zonder meer mogelijk 

en blijven de volgende mogelijkheden over: 

 bufferen en hergebruik van het hemelwater op de locatie; 

 het nemen van maatregelen ter verbetering van de geohydrologische omstandigheden; 

 het ophogen van de locatie; 

 het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 

 

Doorlatendheid (k-waarde) 

Indien de doorlatendheid van de bodem groter is dan 9 m/dag kunnen in principe alle typen 

infiltratievoorzieningen worden toegepast. Indien de doorlatendheid van de onverzadigde 

zone kleiner is dan 9 m/dag, maar groter dan 2 m/dag, kunnen infiltratietechnieken als een 

infiltratieveld, -koffer, -riool en –greppel goed worden toegepast. Indien de doorlatendheid 

van de bodem tussen de 2 en 0,4 m/dag ligt, kan het hemelwater met behulp van een wadi 

in de bodem worden geïnfiltreerd. In geval van een doorlatendheid van minder dan 0,4 

m/dag is het infiltreren van hemelwater niet goed mogelijk.  

4 .3  I n f i l t r a t i ep o t en t i e  e n  g e s ch i k t h e i d  h eme lwa t e r i n f i l t r a t i e  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de locatie worden uitgegaan van de situatie 

zoals opgenomen in onderstaande tabel. Opgemerkt dient te worden dat hierbij is uitgegaan 

van een beperkt aantal metingen op de planlocatie.  

 

Tabel 4.1 Infiltratiepotentie 

 GHG 

m-mv 

GG 

m-mv 

GLG 

m-mv 

k-waarde 

m/dag 

Plangebied  0,3 0,7 1,1 5 

 

Op basis van de GHG is infiltratie van hemelwater op de planlocatie beperkt mogelijk. De 

doorlatendheid van de bodem is goed. Om hemelwater te infiltreren is op basis van de 

aangetroffen geohydrologische situatie infiltratie middels een wadi (eventueel in combinatie 

met drainage) of een zaksloot het meest geschikt. 

4 .4  B e l e i d s r eg e l s  wa t e r hu i s houd i ng  

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (Tubbergen 2019-2024) gelden de volgende 

regels. 

 

Hemelwater (HWA) 

De planontwikkeling heeft een toename van verhard oppervlak met 8.680 m2 tot gevolg. 

Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 m2). 

 

Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 

verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening. 

Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het 

maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop. 

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 

berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm).  

 

Vuilwater (DWA) 

Het aspect vuilwater, of droogweerafvoer, zal behandeld worden in het op te stellen 

rioleringsplan.  
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Ontwateringsdiepte 

In figuur 4.2 zijn de definities van ontwateringsdiepte en drooglegging weergegeven.  

 

 
Figuur 4.2: Definities ontwateringsdiepte en drooglegging 

 

 

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte2 en grondwaterstand. Het 

uitgangspunt voor het stedelijk gebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt 

gerealiseerd voor de gewenste functie. In tabel 4.2 zijn de ontwateringsdiepten weergegeven 

(de beoogde ontwateringsdiepte is geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de 

grondwaterstand een sterk dynamisch karakter heeft).  

 

 

Tabel: 4.2: Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie 

Gebruiksfunctie 

 

Gewenste ontwateringsdiepte (m) 

Woningen/gebouwen met kruipruimte 1,0 m t.o.v. vloerpeil 

Woningen/gebouwen zonder kruipruimte 0,5 m t.o.v. vloerpeil 

Wegen 

Openbaar groen 

0,7 m t.o.v. maaiveld 

0,5 m t.o.v. maaiveld 

 

 

Op basis van de aangetroffen GHG van 0,3 m –mv kan geconcludeerd worden dat met de 

huidige maaiveldhoogten niet voldaan wordt aan de gestelde ontwateringseisen voor 

bebouwing, wegen en groen. De locatie zal moeten worden opgehoogd, of de 

grondwaterstand worden verlaagd door drainage. Eventueel kan in combinatie met 

kruipruimpteloos bouwen de ontwateringseis beperkt blijven tot 0,5 m t.o.v. vloerpeil. 

 

Bouwperiode 

Bij de aanleg en het onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt 

worden van uitloogbare bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en dient het 

gebruik van strooizout te worden beperkt. Indien er toch uitlogende materialen worden 

toegepast, dient het desbetreffende materiaal jaarlijks gecoat te worden om diffuse 

verontreinigingen te voorkomen.  

  

                                                
2 De maaiveldhoogte zelf heeft vrijwel geen directe invloed op de grondwaterstand (afhankelijk van een 

bepaalde drooglegging werkt de maaiveldhoogte, via het oppervlaktewaterpeil, wel door in de 

grondwaterstand). De maaiveldhoogte is wel van belang voor de ontwateringsdiepte. 
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Inrichting 

De straatpeilen dienen bij de straatpeilen in de omgeving van het plangebied aan te sluiten. 

Rondom de woningclusters is voldoende ruimte om hoogteverschillen met de omgeving op te 

vangen. Het vloerpeil van de woningen dient normaal 0,2 m boven de kruin van de weg 

gelegen dienen te zijn, echter is dit eveneens afhankelijk van de inrichting van het straat 

tracé (drempels, type wegprofiel, afstand tot straat etc).  

 

In hoofdstuk 5.1 zal verder worden ingegaan op de bouwhoogten. Deze peilen zijn gebaseerd 

op de minimale drooglegging, benodigde straatpeilen en het afschot dat nodig is voor de 

afvoergoten. 

 

 

4 .5  T oe t s i ng  i n f i l t r a t i e voo r z i en i ng  

De infiltratievoorziening dient een minimale berging van 37 mm te hebben. Deze minimale 

berging komt voor het toekomstig verhard oppervlak (8.680 m2) overeen met een 

bergingsopgave van 321 m3. De verdeling per deelgebied is weergegeven in onderstaande 

tabel. 

 

 

Tabel 4.3: Te bergen hemelwater  

Deelgebied Kavelnummers Oppervlak bebouwd 

m2 

Oppervlak verharding 

(inclusief inritten kavels1) 

Te bergen  

m3 

1 1-17 2.172 2.870 187 

2 18-20    369    405   29 

3 21-33 1.149 1.715 106 

Totaal  3.690 4.990 322 (afgerond) 
      

 

 

In deelgebied 2 en 3 is in overeenstemming met bevoegd gezag besloten gebruik te maken 

van greppels / zaksloten langs de Weleveldweg. Deze zijn tevens aangesloten op de wadi 

welke aan de oostzijde van deelgebied 1 voorzien is (achterzijde kavels 14 t/m 16 en 5). 

Hierdoor is voorzien in voldoende waterberging voor deelgebied 2 en 3. Het water uit 

deelgebied 1 watert af op een wadi, welke aan de zuidzijde van dit gebied gesitueerd is met 

een inhoud van circa 223 m3.  

 

 

Tabel 4.4: Te bergen hemelwater  

Deelgebied 

         Kavelnummers 

 Totaal verhard 

 Verharding & bebouwd m2 

 

 

Te bergen  

m3 

Inhoud m3 

Wadi / sloot 

1 1-17 5.042  187 223 / - 

2 18-20     774    29 -     / 16  

3 21-33  2.864  106 -     / 39 + 1081 

Totaal     8.680   322 Totaal 386 
1:  Dit betreft de wadi gelegen direct ten oosten van deelgebied 1 (achter kavels 14 t/m 16 en 5). Het 

overtollig hemelwater vanuit deelgebied 2 en 3 kan hierop afwateren. 

 

In het huidige ontwerp is voorzien in een bergingscapaciteit van 386 m3, waarmee voldaan 

wordt aan de bergingseis.  

 

De afvoer van de overige bestaande greppels worden middels een separaat hemelwaterriool 

langs de Weleveldweg en Reutemmerweg geleid en staan niet in verbinding met de 

wadistructuur. Voor een volledig beeld van de afwatering en aanpassingen in het gebied 

wordt verwezen naar de ontwerptekeningen in bijlage 1. 

 

De inrichting van de het plangebied is in overeenstemming met Buro Aardevol bepaald. 
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4 .6  O n twe r p  wa t e r s y s t eem  

Infiltratiesysteem  

Bij de uiteindelijke dimensionering van de infiltratievoorziening dient rekening gehouden te 

worden met de helling welke aanwezig is binnen het plangebied. Barrières (overstoren/ 

stuwen) zullen moeten zorgen voor opstuwing van het instromende hemelwater, op deze 

manier wordt de berging optimaal benut en een (te) snelle afstroming naar het lager gelegen 

gebied voorkomen. In het huidig ontwerp is hierin voorzien door gebruik te maken van 

verschillende instroomhoogtes van de duikers. De duikers hebben een minimale diameter van 

250 mm.  

 

Door infiltratie in de bodem zal de bergingscapaciteit op termijn weer beschikbaar komen 

voor volgende buien. Bij extreme regenbuien echter bestaat de mogelijkheid dat het systeem 

overloopt, hiervoor dienen deze voorzien te zijn van een noodoverloop naar de aanliggende 

watergang of sloot.  

 

Alle infiltratievoorzieningen in het huidig ontwerp beschikken over een overstort. Zowel het 

overtollig hemelwater uit deelgebied 2 en 3 (wat afwatert op de zaksloten/greppels) als het 

water uit deelgebied 1 kan afwateren op de waterschapssloot, gelegen ten zuiden van het 

plangebied. Opgemerkt dient te worden dat hiervan pas gebruik wordt gemaakt als de 

maximale vulling van het infiltratiesysteem is bereikt. Alle infiltratievoorzieningen zijn 

voorzien van drainage, om de ledigingstijd te bevorderen. 

 

Verhard oppervlak 

In de clusters wordt het hemelwater van de verhardingen via goten afgevoerd in zuidelijke 

richting. Hemelwater dat van de daken van de woningen en bijgebouwen en van de 

erfverharding afstroomt wordt ook via de goten in de wegen afgevoerd. In het ontwerp is er 

van uitgegaan dat alle daken via de goten afwateren en is rekening gehouden met 

bijgebouwen en erfverharding ter grootte van 50 m2. Daarnaast zijn de schuren ter plaatse 

van kavel 4 en 5 meengenomen voor de berekening van het verhard oppervlak. Gezien de 

ruime opzet van de kavels valt overigens te verwachten dat een deel van de erfverharding en 

de bijgebouwen uiteindelijk niet op de goot zal afwateren maar dat het hemelwater op eigen 

terrein wordt verwerkt (infiltratie in de bodem). 

 

Tevens kunnen in de straat molgoten aangelegd worden welke zorgen voor de afvoer van 

water onder vrij verval. Gezien het maaiveldverloop en inrichting van de omgeving wordt 

aanbevolen het water in zuidelijke richting af te voeren. Voor een goede afstroming is een 

bodemverhang van de goot nodig van minstens 10‰ (10 cm hoogteverschil per 100 meter 

gootlengte). Hiermee moet rekening worden gehouden bij het vaststellen van de straat- en 

bouwpeilen. Aanbevolen wordt de straatprofielen “op één oor” of “als holle weg” te 

profileren. De diepte van de goot moet zijn (gebaseerd op een afvoer van 60 l/s/ha en 

berekend conform methodiek module C2200 Leidraad Riolering).  

 

Overige waterhuishoudkundige aanpassingen 

De bestaande sloot ten oosten van deelgebied 3, grenzend aan het woonwagenkamp, maakt 

geen onderdeel uit van het “plangebied Weleveld”, maar zal in het toekomstig ontwerp aan 

de zuidzijde iets verlegd en worden voorzien van een uitstroomprofiel om op de juiste wijze 

te kunnen aansluiten op de greppels langs de Weleveldstaat.  

 

De bestaande sloot aan de oostzijde van de Reutemmerweg 17 wordt opgeschoond en 

voorzien van een onderhoudspad om in de toekomst de waterafvoer van de wadi’s (vanuit 

deelgebied 2 en 3) te kunnen garanderen. Aan de zuidzijde zal deze worden voorzien van een 

uitstroomprofiel om aansluiting op de watergang van het waterschap mogelijk te maken.   
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5  Bouwr i j p  maken  
 

 

5 .1  Voo r s t e l  b ouwpe i l e n  

Op basis van de maaiveldhoogtes, gemeten grondwaterstanden en bouwpeilen van 

omliggende bebouwing is een voorstel gedaan voor de te hanteren bouwpeilen (vloerpeil) 

voor de nieuw te bouwen woningen. 

 

 

Tabel 5.1. Voorstel bouwpeil 

Deelgebied Kavelnummers 
 

Voorstel bouwpeil 

m-NAP 

Huidig maaiveldniveau 

m NAP                 afgerond verschil (m) 

1 1 21,60 20,90 +0,7 

1 2 21,53 20,83 +0,7 

1 3 21,38 20,68 +0,7 

1 4 21,25 20,48 +0,8 

1 5 21,10 20,40 +0,7 

1 6 21,45 20,75 +0,7 

1 7 21,55 20,75 +0,8 

1 8 21,50 20,62 +0,9 

1 9 21,35 20,53 +0,8 

1 10 21,35 20,38 +1,0 

1 11 21,45 20,37 +1,1 

1 12 21,55 20,39 +1,2 

1 13 21,65 20,45 +1,2 

1 14 21,45 20,35 +1,1 

1 15 21,45 20,36 +1,1 

1 16 21,45 20,72 +0,7 

1 17 21,52 20,82 +0,7 

2 18 22,11 21,41 +0,7 

2 19 22,00 21,30 +0,7 

2 20 21,80 21,08 +0,7 

3 21 21,45 20,62 +0,8 

3 22 21,55 20,72 +0,8 

3 23 21,55 20,77 +0,8 

3 24 21,64 20,77 +0,9 

3 25 21,60 20,85 +0,8 

3 26 21,80 20,47 +1,3 

3 27 21,80 20,47 +1,3 

3 28 21,68 20,51 +1,2 

3 29 21,68 20,49 +1,2 

3 30 21,55 20,56 +1,0 

3 31 21,55 20,43 +1,1 

3 32 21,45 20,48 +1,0 

3 33 21,45 20,48 +1,0 

 

In bijlage 1 is een tekening opgenomen met maaiveldhoogtes en voorgestelde bouwpeilen 

voor de nieuw te bouwen woningen.  
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5 .2  Aandach t s pun t en  bouwr i j p  maken  

Ophoging: 

Door de ophoging van het maaiveld wordt de grondwaterstand (beperkt) beïnvloed. De 

zandlagen in het gebied fungeren als buffer voor het vallende regenwater. Door de ophoging 

zal de capaciteit van de tijdelijke buffer toenemen en de grondwaterstand in theorie enigszins 

hoger worden (capillaire opstijging) indien geen aanvullende maatregelen getroffen worden 

ten aanzien van de afvoer van het water.  

 

In de tuinen moet grond worden verwerkt die geschikt is om vegetatie te laten groeien en  

voldoende doorlatend is om regenwater voldoende snel te laten wegzakken. Als gevolg van 

de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat verslemping van de bodem optreedt met  

wateroverlast (plasvorming) in de nieuwe situatie. Geadviseerd wordt na uitvoering van de  

bouwwerkzaamheden de grond door te spitten voorafgaand aan de overdracht. 

 

Bebouwing: 

Het is nog niet bekend of onder de woningen een kruipruimte wordt toegepast. Als er wel 

een kruipruimte aanwezig is, dan moet de bovenste 20 cm van deze bodem bestaan uit goed  

doorlatend zand. Tevens moet bij de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen, een 

verbinding worden gemaakt met de vaste zandlaag zodat eventueel water in de kruipruimte 

in de bodem kan infiltreren. 

 

Infiltratievoorzieningen: 

De bodem van de wadi’s moet een zodanige samenstelling hebben dat hierop vegetatie kan 

groeien en het water voldoende snel kan wegzakken. De samenstelling van de wadibodem 

moet daarom voldoen aan:  

 Doorlatendheid bodem  > 0,5 m/dag; 

 Humusgehalte      3-5% ; 

 Lutumgehalte      <1% ; 

 M50-getal      200-300 µm. 

 

Onder de infiltratievoorzieningen wordt op circa 0,4 m-wadibodem een drainage aangelegd 

teneinde de ledigingstijd te bevorderen. Het drainagestelsel dient voorzien te zijn van 

doorspuitputten teneinde periodiek onderhoud mogelijk te maken. 

 

De drains dienen te worden aangevuld met grind (grindkoffer), of drainzand (standaard RAW, 

permanent drainagezand). 

 

Extreme situaties: 

Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt, of de totale 

neerslaghoeveelheid groter is dan de te bergen inhoud van de bergingsvoorzieningen 

(bergingseis 37 mm), dan raakt het hemelwatersysteem overbelast.  

 

Bij extreme regenintensiteit treedt het water buiten de afvoergoten. De wegen,  

of een deel daarvan, gaan dan ook als goot functioneren. In de praktijk betekent dit dat de  

waterstroom op de wegen breder wordt dan de goot. Als de hele weg als goot wordt gezien 

dan is de afvoercapaciteit zo groot dat de kans dat het water buiten de weg treedt nihil is. 

Het hemelwater stroomt af naar het laagste punt. De ontwerphoogtes in het plan zijn zo 

gekozen dat het laagste punt op de rand van het plangebied ligt.  

 

Overtollig regenwater zal naar de greppels langs de Weleveldweg, of de sloot aan de 

oostzijde van het plangebied geleid worden. Dit gebeurt doormiddel van een “slokop” of 

overstorten. Overtollig water zal afgevoerd worden door de watergang aan de zuidzijde van 

het plangebied. 
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6  Samenvat t i ng en water toets   
 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

realisatie van woningen en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging. Het plangebied 

is gelegen aan de noord- en zuidzijde van de Weleveldstraat, ten oosten van de kern van 

Tubbergen. Het betreft de bouw van 33 woningen en 2 schuren. 

 

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden 

worden afgevoerd. Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen 

geïnfiltreerd en geborgen. De planontwikkeling voorziet niet in een extra belasting van de  

waterkwaliteit.  

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak toe met circa 8.700 m2. De gemeente 

hanteert in overeenstemming met het waterschap bij een ‘nieuw uitleggebied woningbouw’ 

een bergingseis van 37 mm. Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt 

geïnfiltreerd en geborgen in de voorzieningen (wadi’s en zaksloten). Hierdoor vind geen 

afwenteling plaats op het omliggende watersysteem. Indien er zich extreme situaties 

voordoen (extreme regenval) zal overstort van water plaatsvinden naar sloten en 

watergangen aan de rand van het plangebied. 

 

Teneinde droge voeten te houden is bij het stedenbouwkundig ontwerp uitgegaan van de  

bestaande grondwaterpeilen. Omdat het plangebied van nature niet voldoet aan de 

ontwateringseisen, wordt het plangebied opgehoogd. Aanbevolen wordt om maatregelen te 

nemen teneinde versleping van de (onder)grond bij de bouwwerkzaamheden tegen te gaan.  

 

Watertoets: 

Om vast te stellen welke waterbelangen spelen bij de planontwikkeling en welke procedure 

in het kader van de watertoets moet worden gevolgd, is de digitale watertoets uitgevoerd op 

de website www.dewatertoets.nl. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat 

de normale procedure van de watertoets is toegepast. 
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Bijlage 1: Situatietekeningen 
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Dichtblokken t.b.v. rioolsleuf

Herstraten bss kf

Herstraten bss kf

t.b.v materiaalscheiding 1 strek van beide soorten aanbre
ngen

t.b.v materiaalscheiding 1 strek van beide soorten aanbre
ngen

Herstraten bss kf

Herstraten bss kf

t.b.v materiaalscheiding 1 strek van beide soorten aanbre
ngen

Herstraten bss kf

t.b.v materiaalscheiding 1 strek van beide soorten aanbre
ngen

Herstraten sbs df

Herstraten sbs df

t.b.v materiaalscheiding 1 strek van beide soorten aanbrengen

Hersraten bss kf

Opnieuw ontgraven watergang

Dichtblokken t.b.v. K+L tracé

Houtsingel geleidelijk aansluiten op bestaande beplanting
.

Exacte uitvoering in werk te bepalen

Aanbrengen dwarsmarkering van bss kf wit

0,20 en 0,10 m breed
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Met het ontwerp van de woning kan er nog iets geschove
n

worden in de grootte van het parkeervak en het groen.

Er dient 1 parkeervak van 6 mtr gerealiseeerd te worden
,

de rest wordt bij het groen aangetrokken.
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Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm,
in halfsteensverband

Aanbrengen opsluitband 60x150 mm

Aanbrengen 5 streks molgoot van straatbakstenen,
dikformaat Kleur: rood-bruin in specie

Langs molgoot 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat,
in keperverband Kleur: rood-bruin

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen DWA riool
pvc ∅250mm b.o.b. +18.81

Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +19.85 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)

Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm
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zand voor zandbed 500 mm
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Schaal 1:50

Bestaande hoogte ca. 20.40
1:5 1:5

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +19.85 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)

Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Aanbrengen 150 mmstorsteen gesteld in stelspecie,
op fundering van 150 mm menggranulaat 0/31,5

Bestaande hoogte ca. 20.50

Aanbrengen PK315 put t.b.v. doorspuiten drain

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +19.85 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)
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Bestaande hoogte ca. 20.40

2%

Bestaande hoogte ca. 20.40

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband
Kleur: rood-bruin

Langs molgoot 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen 5 streks molgoot van straatbakstenen,
dikformaat Kleur: rood-bruin in specie

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen DWA riool
pvc ∅250mm b.o.b. +19.30

Aanbrengen inritverloopband 130x200 mm, in
stelspecie voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen betontegels 300x300x60
mm in halfsteensverband

Aanbrengen opsluitband 60x150 mm

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton
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Bestaande hoogte ca. 20.70
Bestaande hoogte. ca. 20.70

Aanbrengen betontegels 300x300x60
mm in halfsteensverband

Aanbrengen opsluitband 60x150 mm

Langs molgoot 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband
Kleur: rood-bruin

Langs parkeervak 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, in elleboogverband, kleur: zwart.
Rondom 5 strek straatbakstenen, dikformaat, kleur: rood-bruin

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen DWA riool
pvc ∅250mm b.o.b. +19.28

Aanbrengen 5 streks molgoot van straatbakstenen,
dikformaat Kleur: rood-bruin in specie
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Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Dempen bestaande sloot

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +20.00 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)
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Aanbrengen DWA riool
pvc ∅250mm b.o.b. +19.68

Aanbrengen opsluitband 60x150 mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, in elleboogverband, kleur: zwart.
Rondom 5 strek straatbakstenen, dikformaat, kleur: rood-bruin

Aanbrengen trottoirband 130x150x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen betontegels 300x300x60
mm in halfsteensverband

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband
Kleur: rood-bruin

Langs molgoot 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen 5 streks molgoot van straatbakstenen,
dikformaat Kleur: rood-bruin in specie

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton
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Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband

Kleur: rood-bruin

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen DWA riool
pvc ∅250mm b.o.b. +19.68

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband
Kleur: rood-bruin

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +21.00 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)

Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, in elleboogverband, kleur: zwart.
Rondom 5 strek straatbakstenen, dikformaat, kleur: rood-bruin

zand voor zandbed 500 mm

Menggranulaat 0/31,5 250 mm

zand voor zandbed 500 mm
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Aanbrengen schrale teelaarde 300 mm

Aanbrengen straatbaksteneen, dikformaat, in keperverband
Kleur: rood-bruin

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, in stelspecie
voorzien van steunrug van stampbeton

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Langs kantopsluiting 1 strek straatbaksteen,
dikformaat aanbrengen. Kleur: rood-bruin

Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +20.10 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)

Aanbrengen 150 mm storsteen gesteld in stelspecie,
op fundering van 150 mm menggranulaat 0/31,5

PVC Ø315 mm

PVC Ø250 mm
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Aanbrengen drain PP Ø100 mm
b.o.b. +21.00 in koffer van drainzand (0,30 x 0,30 m)
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Bijlage 2: Boorprofielen en infiltratietesten 



Projectcode: 20181255 Plan Weleveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
Datum: 03-10-2018

Boormeester: de Vries
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Projectcode: 20181255 Plan Weleveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 102
Datum: 03-10-2018

Boormeester: de Vries
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Projectcode: 20181255 Plan Weleveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 104
Datum: 03-10-2018

Boormeester: de Vries
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Projectcode: 20181255 Plan Weleveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 105-1
Datum: 03-10-2018

Boormeester: de Vries
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 96 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 74 cm-mv

straal van het boorgat <= 3,5 cm

filtertraject <= 24 - 74 cm-mv

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 100 4 70 71,75 - 100%

60 113 17 57 58,75 5,0 81%

120 124 28 46 47,75 5,1 66%

180 131 35 39 40,75 4,7 56%

240 138 42 32 33,75 4,7 46%

300 143 47 27 28,75 4,6 39%

420 151 55 19 20,75 4,5 27%

480 154 58 16 17,75 4,4 23%

540 157 61 13 14,75 4,4 19%

600 159 63 11 12,75 4,3 16%

660 161 65 9 10,75 4,3 13%

720 163 67 7 8,75 4,4 10%

- - - -

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 17,75 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 480 seconden

t' (s) <= 240 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 8,75 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 480 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 4,5 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

R. Rekveldt

Plan Weleveld te Tubbergen
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 90 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 80 cm-mv 

straal van het boorgat <= 3,5 cm

filtertraject <= 30-80 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 97 7 73 74,75 - 100%

30 99 9 71 72,75 1,4 97%

60 119 29 51 52,75 8,8 70%

90 126 36 44 45,75 8,2 60%

120 132 42 38 39,75 7,9 52%

150 137 47 33 34,75 7,7 45%

180 141 51 29 30,75 7,5 40%

210 144 54 26 27,75 7,1 36%

240 148 58 22 23,75 7,2 30%

270 151 61 19 20,75 7,2 26%

300 153 63 17 18,75 7,0 23%

330 155 65 15 16,75 6,8 21%

360 158 68 12 13,75 7,1 16%

390 162 72 8 9,75 7,9 11%

450 168 78 2 3,75 10,0 3%

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 23,75 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 240 seconden

t' (s) <= 210 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 3,75 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 240 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 13,3 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Plan Weleveld te Tubbergen

20181255

103

03-10-2018

R. Rekveldt

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

Traject voor berekening k-
waarde

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

(v
e

r)
h

o
o

g
d

e
 w

a
te

rk
o

lo
m

 i
n

 b
o

o
rg

a
t 

(c
m

)

tijd (sec)

Verloop infiltratie in de tijd



Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 101 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 69 cm-mv 

straal van het boorgat <= 3,5 cm

filtertraject <= 20-70 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 107 6 63 64,75 - 100%

30 111 10 59 60,75 3,2 94%

60 117 16 53 54,75 4,2 84%

90 121 20 49 50,75 4,1 78%

120 125 24 45 46,75 4,1 71%

180 133 32 37 38,75 4,3 59%

240 138 37 32 33,75 4,1 51%

300 143 42 27 28,75 4,1 43%

360 148 47 22 23,75 4,2 35%

420 153 52 17 18,75 4,5 27%

480 158 57 12 13,75 4,9 19%

540 162 61 8 9,75 5,3 13%

600 165 64 5 6,75 5,7 8%

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 23,75 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 360 seconden

t' (s) <= 240 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 6,75 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 360 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 7,9 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Plan Weleveld te Tubbergen

20181255
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03-10-2018

R. Rekveldt

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=

projectnummer <=

boorpunt <=

meetdatum <=

waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 101 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)

diepte boorgat <= 69 cm-mv 

straal van het boorgat <= 3,5 cm

filtertraject <= 20-70 cm-mv 

L (m) <= 170 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 108 7 62 63,75 - 100%

60 117 16 53 54,75 3,8 85%

120 123 22 47 48,75 3,4 76%

180 128 27 42 43,75 3,2 68%

240 133 32 37 38,75 3,1 60%

300 136 35 34 35,75 2,9 55%

360 140 39 30 31,75 2,9 48%

420 143 42 27 28,75 2,9 44%

480 146 45 24 25,75 2,9 39%

540 149 48 21 22,75 2,9 34%

600 152 51 18 19,75 2,9 29%

720 157 56 13 14,75 3,1 21%

780 159 58 11 12,75 3,1 18%

- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 22,75 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 540 seconden

t' (s) <= 240 referentietijdstip (grafisch)

h'(t)+rw/2 <= 12,75 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 540 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 3,6 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Plan Weleveld te Tubbergen

20181255
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R. Rekveldt

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
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Bijlage 3: analysecertificaat 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Plan Weleveld

Uw projectnummer : 20181255

SYNLAB rapportnummer : 12885000, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : GQXYYQ5K

Rotterdam, 09-10-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181255. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.

Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond 101-1 101 (50-100)

002 Grond 102-1 102 (70-150)

003 Grond 104-1 104 (40-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% Q 91.4 81.5 87.3

calciet % vd DS Q <0.2 <0.2 <0.2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q <0.5 <0.5 <0.5

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS Q 1.7 3.8 <1

min. delen <2um % min st Q 1.8 3.6 <1

min. delen <16um % min st Q 1.9 6.2 <1

min. delen <20um % vd DS 1.9 6.4 <1

min. delen <32um % min st Q 2.0 6.7 <1

min. delen <50um % min st Q 3.0 8.6 1.9

min. delen <63um % min st Q 4.7 9.9 3.8

min. delen <125um % min st Q 17 18 20

min. delen <250um % min st Q 80 67 88

min. delen <500um % min st Q 98 93 98

min. delen <1mm % min st Q 99 98 99

min. delen <2mm % min st Q 100 100 100

min. delen >2mm % vd DS Q <1 <1 <1

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q 7.4 6.8 4.7

temperatuur t.b.v. pH °C 21.2 21.0 21.7

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

calciet Grond Eigen methode

organische stof (gloeiverlies) Grond Gelijkwaardig aan NEN 5754 (Org. stof gecorrigeerd voor 5.4% lutum)

min. delen <2um Grond Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

min. delen <2um Grond Eigen methode, pipetmethode

min. delen <16um Grond Idem

min. delen <20um Grond Idem

min. delen <32um Grond Idem

min. delen <50um Grond Eigen methode, zeef methode

min. delen <63um Grond Idem

min. delen <125um Grond Idem

min. delen <250um Grond Idem

min. delen <500um Grond Idem

min. delen <1mm Grond Idem

min. delen <2mm Grond Idem

min. delen >2mm Grond Eigen methode, zeefmethode

pH-KCl Grond Conform NEN-ISO 10390, conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0540191891 03-10-2018 03-10-2018 ALC201  

002 0540191890 03-10-2018 03-10-2018 ALC201  

003 0540191889 03-10-2018 03-10-2018 ALC201  
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Bijlage 4: zeefkromme / k-waarde 

  



Korrelfractieverdeling

GRAFIEK: 101 (50-100) GRAFIEK: 102 (70-150)

K-waarde: 5,3 (m/dag) K-waarde: 2,9 (m/dag)
Benaming: zwak siltig zand Benaming: zwak siltig zand

GRAFIEK: 104 (40-90) GRAFIEK: 01-00

K-waarde: 4,9 (m/dag) K-waarde: (m/dag)
Benaming: zwak siltig zand Benaming:
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Bijlage 5: peilbuisgegevens 

 

  



Uw contactgegevens
Naam :
Organisatie :
E-mail adres : r.rekveldt@geofoxx.nl

Kenmerk :

Samenvatting
Datum : 02-10-2018

Vorm van levering : zip per url

Samenvatting : Inhoud (14 bestanden)
DINO/BRO-put met onderzoeksgegegevens:
5 locaties / 14 bestanden
of met grondwaterstanden
of met grondwatersamenstellingen

Gekozen gebied :

Bestanden
Bericht van levering : Bericht van levering.pdf

Bericht van levering.xml

Geografie : locatie_levering.kml

DINO/BRO-put met onderzoeksgegegevens: 5 locaties
ID Naam bestand Type bestand Uitgeleverd in map
B28E1217 B28E1217001_0.csv Databestand

B28E1217001_1.csv Databestand

Grondwaterstanden_Put

B28F0344 B28F0344001_0.csv Databestand

B28F0344001_1.csv Databestand

Grondwaterstanden_Put

B28F0164 B28F0164001_0.csv Databestand

B28F0164001_1.csv Databestand

B28F0164002_0.csv Databestand

B28F0164002_1.csv Databestand

Grondwaterstanden_Put

B28F0155 B28F0155001_0.csv Databestand

B28F0155001_1.csv Databestand

B28F0155002_0.csv Databestand

B28F0155002_1.csv Databestand

Grondwaterstanden_Put

B28F0341 B28F0341001_0.csv Databestand

B28F0341001_1.csv Databestand

Grondwaterstanden_Put





Grondwaterstand van peilbuis B28F0164 filter 1 in de periode jul-1974 tot mrt-2006

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28F0164

Peilbuis B28F0164 Locatie
Filter_nr 1 Plaats
Jaar (Meerdere items) Filterstelling (m -mv)
Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)
Dag (Alle)

Statistiek op basis van het daggemiddelde (24 waarden) waarbij 3262 dagen zijn gebruikt

Grafiek met statistische waarden Tabel met statistische waarden
Hoogst gemeten grondwaterstand 20,68 m+NAP 0,32 m-mv
RHG 19,98 m+NAP 0,96 m-mv
Gemiddelde grondwaterstand 19,52 m+NAP 1,39 m-mv

RLG 19,08 m+NAP 1,82 m-mv

 Laagst gemeten grondwaterstand 18,83 m+NAP 2,07 m-mv

Representatieve fluctuatie 0,90 m 0,86 m

Maximale fluctuatie 1,85 m 1,75 m

Aantal gebruikte dagen voor statistiek 3262 dagen

Neerslag in periode 0 mm

RHG: Representatief hoge grondwaterstand (8 percentiel)

RLG: Representatief lage grondwaterstand (92 percentiel)
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Grondwaterstand van peilbuis B28F0164 filter 1 in de periode jul-1974 tot mrt-2006

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28F0164

Peilbuis B28F0164 Locatie
Filter_nr 1 Plaats
Jaar (Meerdere items) Filterstelling (m -mv)
Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)
Dag (Alle)



Grondwaterstand van peilbuis B28E1217 filter 1 in de periode apr-2012 tot apr-2016

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28E1217

Peilbuis B28E1217 Locatie

Filter_nr 1 Plaats

Jaar (Alle) Filterstelling (m -mv)

Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)

Dag (Alle)

Statistiek op basis van het daggemiddelde (24 waarden) waarbij 1438 dagen zijn gebruikt

Grafiek met statistische waarden Tabel met statistische waarden

Hoogst gemeten grondwaterstand 18,60 m+NAP 0,47 m-mv

RHG 18,38 m+NAP 0,69 m-mv
Gemiddelde grondwaterstand 18,06 m+NAP 1,01 m-mv

RLG 17,72 m+NAP 1,35 m-mv

 Laagst gemeten grondwaterstand 17,60 m+NAP 1,47 m-mv

Representatieve fluctuatie 0,66 m 0,66 m

Maximale fluctuatie 1,00 m 1,00 m

Aantal gebruikte dagen voor statistiek 1438 dagen

Neerslag in periode 0 mm

RHG: Representatief hoge grondwaterstand (8 percentiel)

RLG: Representatief lage grondwaterstand (92 percentiel)
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Grondwaterstand van peilbuis B28E1217 filter 1 in de periode apr-2012 tot apr-2016

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28E1217

Peilbuis B28E1217 Locatie

Filter_nr 1 Plaats

Jaar (Alle) Filterstelling (m -mv)

Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)

Dag (Alle)



Grondwaterstand van peilbuis B28F0155 filter 1 in de periode jul-1974 tot mrt-2006

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28F0155

Peilbuis B28F0155 Locatie

Filter_nr 1 Plaats

Jaar (Alle) Filterstelling (m -mv)

Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)

Dag (Alle)

Statistiek op basis van het daggemiddelde (24 waarden) waarbij 3284 dagen zijn gebruikt

Grafiek met statistische waarden Tabel met statistische waarden

Hoogst gemeten grondwaterstand 23,36 m+NAP 0,54 m-mv

RHG 23,01 m+NAP 0,92 m-mv
Gemiddelde grondwaterstand 22,58 m+NAP 1,35 m-mv

RLG 22,12 m+NAP 1,82 m-mv

 Laagst gemeten grondwaterstand 21,87 m+NAP 2,06 m-mv

Representatieve fluctuatie 0,89 m 0,90 m

Maximale fluctuatie 1,49 m 1,52 m

Aantal gebruikte dagen voor statistiek 3284 dagen

Neerslag in periode 0 mm

RHG: Representatief hoge grondwaterstand (8 percentiel)

RLG: Representatief lage grondwaterstand (92 percentiel)
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Grondwaterstand van peilbuis B28F0155 filter 1 in de periode jul-1974 tot mrt-2006

Gegevensselectie Peilbuisgegevens B28F0155

Peilbuis B28F0155 Locatie

Filter_nr 1 Plaats

Jaar (Alle) Filterstelling (m -mv)

Maand (Alle) Maaiveldhoogte (m +NAP)

Dag (Alle)
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Bijlage 6: foto’s plangebied  



Fotobijlage 

Plan Weleveld te Tubbergen 

projectnummer datum 

20181255/RREK 26 oktober 2018 Bijlagen 

 Foto 1: Deelgebied 1 vanaf Reutummerweg (d.d. 26 

oktober 2018) 

 Foto 2: Deelgebied 1 vanaf Weleveldstraat (1) (d.d. 

26 oktober 2018) 

 Foto 3: Deelgebied 1 vanaf Weleveldstraat (2) (d.d. 

26 oktober 2018)  Foto 4: deelgebied 2 (2) (d.d. 26 oktober 2018) 

 Foto 5: deelgebied 2 )1) (d.d. 26 oktober 2018)  Foto 6: Deelgebied 3 (d.d. 26 oktober 2018) 

 Foto 7: Duiker langs Reutemmurweg (2) (d.d. 26 

oktober 2018) 

 Foto 8: Duiker langs Reutummerweg (d.d. 26 oktober 

2018) 
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 Foto 9: Infiltratietest deelgebied 2 (d.d. 26 oktober 

2018) 

 Foto 10: opgehoogd plangebied (2) (d.d. 26 oktober 

2018) 

  

 Foto 11: opgehoogd plangebied (3) (d.d. 26 oktober 

2018) 

 Foto 12: Opgehoogd plangebied (d.d. 26 oktober 

2018) 

  

 Foto 13: sloten in deelgebied 1 (d.d. 26 oktober 

2018) 

 Foto 14: Watergang waterschap Reutummerweg (d.d. 

26 oktober 2018) 

  

 Foto 15: Weleveldstraat gezien richting plangebied 

(d.d. 26 oktober 2018) 

 Foto 16: Weleveldstraat richting Tubbergen (d.d. 26 

oktober 2018) 
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Plan Weleveld te Tubbergen 
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 Foto 17: Weleveldstraat (d.d. 26 oktober 2018)  
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Bijlage 21  Aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r.-beoordeling

870      bestemmingsplan Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg
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1. INLEIDING  

 
Voorliggende notitie heeft betrekking op een locatie tussen de Reutummerweg en de Veldwijk/Verdistraat in de 
kern Tubbergen. De locatie, gelegen in de bebouwde kom van Tubbergen, is in de huidige situatie onbebouwd en 
ingericht als grasland. De locatie bestaat feitelijk uit twee delen, het gedeelte ten noorden van de Weleveldstraat 
en het gedeelte ten zuiden van de Weleveldstraat. In onderstaand figuur is de ligging van het projectgebied ten 
opzichte van de omgeving weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: Ligging van het projectgebied ten opzichte van de omgeving (Bron: Provincie Overijssel) 

 
Initiatiefnemers zijn voornemens het gebied te ontwikkelen met woningbouw met bijbehorende (infrastructurele) 
voorzieningen. Het plan voorziet in het realiseren van 17 woningen tussen de Weleveldstraat en de 
Reutummerweg (rode omlijning) en 16 woningen tussen de Weleveldstraat en de Veldwijk/Verdistraat (blauwe 
omlijning). Opgemerkt wordt dat aan de zijde van de Reutummerweg een tweetal kavels uitgevoerd kunnen 
worden als woonwerklocatie, waarbij naast wonen tevens lichte bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. 
 

NOTITIE 

Onderwerp: Vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling Weleveld, Tubbergen 

Auteur:  Niels Broekhuis 

Datum:  17 juli 2020  



 

 
 

2 
 
 

B
J

Z
.

N
U

 
 

T
W

E
N

T
E

P
O

O
R

T
 

O
O

S
T

 
1

6
A

 
7

6
0

9
R

G
 

A
L

M
E

L
O

 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening 
van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Vanuit het ruimtelijke spoor is vanwege de aard en omvang een toets 
aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk.  
 
Toets aan Besluit Milieueffectrapportage 
 
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in de 
integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 
 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wet milieubeheer (als wettelijk plan); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); 
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van 
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

 
 
Zoals uit de volgende hoofdstukken van deze notitie blijkt heeft de voorgenomen ontwikkeling geen dusdanige 
milieugevolgen die het opstellen van een passende beoordeling noodzakelijk maken. Van een directe m.e.r.-plicht 
op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm is in voorliggend geval dan ook geen sprake. 
 
Het realiseren van woningen is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst is de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het realiseren van woningen is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De 
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 
 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van 2000 of meer woningen en wordt de oppervlakte van 
100 hectare niet overschreden. Het projectgebied bedraagt namelijk slechts 2,7 hectare. Daarnaast gaat het niet 
om 2.000, maar slechts 33 woningen. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende oplegnotitie voorziet hierin. Over deze notitie zal 
afzonderlijk een besluit worden genomen door het bevoegd gezag. 
 
Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 

als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 

selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  
 
Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 
 
Betrokken partijen 
 
Bij het project zijn de initiatiefnemer en de gemeente Tubbergen betrokken. Voor het vaststellen van het 
bestemmingsplan is de gemeenteraad van Tubbergen het bevoegd gezag. Daarnaast worden de provincie 
Overijssel, waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het proces bij het 
project betrokken en is het bestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar de 
betreffende partijen toegezonden. 
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de kenmerken van het project beschreven. Daarbij komen de omvang en overige 
kenmerken aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de plaats van het plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de kenmerken van het 
potentiële effect. In hoofdstuk 5 is de conclusie opgenomen. 
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2. KENMERKEN VAN DE PROJECTEN  
 
Bij activiteiten met mogelijke significante negatieve milieueffecten moeten de volgende aspecten in het bijzonder 
in overweging worden genomen: 

• de omvang van het project/de activiteit; 

• de cumulatie met andere projecten; 

• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

• de productie van afvalstoffen; 

• verontreiniging en hinder; 

• risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën. 
 

De omvang van het project/de activiteit 
 
Concreet bestaat het voornemen uit het realiseren van een woningbouwontwikkeling op gronden die momenteel 
onbebouwd en ingericht als grasland zijn. Het plan voorziet in totaal in 33 woningbouwkavels, waarbij 2 kavels 
aangewend mogen worden als woonwerklocatie (wonen met lichte bedrijfsactiviteiten). 

In de volgende afbeelding is de verkavelingstekening opgenomen. 

 
Afbeelding 2: Indicatieve inrichting van het projectgebied (Bron: Pr8 Architecten) 
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De cumulatie met andere projecten 
 
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare effecten 
veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. In de direct 
omliggende gebieden vinden er geen vergelijke ontwikkelingen plaats.  
 
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
 
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens het 
bouw- en woonrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig zijn. De 
woningen zullen gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie. 
 
De productie van afvalstoffen 
 
De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woningen uitsluitend de huishoudelijke afvalstoffen. 
Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen inzamelen en 
vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. 
 
Verontreiniging en hinder 
 
In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en 
naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er geen 
noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot 
mogelijk belangrijke milieugevolgen. 
 
In de gebruiksfase kan ten gevolge van de activiteiten sprake zijn enig hinder, waaronder het drukker worden van 
de ontsluitingswegen. Van onacceptabele negatieve effecten op het milieu en de omgeving is echter geen sprake. 
Woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies. Zoals in hoofdstuk 3 en 4 wordt 
geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van beschermende natuurgebieden en/of het 
woon- en leefklimaat ter plaatse. 
 
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 
 
De beoogde ontwikkelingen zorgen niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen extra 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Door het treffen van maatregelen zal van 
verkeersonveiligheid geen sprake zijn. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 4 
onderdeel ‘Verkeer’. 
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3. PLAATS VAN DE PROJECTEN 
 
De locatie van een project/activiteit bepaalt mede de impact van dit project. Daarom moet de 
kwetsbaarheid van een gebied waar het project invloed op heeft in de beoordeling worden 
betrokken. In het bijzonder moet in overweging worden genomen: 

• het bestaande gebruik; 

• de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 
regeneratievermogen ervan; 

• het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende gebieden: 

o wetlands; 
o kustgebieden; 
o berg- en bosgebieden; 
o reservaten en natuurparken; 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 

92/43/EEG; 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit 

reeds worden overschreden; 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
Het bestaande gebruik 
 
Het projectgebied is geheel binnen het grondgebied van de gemeente Tubbergen gelegen. Het gaat om 
agrarische percelen. De percelen zijn momenteel onbebouwd. 
 
De relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 
regeneratievermogen ervan 
 
De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 
 
Het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu (natuur, ecologie, archeologie en 
cultuurhistorie) 
 
Hieronder wordt per thema ingegaan op mogelijke aanwezige waarden in het projectgebied. 
 
Ecologie 
Door Natuurbank Overijssel is een ecologisch onderzoek is uitgevoerd1, waarbij getoetst is aan de 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. De belangrijkste conclusies zijn hierna opgenomen. 
 
Soortenbescherming  
Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 
 
Het projectgebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vleermuis-, vogel-, 
grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten. Met uitzondering van sommige grondgebonden zoogdiersoorten, 
benutten deze soorten het agrarisch cultuurland in het projectgebied uitsluitend als foerageergebied. Mogelijk 
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten wel rust- en voortplantingslocaties in het agrarisch 
cultuurland. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het 
verstoren/vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ als gevolg van activiteiten die in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd, of zijn niet beschermd (mol). Vleermuizen worden door uitvoering van 
de voorgenomen activiteiten niet verwond of gedood en voor de andere soorten die het projectgebied benutten 
als foerageergebied geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen. Buiten het projectgebied bevindt zich een 
woonerf Weleveldstraat 21/21a (buiten projectgebied) waar mogelijk vogels nestelen en vleermuizen mogelijk een 

                                                            
 

1 Quickscan natuurwaardenonderzoek. Plan Weleveldstraat Tubbergen. (projectnr. 1167, 12 juli 2017) 
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vaste verblijfplaats bezetten. De in het projectgebied voorgenomen ontwikkeling heeft hier geen negatieve 
effecten op. 
Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wnb 
aangevraagd te worden. 
 
In 2020 is het plangebied opnieuw onderzocht2 aangezien de lijst met soorten, waarvoor een vrijstelling geldt in 
het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is aangepast. Daarnaast was een beperkt deel van het plangebied niet 
meegenomen in de quickscan. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen.  
 
De wettelijke consequenties m.b.t. Wet natuurbescherming voor het oorspronkelijk onderzochte gebied (2017) 
blijven ongewijzigd. De aanpassing van de lijst met soorten, waarvoor niet langer een vrijstelling geld in het kader 
van een ruimtelijke ontwikkeling, leiden niet tot andere wettelijke consequenties dan verwoord in het 
onderzoeksrapport uit 2017. 
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
'Springendal & Dal van de Mosbeek' is gelegen op circa 2,9 kilometer van het projectgebied. De directe 
invloedsfeer (verstoring door geluid etc.) van de voorgenomen activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de 
voorgenomen activiteiten geen direct negatief effect hebben op gebieden die buiten het projectgebied liggen. 
Naast directe invloed is ook de indirecte invloed als gevolg van de ontwikkeling van belang. Hierbij gaat het in 
voorliggend geval met name om stikstofdepositie. Hierna wordt nader ingegaan op het uitgevoerde onderzoek 
naar stikstofdepositie. 
 
Het projectgebied is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. Het projectgebied ligt op circa 400 meter 
van het NNN. Gezien de ruime afstand tot het NNN en de aard van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er 
geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 
 
Stikstofdepositie 
Kragten heeft in voorliggend geval een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd3. Doel van het onderzoek is 
toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig 
de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”. Hierna zijn de conclusies uit het 
onderzoek opgenomen.  
 
Uit de uitgevoerde berekeningen naar de gebruiksfase en de aanlegfase blijkt dat de stikstofdepositie in de 
gebruiksfase en in de beschouwde situaties van de aanlegfase (aanleg infra en bouwfase) niet meer dan 0,00 
mol N/ha/jaar bedraagt. Bovendien wordt ook in een worst-case benadering (aanleg infra en gedeeltelijke 
bouwfase) geen hogere depositie dan 0,00 mol/ha/j berekend. 
Het onderhavige plan zal afzonderlijk – of in combinatie met andere plannen – geen relevante significante 
cumulatieve effecten kunnen veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van 
een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een 
passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de 
realisatie van het plan. 
 
Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan. 
 
Cultuurhistorie  
In het gebied zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig. Ook in de directe omgeving zijn geen 
cultuurhistorische objecten aanwezig, waarop het plan invloed zou kunnen hebben 
 
Archeologie 
Ter plaatse van het projectgebied is een bureau- en veldonderzoek (IVO) uitgevoerd4.  

                                                            
 

2 Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming ruimtelijke ontwikkeling Weleveldstraat e.o. (projectnr. 

2535, 1 mei 2020) 

3 Onderzoek Stikstofdepositie, Weleveld Tubbergen (rapportnr. 20200716-BJZ002-RAP-STD-8.0, 16 juli 2020) 

4 Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – verkennende en 

karterende fase Weleveld te Tubbergen, gemeente Tubbergen (OV) (rapportnr. 186, september 2018) 
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Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6 van het rapport). Op de geomorfologische kaart ligt het 
projectgebied in een gordeldekzandvlakte. Bodemkundig is het projectgebied niet gekarteerd, maar vermoedelijk 
ligt het terrein in een zone met veldpodzolgronden, beekeerdgronden of beide. In de omgeving zijn diverse 
waarnemingen uit de prehistorie bekend. 
 
Het booronderzoek had tot doel de archeologische verwachting te toetsen en zonodig aan te vullen. Het 
booronderzoek toont een deels verstoord bodemprofiel. In het westelijk deel is sprake van verspoelde dekzanden 
en in het oostelijk deel van beekeerdgronden. De bodem is in de meeste boringen tot in de C-horizont verstoord. 
In een aantal boringen is sprake van een matig – redelijk intact bodemprofiel (respectievelijk BC- en B-
horizonten). Deze boringen vormen twee aaneengesloten zones. 
 
In deze delen zijn karterende boringen gezet, gericht op het opsporen van archeologische vindplaatsen. 
Overeenkomstig de resultaten van het verkennende booronderzoek zijn ook tijdens de karterende boringen deels 
intacte bodemprofielen aangetroffen. Archeologische indicatoren zijn echter niet gezien. Geadviseerd wordt 
daarom de onderzochte delen van het terrein vrij te geven. 
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4. KENMERKEN VAN HET POTENTIELE EFFECT 

 
In samenhang met de kenmerken en de locatie van de activiteiten/projecten moet bij potentiële effecten van een 
project in het bijzonder het volgende in overweging worden genomen: 
 

• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

• het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

• de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

• de waarschijnlijkheid van het effect; 

• de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
 
 
Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 
 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, stikstof, externe veiligheid en water. De 
effecten van de hiervoor genoemde aspecten zijn lokaal van aard. 
 
Verkeer  
In het kader van voorliggend plan is een verkeertoets5 uitgevoerd. Hierna zijn resultaten uit het onderzoek 
opgenomen.  
 
De ontwikkeling in het projectgebied brengt per etmaal circa 313 (weekdag) tot 337 (werkdag) extra 
voertuigbewegingen met zich mee. Er zijn voldoende ontsluitingsmogelijkheden en kijkend naar de 
verkeersafwikkeling zijn ook geen problemen te verwachten. Vanuit de verkeersveiligheid en toegankelijkheid zijn 
er wel enkele aandachtspunten.  
 
In het beoordeelde kavelplan is de ontsluiting van het projectgebied op de Reutummerweg vormgegeven als een 
gelijkwaardig kruispunt (rechts voorrang). Om de overgang van 50 km/u (Reutummerweg) naar 30 km/u 
(projectgebied) vorm te geven conform de CROW richtlijnen wordt aanbevolen hier een uitritconstructie toe te 
passen. Naast een attenderende functie heeft een dergelijke aansluiting ook een snelheidsremmend effect.  
Voor de ontsluitingsweg door het projectgebied (tussen Weleveldstraat en Reutummerweg) geldt dat de 
verbindingen ook door verkeer vanuit het noordelijk projectgebied gebruikt gaat worden. Met de wegbreedte van 
5,0 m wordt voldaan aan de Duurzaam Veilige richtlijnen van het CROW voor dergelijke erftoegangswegen. 
Daarnaast voorziet de inrichting volgens het kavelplan in een acceptabele 30 km/u zone.  
 
Tot slot kent het kavelplan specifieke voorzieningen voor voetgangers. De trottoirs zijn overal in het plan minimaal 
1,5 m, waarmee de toegankelijkheid voor mindervaliden, maar ook voetgangers met kinderwagens e.d. is 
gewaarborgd. Wel moet in de nadere detaillering aandacht worden gegeven aan de bereikbaarheid van de 
trottoirs, door toepassing van bijvoorbeeld invalideopritten. Ook dient de vrije doorloopbreedte bij obstakels als 
lichtmasten e.d. altijd minimaal 0,9 m te zijn. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie wordt ingeschaald op licht negatief, vanwege 
het beperkt drukker worden op de wegen ter plaatse. 
 
Geluid  
Op basis van het geldende bestemmingsplan is binnen de agrarische bestemming agrarisch gebruik toegestaan. 
Er is echter geen agrarisch bedrijf gelegen, het gaat puur om agrarisch gebruik. Er geldt dan ook geen 
richtafstand voor geluid.  
 
Woningen zijn niet opgenomen in de VNG-uitgave, omdat ze in beginsel niet aan te merken zijn als 
milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties 
(leefgeluiden), hiervoor gelden echter geen normen. Wat betreft de woonwerklocaties wordt opgemerkt dat 
slechts lichte bedrijfsactiviteiten (maximaal categorie 2) toegestaan zijn, welke goed te verenigen zijn met de 
ligging in een woongebied. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de geluidsituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

                                                            
 

5 Verkeerstoets woningbouwproject Weleveldstraat - Reutummerweg Tubbergen (projectnr. N01-D01-41074183-sws2, 18 

januari 2018) 
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Luchtkwaliteit 
Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie extra 
verkeersbewegingen tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In deze berekening zijn de 
vervoersbewegingen zoals gehanteerd bij het verkeersonderzoek overgenomen. Het aandeel vrachtverkeer is op 
0% gezet, aangezien het voornemen uitsluitend in woon- en woonwerkkavels. Gelet op de kleinschaligheid van 
de bedrijvigheid op de woonwerkkavels (max. unit van 150 m2) is het niet aannemelijk dat er sprake zal zijn van 
vrachtverkeer. De berekening laat het volgende beeld zien. 

 
 
Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Tot slot wordt geconcludeerd dat de 
ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige 
bestemmingen'. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal, 
aangezien ruimschoots aan de worst-case normen wordt voldaan. 
 
Ecologie 
Zoals eerder vermeld is ten gevolge van de ontwikkeling geen sprake van negatieve effecten in het kader van 
gebieds- en/of soortenbescherming. Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen van de Wnb aangevraagd te worden. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van ecologie wordt ingeschaald op neutraal. 
 
Stikstofdepositie 
Zoals eerder vermeld is ten gevolge van de ontwikkeling geen sprake van een relevante stikstofdepositie op  
Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstof vormt geen belemmering voor het initiatief. Het effect van de 
voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van stikstofdepositie wordt ingeschaald op neutraal.  
 
Externe veiligheid 
Binnen de woonwijk wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het effect van de voorgenomen 
ontwikkeling ten aanzien van externe veiligheid is neutraal. 
 
Water 
Het projectgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied, wel heeft het voornemen 
gevolgen voor de waterhuishouding. Voor het bouwrijp maken van het projectgebied is reeds een 
waterhuishoudkundig plan opgesteld6  
 

                                                            
 

6 Waterhuishoudkundig plan Inclusief geohydrologisch onderzoek. Plan Weleveld te Tubbergen (documentkenmerk; 20181255_c2RAP, 

datum 8 april 2020) 
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Binnen het projectgebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden worden afgevoerd. 
Vanuit het projectgebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. De 
planontwikkeling voorziet niet in een extra belasting van de waterkwaliteit.  
 
Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak toe met circa 8.700 m2. De gemeente hanteert in 
overeenstemming met het waterschap bij een ‘nieuw uitleggebied woningbouw’ een bergingseis van 37 mm. 
Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voorzieningen (wadi’s en 
zaksloten). Hierdoor vind geen afwenteling plaats op het omliggende watersysteem. Indien er zich extreme 
situaties voordoen (extreme regenval) zal overstort van water plaatsvinden naar de sloten en watergangen aan 
de rand van het projectgebied.  
 
Teneinde droge voeten te houden is bij het stedenbouwkundig ontwerp uitgegaan van de  bestaande 
grondwaterpeilen. Omdat het plangebied van nature niet voldoet aan de ontwateringseisen, wordt het plangebied 
opgehoogd. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen teneinde versleping van de (onder)grond bij de 
bouwwerkzaamheden tegen te gaan. 
 
Het grensoverschrijdend karakter van het effect 
De effecten hebben geen landsgrensoverschrijdend karakter. 

 
De orde van grootte en de complexiteit van het effect 
De effecten die als gevolg van het plan optreden, zijn beperkt en niet complex. Beperkte effecten ontstaan 
mogelijk ten aanzien van verkeer en water. 
 
 
De waarschijnlijkheid van het effect 
Het optreden van effecten is zeer waarschijnlijk. Wat betreft het aspect verkeer wordt opgemerkt dat het 
omliggende wegennet van ruim voldoende capaciteit is om de beperkte toename aan verkeersbewegingen op te 
kunnen vangen. Wat betreft het aspect water is met inbegrip van de voorgestelde maatregelen geen significante 
negatieve effecten te verwachten. 
 
 
De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 
Effecten ten aanzien van verkeer en water zijn permanent. Door het treffen van maatregelen worden ten aanzien 
van het aspect water de effecten beperkt. 

 
Cumulatie van effecten met effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare effecten 
veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd.  
 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen (grootschalige) ontwikkelingen gepland/bekend welke in 
vergelijkbare effecten veroorzaken als de voorgenomen ontwikkeling. Cumulatie is derhalve niet aan de orde. 
 
 
Maatregelen ter vermindering van potentiële effecten (samenvattend) 
De milieueffecten van de herontwikkeling van het projectgebied kunnen niet geheel worden voorkomen. De mate 
waarin de milieueffecten optreden kan wel gemitigeerd of gecompenseerd worden. De milieueffecten zijn zodanig 
ingeschat dat mitigerende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. Compenserende maatregelen zijn alleen 
noodzakelijk voor het aspect water.  
 
Water (compenserend) 
Als gevolg van het plan neemt het verhard oppervlak toe. Het hemelwater en vuilwater wordt gescheiden 
afgevoerd. Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de 
voorzieningen (wadi’s en zaksloten). Hierdoor vind geen afwenteling plaats op het omliggende watersysteem. 
Indien er zich extreme situaties voordoen (extreme regenval) zal overstort van water plaatsvinden naar de sloten 
en watergangen aan de rand van het projectgebied. 
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5. CONCLUSIE  
 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.  
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BJZ.NU B.V. 

De heer N. Broekhuis 

Twentepoort Oost 16 a 

7609 RG  ALMELO 

 

Brief per e-mail: niels@bjz.nu  

 
 

Almelo, 6 augustus 2020 
 

 
Betreft: Besluit aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Referentie: Z2020-ODT-003354 
 
 
de heer Broekhuis, 
 

Op 2 maart 2020 hebben wij van u, namens de firma Hoek Vastgoed Visie B.V., een 

vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht 

(vormvrij) in het kader van het Besluit milieueffectrapportage. De m.e.r.-

beoordelingsnotitie is ingediend ter voorbereiding op het indienen van een wijziging 

van het bestemmingsplan voor de locatie gelegen tussen de Reutummerweg en de 

Veldwijk/Verdistraat in de kern van Tubbergen. Deze locatie is kadastraal bekend als 

gemeente Tubbergen, sectie L, nummers 3108, 3110, 6615, 6757, 9680, 9681, 9968, 

9969, 10047 en 10048.  

Uw aanmeldingsnotitie is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-ODT-003354. 

Over de voortgang van de procedure delen wij u het volgende mee. 

Besluit 

Ons besluit dat er geen milieueffectrapport nodig is, vindt u als bijlage bij deze brief. 

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u daar nu geen bewaar tegen 

maken. Dat kan pas later bij het (ontwerp)besluit op de aanvraag om 

omgevingsvergunning. 
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Vragen? 
Neem dan contact met de heer R. Knol van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt 
hem bereiken via telefoonnummer 0546-749 500 of per e-mail info@odtwente.nl. U 
dient het referentienummer te vermelden als u reageert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Burgemeester en wethouders van Gemeente Tubbergen, 
 
  
 

 

 

 
Ir. Jan Willem Strebus  
Directeur Omgevingsdienst Twente  
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BESLUIT VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING 

 
 

 

 

 

Project: ontwikkeling Weleveld, Tubbergen   
Adres locatie: omgeving Weleveldstraat in Tubbergen 

Datum besluit: 6 augustus 2020 

Kenmerk: Z2020-ODT-003354 
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1 BESLUIT 

 

1.1 Onderwerp 
De firma Hoek Vastgoed Visie B.V. heeft burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tubbergen verzocht om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het 

het realiseren van 33 woningen, waarvan mogelijk twee kavels zullen worden 

aangemerkt als woonwerklocatie. De woningen zullen gerealiseerd worden op de 

locatie gelegen tussen de Reutummerweg en de Veldwijk/Verdistraat in de kern van 

Tubbergen. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie L, 

nummers 3108, 3110, 6615, 6757, 9680, 9681, 9968, 9969, 10047 en 10048.  

In dit plan worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die mogelijk nadelige 

gevolgen hebben voor het milieu. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient 

een vormvrije m.e.r-beoordeling te worden uitgevoerd.  

In dit besluit wordt beoordeeld of voor het plan, vanwege het mogelijk maken van 
activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

1.2 Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 
Wet milieubeheer juncto artikel 2, lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage van de 
Wet milieubeheer. 

1.3 Besluit 
Burgemeesters en wethouders van de gemeente Tubbergen besluiten: 
 

I. Dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, lid 
1 de Wet ruimtelijke ordening, voor het het realiseren van 33 woningen, 
waarvan mogelijk twee kavels zullen worden aangemerkt als woonwerklocatie, 
op de kadastraal bekende percelen gemeente Tubbergen, sectie L, nummers 
3108, 3110, 6615, 6757, 9680, 9681, 9968, 9969, 10047 en 10048, vanwege 
het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen 
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 

 
II. Dat de volgende documenten deel uitmaken van dit besluit: 

 aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling Weleveld, 
Tubbergen van d.d. 3 juli 2020; 
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 Quickscan Natuurwaardenonderzoek plan Weleveldstraat Tubbergen van 
d.d. 12 juli 2017; 

 Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming 
ruimtelijke ontwikkeling Weleveldstraat e.o. van d.d. 1 mei 2020; 

 Beoordeling Quickscan natuurwaardenonderzoek en Aanvulling Plan 
Weleveldstraat Tubbergen van d.d. 20 mei 2020; 

 Onderzoek Stikstofdepositie Weleveld Tubbergen van d.d. 16 juli 2020; 

 Advies Stikstofdepostie plan Weleveld Tubbergen van d.d. 3 augustus 
2020. 

 

1.4 Rechtsmiddelen 
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, 
tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te breiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder te zijner tijd gebruik maken van het 
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het vaststellen van 
het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Dit besluit wordt niet gepubliceerd. 
 

1.5 Ondertekening en verzending 
 

Almelo, 6 augustus 2020  

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen, 

  

 

 

Ir. J.W. Strebus 

Directeur Omgevingsdienst Twente 
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2 PROCEDURELE OVERWEGINGEN 
 

2.1 Besluit milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer (Wm). Op grond van artikel 7.2 zijn bij algemene maatregel van bestuur 
activiteiten aangewezen die belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (m.e.r.-
plichtige activiteiten) en activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd 
gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben (m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten). 
 
M.e.r.-plichtige activiteiten zijn met bijbehorende drempelwaarden opgenomen in 
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). M.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten en bijbehorende drempelwaarden zijn benoemd in 
onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. 
 
Een bestemmingsplan kan op drie manieren in aanmerking komen voor een (vormvrije) 
m.e.r.-beoordeling danwel directe m.e.r.-plicht: 
- Er ontstaat een m.e.r.-plicht indien een passende beoordeling op basis van 

artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming nodig is; 
- er ontstaat een m.e.r.-plicht voor activiteiten en gevallen benoemd in de 

onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die gevallen waar het 
bestemmingsplan is genoemd in kolom 3 (plannen) van deze bijlage én er 
voldaan wordt aan de voorwaarden in kolom 2. Wanneer niet voldaan wordt aan 
de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D van het besluit geldt een m.e.r.-
beoordelingsplicht; 

- Er ontstaat een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht voor activiteiten en gevallen 
benoemd in de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., in die 
gevallen waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten) van deze 
bijlage. Deze beoordelingsplicht geldt ongeacht of er voldaan is aan de 
voorwaarden genoemd in kolom 2 van de bijlage.  

 
Wanneer een bestemmingsplan genoemd wordt in kolom 3 én kolom 4 in de 
onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., moet worden bepaald of er na 
vaststelling van het plan nog een besluit nodig is om de activiteiten te kunnen 
realiseren. Wanneer dit wel het geval is, is sprake van een kaderstellend plan en dus 
een plan in de zin van kolom 3 van de bijlage van het Besluit mer. Wanneer dit niet het 
geval is, dan is er sprake van een besluit in de zin van kolom 4 van de bijlage van het 
Besluit m.e.r. 
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2.2 Voorgenomen activiteiten 
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage 
behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D categorie 11.2: De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen. 

De in kolom 2 genoemde drempelwaarden worden niet overschreden. Het 
bestemmingsplan wordt genoemd in zowel kolom 3 als kolom 4 van onderdeel D, 
categorie 11.2. 

2.3 Procedure 
Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag van activiteiten, 
waarvan op grond van artikel 7.2 lid 1 onder b van die wet moet worden beoordeeld of 
deze activiteiten nadelige gevolgen hebben voor het milieu, een beslissing nemen 
omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
 
Met de wijziging van het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 is de procedure voor de formele 
m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling grotendeels gelijkgetrokken. Van 
het besluit met betrekking tot de vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft echter geen 
kennisgeving gedaan te worden. 

2.4 Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen zijn bevoegd om te 
beslissen op dit verzoek. Zij hebben de bevoegdheid om besluiten op grond van de 
Wet milieubeheer te nemen overgedragen aan Omgevingsdienst Twente. Hieraan ligt 
het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Twente d.d. 20 december 2018 ten grondslag. 
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3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 
 

3.1 Toetsingskader 
Wij hebben getoetst of voor het project een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
Deze toets is overeenkomstig artikel 7.17 van de Wm uitgevoerd op grond van de in 
bijlage III van de m.e.r.-richtlijn opgenomen criteria. De toetsing is hieronder uitgewerkt. 

3.2 De kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van het project zijn de volgende criteria in ogenschouw genomen: 
- de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
- de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
- de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder; 
- het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in 

kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

-  ’  v    z .  
 
Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling Weleveld, Tubbergen van d.d. 3 juli 2020, de 
Quickscan Natuurwaardenonderzoek plan Weleveldstraat Tubbergen van d.d. 12 juli 
2017, de Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming ruimtelijke 
ontwikkeling Weleveldstraat e.o. van d.d. 1 mei 2020 en het Onderzoek 
Stikstofdepositie Weleveld Tubbergen van d.d. 16 juli 2020. 

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de kenmerken van het project geen 
belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van 
een milieueffectrapport.  
 

3.3 De locatie van het project 
Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen: 
- het bestaande grondgebruik; 
- de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 
- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht voor de 

typen aangewezen in de m.e.r.-richtlijn. 
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Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling Weleveld, Tubbergen van d.d. 3 juli 2020, de 
Quickscan Natuurwaardenonderzoek plan Weleveldstraat Tubbergen van d.d. 12 juli 
2017, de Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming ruimtelijke 
ontwikkeling Weleveldstraat e.o. van d.d. 1 mei 2020 en het Onderzoek 
Stikstofdepositie Weleveld Tubbergen van d.d. 16 juli 2020. 

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de kenmerken van het project geen 
belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van 
een milieueffectrapport.  
 

3.4 De soort en kenmerken van het potentiële effect 
Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect moet in aanmerking worden 
genomen, in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria en met 
inachtneming van: 

- de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten; 
- de aard van het effect; 
- het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
- de waarschijnlijkheid van het effect; 
- de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect; 
- de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
- de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 
 
Overwegingen 
De hierboven genoemde onderdelen zijn voldoende beschreven in de aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling ontwikkeling Weleveld, Tubbergen van d.d. 3 juli 2020, de 
Quickscan Natuurwaardenonderzoek plan Weleveldstraat Tubbergen van d.d. 12 juli 
2017, de Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming ruimtelijke 
ontwikkeling Weleveldstraat e.o. van d.d. 1 mei 2020 en het Onderzoek 
Stikstofdepositie Weleveld Tubbergen van d.d. 16 juli 2020. 

Wij zijn van mening dat er voor wat betreft de kenmerken van het project geen 
belangrijke nadelige gevolgen zijn te verwachten die noodzaken tot het opstellen van 
een milieueffectrapport. 
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3.5 Conclusie 
Op basis van bovengenoemde beoordeling van kenmerken en locatie van het project 
en de kernmerken van het potentiële effect van het project is vastgesteld dat er geen 
sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een 
milieueffectrapportage is niet nodig. 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan “Tub-

bergen, Weleveld-Reutummerweg” behandeld. Na voorafgaande publicatie op 12 februari 2019 in het huis-

aan-huis blad is in overeenstemming met de Inspraakverordening met ingang van 13 februari 2019 het voor-

ontwerp-bestemmingsplan “Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg” voor een periode van zes weken voor 

een ieder ter inzage gelegd. Het voorontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tij-

dens de openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het voorontwerp te 

raadplegen via een in de advertentie op de gemeentelijke website naar de landelijke website 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in de bouw van 17 woningen in het gebied globaal gelegen tus-

sen de Reutummerweg en de Weleveldstraat en 16 woningen in het gebied tussen de Weleveldstraat en de 

Verdistraat.  

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar inspraak-

reactie kenbaar maken.  

 

Er zijn 7 inspraakreacties ingekomen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk twee worden de 

ingekomen inspraakreacties samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte 

wordt elke inspraakreactie afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de inspraakreactie al 

dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de inspraakreactie, op 

een rij gezet.  
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2. BEHANDELING INSPRAAKREACTIES 

2.1 Inspreker 1 

Datum mondelinge inspraakreactie: 26 februari 2019 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Inspreker maakt bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van de inspraakreactie van inspreker ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een ge-

meentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1) Inspreker vraagt zich af of de procedure die de gemeente volgt wel de juiste procedure is. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het voorontwerp bestemmingsplan is conform de Inspraakverordening voor een periode van zes 

weken ter inzage gelegd. Vervolgens wordt het ontwerp bestemmingsplan conform artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Niet wordt ingezien 

waarom de gekozen procedure van een bestemmingsplanherziening niet de juiste procedure is.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Inspreker wenst inzicht in het onderzoek dat de gemeente Tubbergen heeft uitgevoerd naar de 
woningbouwbehoefte in de gemeente Tubbergen; 

 

Gemeentelijk standpunt 

Omdat inspreker niet specifiek spreekt over het voorliggende plan maar over de behoefte in de 

gemeente Tubbergen wordt er vanuit gegaan dat inspreker doelt op de “Uitvoeringsnota Woning-

bouw 2018” en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken naar de woningbehoefte in Tub-

bergen. Deze nota en de daarbij behorende onderzoeken zijn voor een ieder in te zien via de web-

site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/officielebekendmakingen. Via deze 

website kan gezocht worden op de term “Uitvoeringsnota woningbouw 2018” en is het betreffende 

onderzoek in te zien.  

  

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

3) Inspreker heeft bezwaar tegen de inconsequentheid qua besluitvorming met betrekking tot het 

gebied waar de planontwikkeling plaats moet gaan vinden. Inspreker wenst daarom inzicht in 

de voorgaande besluiten met betrekking tot het gebied waar de planontwikkeling plaatsvindt tot 

aan de periode dat er gesproken werd over de realisatie van een school. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In het kader van voorliggende procedure zijn plannen of initiatieven uit het verleden voor deze loca-

tie niet relevant. De ontwikkeling als vervat in voorliggend bestemmingsplan is op dit moment het 

uitgangspunt. Daarbij delen wij de mening van inspreker niet dat sprake is van inconsequentheid 

qua besluitvorming. Onder meer trends en ontwikkelingen maken dat er in de loop der jaren gewij-

zigde inzichten kunnen ontstaan over wenselijk geachte ontwikkelingen in een bepaald gebied. 

Indien hier sprake van is, dan kan dit aanleiding zijn voor nieuw of gewijzigd gemeentelijk beleid. 

Ten aanzien van voorliggend bestemmingsplan merken wij tot slot op dat op basis van het huidige 

gemeentelijk beleid sprake is van een wenselijk geachte planologische ontwikkeling. 
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Het plan voor de Weleveldstraat voor de bouw van vier woningen en een gezondheidscentrum is 

door de raad op 16 december 2013 afgewezen en dit besluit is door de Afdeling bestuursrecht-

spraak in stand gelaten.1 Een afwijzing verschilt in procedure van onderhavig bestemmingsplan, 

omdat dat in artikel 3.9 van de Wro als zodanig is bepaald.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

4) Inspreker geeft aan dat kapper Huub nu minder en andere activiteiten verricht op het perceel 

Reutummerweg 15 en is om die reden van mening dat de destijds verleende vergunning foutief 

is verleend. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het college heeft op 15 februari 2015 een vergunning aan kapper Huub verleend voor het bouwen 

van een kapsalon met instructieruimte en wellness/schoonheidssalon/nagelstudio. De vergunning 

is verleend conform de aanvraag. Indien er sprake is van andere activiteiten dan kan er sprake zijn 

van strijdig gebruik in relatie tot hetgeen is vergund. Voor de volledigheid merken wij op dat dit 

onderdeel van de reactie geen betrekking heeft op het voorliggende bestemmingsplan. Op dit on-

derdeel van de reactie wordt dan ook niet nader ingegaan. Het staat reclamant vrij om handha-

vingsverzoek in te dienen ten aanzien van kapper Huub en hetgeen is vergund. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

5) Inspreker heeft bezwaar tegen de voorgenomen planopzet. Graag ziet inspreker dat aan de 

andere kant van de Weleveldstraat gekozen wordt voor een opzet met ruimere kavels, e.e.a. 

zoals nu gepland staat aan de zuidzijde van de Weleveldstraat. Dit sluit volgens inspreker be-

ter aan bij de opzet van de woonwijk aan de zijde van de Bachstraat. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De ruimere opzet van kavels tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat is vanuit planolo-

gisch oogpunt bewust gekozen met het oog op hetgeen de structuurvisie voor dit gebied voor-

schrijft. Een verdichting van woningen binnen dit gebied zoals ten noorden van de Weleveldstraat 

is in strijd met het bepaalde in de structuurvisie. Daarbij zijn wij van mening dat de gekozen plan-

opzet, gelet op de bebouwingsdichtheid en opzet van de ten noorden gelegen woonwijk, vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is en logischer dan de door inspreker voorgestelde plan-

opzet.  

Aanvullend hierop wordt tevens opgemerkt dat in, overleg met de initiatiefnemer, besloten is om de 

planopzet in het gebied ten noorden van de Weleveldstraat te wijzigen. De wijziging heeft tot ge-

volg dat het ontwerpbestemmingsplan nu ook de mogelijkheid biedt om: 

 in het gedeelte direct ten zuiden van het perceel van inspreker twee-onder-één-
kapwoningen te realiseren; 

 in het gedeelte aangrenzend aan de woonwagenlocatie vier-onder-één-kapwoningen te 
realiseren.  

 

Netto kunnen er ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vier extra woningen gebouwd 

worden in het gebied ten noorden van de Weleveldstraat. Voornoemde wijziging is doorgevoerd 

omdat het plan op deze wijze naar onze mening nog beter kan aansluiten bij de woonbehoefte in 

Tubbergen. 

 

Conclusie 

                                                      
1 ABRvS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3794. 
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Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

6) Inspreker  vraagt zich af of er voldoende aandacht is voor de groenvoorziening aangrenzend 

aan zijn perceel. Naar idee van inspreker wordt er veel gekapt in het groenperceel en komt hier 

weinig groen voor terug. Zo staan er 2 eiken aangrenzend aan het perceel van inspreker waar-

van in elk geval één eik, en wellicht zelf beide, behouden kunnen blijven.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Met de woningbouwontwikkeling verdwijnt een deel van de door inspreker bedoelde groenvoorzie-

ning. Dit heeft deels te maken met de doorgang die wordt gerealiseerd richting de Verdistraat maar 

ook met het feit dat het noodzakelijk is, omdat de doorgang naar de Verdistraat niet bedoeld is voor 

gemotoriseerd verkeer, om een keerlus aan te brengen. Deze keerlus is zowel vanuit praktisch 

oogpunt (draaien auto’s, vuilniswagen) als veiligheidsoogpunt (draaien auto’s, brandweerauto’s, 

ambulance etc.) noodzakelijk. Voor zover mogelijk blijft de betreffende groenvoorziening behou-

den. De twee eiken waar inspreker op doelt kunnen vanwege de noodzaak tot realisatie van de 

keerlus niet behouden blijven. Hiervoor zal een omgevingsvergunning voor kappen moeten worden 

aangevraagd door initiatiefnemer. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

7) Inspreker vraagt zich af of de bouwvlakken gelegen tussen de woning van inspreker en de 

Weleveldstraat niet wat kunnen opschuiven richting de Weleveldstraat. Dit zodat het naastge-

legen bouwvlak wat verder weg van de woning van inspreker komt te liggen en er ruimte ont-

staat om een groene buffer (houtwal) tussen het nieuwbouwplan en de woning van inspreker te 

realiseren. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Naar aanleiding van de reactie van inspreker, zijn initiatiefnemer en inspreker in overleg gegaan. 

Hoewel dit niet heeft geleidt tot volledige overeenstemming, is naar aanleiding van deze overleg-

gen het bouwvlak van het aan het perceel van inspreker grenzende woonperceel richting de Wele-

veldstraat is opgeschoven. Tevens wordt naar aanleiding hiervan een groenstrook van circa 4 me-

ter gerealiseerd tussen het perceel van inspreker en het aangrenzende woonperceel.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

8) Inspreker vraagt zich af op welke wijze wordt omgegaan met het hoogteverschil tussen het 

perceel van inspreker en het aangrenzende perceel waarop een woning gepland staat, dit met 

name in relatie tot de waterhuishouding. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het aangrenzende perceel zal circa 20 a 30 centimeter hoger komen te liggen dan het huidige 

maaiveld. Naar aanleiding van de inspraakreactie van inspreker is het plan gewijzigd, zie ook onze 

reactie onder 7, en komt tussen het perceel van inspreker en het aangrenzende nieuwe woning-

perceel een groenstrook van circa 4 meter. In deze groenstrook kan dit hoogteverschil worden 

opgevangen. Het merendeel van het hemelwater dat op het verhardingsvlak van de bebouwing en 

bestrating valt wordt afgevoerd richting de Weleveldstraat om daar opgevangen te worden in een 

wadi. Een klein gedeelte wordt middels afschot in het straatwerk afgevoerd richting de straatkolken 

die in de Verdistraat liggen.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 
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2.2 Inspreker 2 

Datum e-mail: 13 maart 2019 

Datum ontvangst: 13 maart 2019 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Inspreker maakt bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van de inspraakreactie van inspreker ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een ge-

meentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1) Inspreker geeft aan dat kavels langs de Weleveldstraat circa 20 centimeter boven het peil van 
de Weleveldstraat komen te liggen. Dat betekent dat de tuin van inspreker circa 60 centimeter 
lager ligt dan de nieuwe kavels. Inspreker vreest dat de tuin van inspreker een ‘waterbassin’ 
wordt vanwege dit hoogteverschil en vraagt zich af hoe dit opgelost wordt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Een hoogteverschil van 20 centimeter ten opzichte van het straatpeil is al minimaal. Dit heeft te 

maken met het afschot dat in het straatwerk(oprit) dient te zitten en ook met het voorkomen van 

wateroverlast bij de woningen. Verder is ook gekeken naar de ontwateringsdiepte van de wonin-

gen. Er geldt voor nieuwbouwwoningen met kruipruimte een ontwateringseis van 1 meter - maai-

veld. Hierop is ook het bouwpeil op vastgesteld. 

Wat betreft de vrees van inspreker voor een ‘waterbassin’; Er zit een afwateringssloot tussen de 

tuin van inspreker en de rijbaan waar nu ook op wordt afgewaterd. In het plan wordt een duiker 

onder de Weleveldstraat aangebracht waardoor de afwatering van de achterliggende gebieden 

worden gewaarborgd. Het woonhuis van inspreker ligt op circa dezelfde hoogte als de nieuw te 

bouwen woningen naast de tuin van inspreker. Er wordt voor deze nieuwe woningen een wadi 

gemaakt met in de bodem een drainage die zorgt voor een vertraagde afvoer van de wadi, deze 

zal ook een infiltrerende functie voor de omgeving hebben.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Inspreker vraagt of zijn perceel wordt aangesloten op de nieuwe riolering. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Hoewel dit een onderdeel is dat in het kader van voorliggende procedure niet zozeer relevant is, 

kunnen wij inspreker wel meedelen dat de plannen uitgaan van de  

aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in de Weleveldstraat. Het voornemen is om ook de be-

staande woningen aan de Weleveldstraat aan te sluiten op dit nieuwe stelsel.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

3) Er wordt aangegeven dat er asbest zit in deellocatie 4. Inspreker vraagt zich af waar deze deel-

locatie ligt en wat er gedaan wordt met de aanbeveling dat de asbest in puinverharding nog 

nader onderzocht moet worden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Deellocatie 4 betreft het kadastrale perceel gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 6757. Dit per-

ceel ligt in het oosten van het plangebied. In het onderzoek “Verkennend bodemonderzoek con-

form NEN 5740 Plan Weleveld - Tubbergen” (Juli 2017, projectcode 16054710) betreft dit het per-

ceel waar de boringen 41 tot en met 50 zijn gezet (zie bijlage I van het onderzoeksrapport).  

Zoals ook blijkt uit de toelichting bij het bestemmingsplan is de aanbeveling voor nader onderzoek 

overgenomen en is middels het onderzoek “Rapport Nader Asbestonderzoek conform NEN 5897 
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Reutummerweg - Tubbergen” (Februari 2018, projectcode 18011190), opgenomen als bijlage 6 bij 

de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan, dit nader onderzoek verricht. Uit het onder-

zoek blijkt dat in twee inspectiesleuven een asbestgehalte boven de interventiewaarde is aange-

troffen. De omvang van deze verontreiniging wordt geschat op 220 m3. Deze grond zal onder as-

bestcondities worden gesaneerd.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

4) Inspreker vraagt zich af of het aantal van 10% van de 337 verkeersbewegingen op de Wele-

veldstraat alleen richting de Reutummerweg gaat.  Verder vraagt inspreker zich af wat wordt 

bedoeld met ‘basis 50’ en of het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de toevoeging van 

3 woningen aan de Weleveldstraat niet 35 maar 100 verkeersbewegingen moet zijn.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit deel van de reactie van inspreker heeft betrekking op het Verkeer- en parkeeronderzoek, opge-

nomen als bijlage 1 bij de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan. De 10% waar inspre-

ker op doelt betreft uitsluitend het aandeel verkeer dat via de Weleveldstraat wordt ontsloten op de 

Reutummerweg. In de nieuwe situatie worden 3 nieuwe woningen via de Weleveldstraat ontsloten 

op de Reutummerweg. Ter hoogte van de bestaande woning aan de Weleveldstraat 21/21a wordt 

een verkeerspaal geplaatst zodat de overige woningen in het plangebied niet via de Weleveldstraat 

kunnen ontsluiten op de Reutummerweg. Deze woningen worden via de nieuwe infrastructuur ont-

sloten op de Reutummerweg.  

Met ‘basis 50’ wordt het bestaande aantal verkeersbewegingen op de Weleveldstraat bedoeld. 

Zoals hiervoor aangegeven ontsluiten 3 nieuwe woningen op de Weleveldstraat. Deze woningen 

genereren volgens de kencijfers van het kennisinstituut CROW, deze kencijfers zijn gebaseerd op 

onderzoek en praktijkervaringen en worden landelijk en juridisch geaccepteerd, gemiddeld per 

woning 8,2 verkeersbewegingen per etmaal. Een toename van 35 verkeersbewegingen op de 

Weleveldstraat als gevolg van de planontwikkeling kan dan ook gezien worden als een absoluut 

‘worst-case’ scenario. De 100 verkeersbewegingen die inspreker noemt zijn dan ook onjuist. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2.3 Inspreker 3 

Datum e-mail: 12 maart 2019 

Datum ontvangst: 12 maart 2019 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Inspreker maakt bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van de inspraakreactie van inspreker ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een ge-

meentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1) De nieuw te bouwen woningen komen circa 30 centimeter hoger te liggen dan het peil van het 

perceel van inspreker. Hoe wordt omgegaan met dit hoogteverschil en eventuele veranderin-

gen in de grondwaterstand. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De  nieuwe woonkavels aan de oostzijde van het plangebied komen op hetzelfde vloerpeil te liggen 

als het vloerpeil van de inspreker. Het hoogteverschil van de nieuwe woonkavels aangrenzend aan 

het woonperceel van inspreker dient middels een keerconstructie te worden opgevangen. Dit kan 

middels keerwanden maar hier zijn ook andere opties voor. Overigens is hier sprake van een be-

perkt hoogteverschil. 
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Wat betreft het grondwater wordt opgemerkt dat wordt voldaan aan de gestelde normen van de 

ontwateringseis. Hier worden geen problemen in verwacht.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Inspreker vraagt zich af waar het verkeerspaaltje ter hoogte van het perceel Weleveldstraat 21 

komt te staan. Het is voor inspreker van belang dat de achterste inrit toegankelijk blijft. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ter hoogte van de bestaande woning aan de Weleveldstraat 21/21a wordt een verkeerspaal ge-

plaatst. Het door inspreker bedoelde inrit blijft dan ook toegankelijk via de Weleveldstraat.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2.4 Inspreker 4 

Datum brief: 13 maart 2019 

Datum ontvangst: 15 maart 2019 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Inspreker merkt op in eerst instantie niet tegen de nieuwe ontwikkeling te zijn die het bestem-

mingsplan mogelijk maakt maar maakt zich wel zorgen over de invulling van het woningbouwplan 

in relatie tot de activiteiten van de stichting. In haar reactie licht inspreker de activiteiten van de 

stichting toe. Hierna wordt op de onderdelen ingegaan die het bezwaar vormen tegen het vooront-

werpbestemmingsplan. Elk onderdeel is voorzien  van een gemeentelijk standpunt en een conclu-

sie. 

 

1) Inspreker wil graag dat de toekomstige bewoners op voorhand op de hoogte worden gesteld 

van de activiteiten van de stichting, dit zodat er naderhand geen aanpassingen hoeven te wor-

den gedaan op het terrein van de stichting zoals bij TVC ’28 wel het geval is geweest.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het is niet aan de gemeente om toekomstige bewoners op de hoogte te stellen van de activiteiten 

van de stichting. Wij hebben het plan beoordeeld en naar aanleiding van de inspraakreactie aan-

vullend onderzoek verricht. Hieruit volgt dat sprake is van een ruimtelijk aanvaardbaar plan en dat 

de stichting niet wordt beperkt in de activiteiten die op basis van het geldend bestemmingsplan ter 

plaatse van het perceel van de stichting zijn toegestaan. Wel hebben wij de initiatiefnemer van het 

plan verzocht rekening te houden met uw verzoek.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Er geen onderzoek gedaan naar de locatie en de activiteiten van de stichting in relatie tot de 
woningbouwontwikkeling. Inspreker is van mening dat onderzoek noodzakelijk is om aan te to-
nen dat er als gevolg van het bestemmingsplan sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
Hierbij speelt met name de akoestische afweging een rol waarbij ook rekening gehouden moet 
worden met het stemgeluid van met name de buiten sport- en spelactiviteiten.  
 

Gemeentelijk standpunt 

Inspreker merkt terecht op dat een onderzoek naar de activiteiten van de stichting in relatie tot de 

woningbouwontwikkeling noodzakelijk is. Inmiddels heeft er akoestisch onderzoek plaatsgevonden. 

In deze onderzoeken zijn de activiteiten van de stichting, waaronder stemgeluid bij buitenactivitei-
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ten, betrokken. Gelet op de activiteiten van de stichting, hebben wij ons op het standpunt gesteld 

dat de stichting gezien moet worden als een inrichting en dat derhalve het Activiteitenbesluit het 

toetsingskader vormt voor wat betreft geluid.  

Zoals blijkt uit het Akoestisch onderzoek Jong Nederland Tubbergen is voor wat betreft de activitei-

ten onderscheid gemaakt in akoestisch representatieve activiteiten en akoestisch afwijkende activi-

teiten. De akoestisch representatieve activiteiten zijn de reguliere wekelijke groepsactiviteiten. De 

akoestisch afwijkende activiteiten zijn de kampeerweekenden, bijzondere vieringen, districtsbijeen-

komsten etc.. Uit het onderzoek blijkt dat wat betreft de akoestisch representatieve activiteiten vol-

daan kan worden aan de ambitiewaarde dan wel plafondwaarde uit het gemeentelijk geluidsbeleid 

en de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.  

Voor wat betreft de afwijkende activiteiten is gebleken dat het gebruik van muziekboxen op het 

buitenterrein bij afwijkende activiteiten bij bestaande woningen al leidt tot een overschrijding van de 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Omdat in de huidige situatie al sprake is van over-

schrijding van de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, is nader onderzocht welke muziek-

geluidniveaus maximaal toelaatbaar zijn bij de bestaande woningen zodat voldaan wordt aan het 

Activiteitenbesluit. Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, dient het geluidsniveau uit 

de boxen fors naar beneden bijgesteld te worden. Op dat moment zal het geluid uit de boxen op 

vrijwel het gehele terrein overstemd worden door het aanwezige stemgeluid.  

Als bij de bestaande woningen wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, 

is bij de maatgevende nieuwe woning in het plangebied nog steeds sprake van een overschrijding. 

Met het plaatsen van een geluidscherm met een minimale hoogte van 4,9 meter, de avondperiode 

is in deze situatie maatgevend voor de hoogte van het geluidsscherm, kan ook bij de nieuwe wo-

ningen voldaan worden aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Als ook het stemge-

luid bij de beoordeling wordt betrokken (in het kader van een goede ruimtelijke ordening) is een 

scherm van minimaal 5,25 meter hoogte noodzakelijk. Het plaatsen van een scherm met een der-

gelijke hoogte is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk. Door toepassing te geven aan de 

12-dagenregeling, hiermee kunnen maximaal 12 afwijkende activiteiten per jaar worden toegestaan 

die niet voldoen aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit, kan de stichting haar afwij-

kende activiteiten grotendeels blijven uitvoeren en wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit 

het Activiteitenbesluit.  

 

Op basis van onderzoek kan geconcludeerd worden dat de stichting in haar reguliere activiteiten 

niet belemmerd wordt. Het muziekgeluid van muziekboxen op het buitenterrein bij afwijkende acti-

viteiten, zorgt in de huidige situatie al voor een overschrijding van de geluidsvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit bij bestaande woningen. Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, 

dient het geluidsniveau uit de boxen fors naar beneden bijgesteld te worden. Door toepassing te 

geven aan de 12-dagenregeling uit het Activiteitenbesluit, kan voor maximaal 12 dagen per jaar 

zowel bij de bestaande als de nieuwe woningen een overschrijding van de geluidsvoorschriften 

worden toegestaan en kan de stichting haar afwijkende activiteiten grotendeels blijven uitvoeren. 

Hiermee is sprake van een goede ruimtelijke ordening en is tevens sprake van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat bij de bestaande en de nieuwe woningen.   

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van de regels en de verbeelding 

van het bestemmingsplan. Wel is de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld met de resul-

taten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Beide onderzoeken zijn tevens als bijlage bij de 

toelichting opgenomen.  

 

 

3) In de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt voor een scouting vaak gerefereerd aan 
‘buurt- en clubhuizen’ waarvoor een richtafstand van 30 meter geldt. Omdat er ook sprake is 
van buitenactiviteiten kan inspreker zich niet vinden in deze milieucategorie. Dit omdat groepen 
kinderen regelmatig rondom de blokhut activiteiten uitoefenen. Graag ziet inspreker een nade-
re motivering waaruit blijkt dat in de toekomstige situatie sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. 
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Gemeentelijk standpunt 

Verwezen wordt naar de gemeentelijke reactie onder 2. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het bestemmingsplan.  

 

 

4) Op locatie is een kampvuurkuil aanwezig. Deze is destijds zo geplaatst dat omliggende be-
bouwing hier het minst last van heeft. In het nieuwe bestemmingsplan komt de woning op ka-
vel 17 op circa 30 meter en de woning op kavel 6 op circa 33 meter afstand van de bestem-
ming ‘Maatschappelijk’ te liggen. Inspreker houdt, voor zover mogelijk, rekening met de stook-
vergunning waarin is bepaald dat er uitsluitend gestookt mag worden indien de windrichting 
van de gebouwen afstaat. Met de realisatie van nieuwe woning wordt het stoken zonder over-
last nagenoeg onmogelijk gemaakt. Dit terwijl dit een wezenlijk onderdeel is van de activiteiten. 
 

Gemeentelijk standpunt 

Bij ons is geen (permanente) stookvergunning of -ontheffing bekend. Het feit dat er een kampvuur-

kuil op het terrein aanwezig is, wil niet zeggen dat hier automatisch ook gestookt mag worden. Op 

basis van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om in de open-

lucht vuur te stoken. Het college kan van dit verbod een ontheffing verlenen. Gelet op het feit dat 

ons geen vergunning of ontheffing bekend is, wordt niet nader ingegaan op dit onderdeel van de 

inspraakreactie omdat het verbod van voornoemd artikel geldt.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

5) Verhuur van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Het is mogelijk de 
blokhut te verhuren tot een maximum van 50 personen, zowel overdag als in de avonduren. 
Hierbij gaat om kampen met en door de stichting vergelijkbare organisatie en feestavonden 
voor leden van de stichting. De accommodatie vervult daarbij geen horecafunctie, er is sprake 
van verhuur voor recreatieve doeleinden. 
 

Gemeentelijk standpunt 

Hoewel dit onderdeel van de inspraakreactie niet zozeer om een reactie vraagt, willen wij wel op-

merken dat verhuur uitsluitend is toegestaan zolang het gaat om binnen het bestemmingsplan pas-

sende activiteiten. Op basis van het geldend bestemmingsplan ‘Tubbergen’ zijn op het perceel van 

inspreker maatschappelijke voorzieningen toegestaan, hiertoe wordt ook de stichting gerekend die 

nu ter plaatse is gevestigd. Ondergeschikt hieraan is horeca toegestaan ten dienste van deze 

voorziening. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de blokhut/ het perceel te verhuren voor andere 

functies dan de toegestane maatschappelijke voorzieningen. Zoals inspreker in feite al aangeeft, is 

ook een horecafunctie die niet ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de toegestane maat-

schappelijke voorzieningen, niet toegestaan.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 
  



 

11 

2.5 Inspreker 5 

Datum brief: 20 maart 2019 

Datum ontvangst: 20 maart 2019 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Inspreker maakt bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk 

onderdeel van de inspraakreactie van inspreker ingegaan. Elk onderdeel is voorzien  van een ge-

meentelijk standpunt en een conclusie, 

 

1) Inspreker heeft in het verleden in samenspraak met een ambtenaar van de gemeente een plan 

voor woningbouw ontwikkeld voor het plangebied. De door de gemeente aangestelde steden-

bouwkundige tekende eerst 44 woningen voor het gebied in, dit is bijgesteld naar 41 woningen. 

Toen het woningbouwproject De Esch in zicht kwam is het stedenbouwkundig plan van tafel 

geveegd en is werden er maximaal 33 woningen toegestaan. Hiervan blijkt nu dat deze wonin-

gen naar woningbouwplan De Esch moesten. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Er is nooit sprake geweest van een goedgekeurd plan voor 44 dan wel 41 woningen in het plange-

bied waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het schetsplan dat onderdeel uitmaakte van 

het op 11 oktober 2019 genomen principebesluit, had betrekking op dezelfde woningbouwaantallen 

als vervat in het voorontwerpbestemmingsplan.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Inspreker heeft bezwaar tegen de bouw van 15 woningen uit woningbouwplan De Esch welke 

rond de woning van inspreker worden gebouwd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit onderdeel van de reactie heeft geen betrekking op het voorliggende bestemmingsplan. Op dit 

onderdeel van de reactie wordt dan ook niet nader ingegaan. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

3) Inspreker is van mening dat de eerder genoemde 15 woningen ook geprojecteerd kunnen wor-

den in het voorliggende woningbouwplan. Door deze woningen toe te voegen aan dit woning-

bouwplan kunnen kleinere woningen/kavels worden gerealiseerd, dit sluit beter aan bij betaal-

bare woningen voor alle doelgroepen.   

 

Gemeentelijk standpunt 

In de toelichting op het bestemmingsplan is verwoord waarom het voorliggende plan past binnen 

het gemeentelijk (woon)beleid. De 15 woningen waar inspreker op doelt maken onderdeel uit van 

een ander woningbouwplan binnen de kern Tubbergen. Om deze reden wordt op dit onderdeel van 

de reactie niet nader ingegaan. 

 

Wel wordt opgemerkt dat in overleg met initiatiefnemer is besloten om de planopzet in met name 

het gebied ten noorden van de Weleveldstraat te wijzigen. De wijziging heeft tot gevolg dat het 

ontwerpbestemmingsplan nu ook de mogelijkheid biedt om: 

 in het gedeelte direct ten zuiden van het perceel van inspreker twee-onder-één-
kapwoningen te realiseren; 

 in het gedeelte aangrenzend aan de woonwagenlocatie vier-onder-één-kapwoningen te 
realiseren.  
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Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid om op een kavel direct ten zuiden 

van de Weleveldstraat een twee-onder-één-kapwoning te bouwen, het voorontwerpbestemmings-

plan  voorzag hier uitsluitend in een vrijstaande woning. Netto kunnen er ten opzichte van het 

voorontwerpbestemmingsplan vijf extra woningen gebouwd worden in het plangebied.  

Voornoemde wijziging is doorgevoerd omdat het plan op deze wijze naar onze mening nog beter 

kan aansluiten bij de woonbehoefte in Tubbergen.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

4) Inspreker is van mening dat de woningen rondom zijn woning in het buitengebied worden ge-

realiseerd, dit mag niet volgens inspreker. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit onderdeel van de reactie heeft geen betrekking op het voorliggende bestemmingsplan. Op dit 

onderdeel van de reactie wordt dan ook niet nader ingegaan. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

5) Op advies van de gemeente moest opeens het gehele weiland aan de Weleveldstraat be-

bouwd worden. Hiermee verplichtte de gemeente inspreker een veel grotere woningbouwont-

wikkeling. Aan deze woningbouwontwikkeling was geen tijdslijn gekoppeld, later werd echter 

een verplichte tijdslijn van 1 jaar ingebouwd. Dit vindt inspreker niet redelijk. Tevens moest de 

ontwikkelaar verklaren dat alle gronden in het plangebied verworven konden worden, dit met 

als reden dat de gemeente niet met alle grondeigenaren wilde onderhandelen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De keuze om binnen het plangebied een woningbouwontwikkeling tot stand te brengen is aan een 

initiatiefnemer. Wij hebben initiatiefnemer niet verplicht tot een grotere woningbouwontwikkeling 

dan initiatiefnemer wenste. Wel hebben wij altijd aangegeven, aangezien in het plangebied sprake 

was van verschillende grondeigenaren, dat sprake moest zijn van één gemeenschappelijk plan om 

daarmee de onderlinge samenhang in relatie tot de omgeving te kunnen borgen. 

 

Ten aanzien van de tijdslijn waar inspreker op doelt merken wij als volgt op. Om te voorkomen dat 

er een onnodig beslag wordt gelegd op het aan de gemeente toegedeelde woningbouwcontingent, 

is in het principebesluit aangegeven dat het principebesluit een tijdelijk karakter heeft en dat het 

standpunt om medewerking te verlenen zou vervallen één jaar na verzenddatum. Het principebe-

sluit is op 19 oktober 2016 verzonden aan initiatiefnemer. Omdat binnen de termijn van één jaar 

geen sprake was van een concreet gemeenschappelijk plan, is initiatiefnemer per brief nog eenma-

lig in de gelegenheid gesteld om tot en met 1 december 2017 de haalbaarheid van het plan aan te 

tonen. Het opnemen van een tijdslijn om te voorkomen dat andere woningbouwplannen door een 

onnodig reserveringsbeslag op het woningbouwcontingent geen doorgang kunnen vinden, lijkt ons 

alleszins redelijk.  

Tot slot merken wij op dat wij de ontwikkelaar niet verplicht hebben om alle gronden in het plange-

bied te verwerven. In ons principebesluit hebben wij aangegeven dat sprake moet zijn van één 

gemeenschappelijk plan om daarmee de onderlinge samenhang in relatie tot de omgeving te kun-

nen borgen. Omdat er sprake is van diverse grondeigenaren in het gebied, hebben wij de initiatief-

nemer uitsluitend geadviseerd om eens na te denken over een exploitatiemaatschappij. Wij hebben 

nooit als eis gesteld dat initiatiefnemer moet aantonen dat alle gronden door initiatiefnemer verwor-

ven konden worden.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 
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6) De gemeente heeft inspreker aangegeven dat de woningbouwprojecten De Esch en Welevel 

niet vallen onder de regeling volgorde van binnenkomst. Deze regel is ingesteld nadat inspre-

ker en de ontwikkelaar een verzoek hadden ingediend. Het is inspreker niet duidelijk waarom 

een termijn van een jaar is opgelegd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van de termijn van een jaar verwijzen wij inspreker naar onze reactie onder punt 5. 

Wat betreft de volgorde van binnenkomst van principeverzoeken merken wij op dat een lijst met 

projecten op volgorde van binnenkomst niet van belang is als het gaat om de vraag of een plan 

doorgang kan vinden of niet. Elk plan wordt afzonderlijk getoetst op haalbaarheid. Indien reclamant 

doelt op paragraaf 3.6 van de beleidsnota Inbreidingslocaties, waarin is vermeld dat aanvragen op 

volgorde van binnenkomst worden behandeld, merken wij op dat deze nota conform paragraaf 1.2 

alleen van toepassing is op kleinschalige woningbouwlocatie. Voor de uitleg van het begrip klein-

schalig sluit deze nota aan bij de jurisprudentie omtrent zgn. ladder, zodat deze nota niet van toe-

passing is op onderhavige locatie (er is sprake dan meer dan 11 woningen).  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

7) Het woningbouwplan De Esch is naar voren gehaald en heeft voor inspraak ter inzage gele-

gen. Inspreker is benieuwd op welke projecten het voorliggende woningbouwplan moest wach-

ten?   

 

Gemeentelijk standpunt 

Voor zover dit onderdeel van de reactie betrekking heeft op een ander dan het voorliggende be-

stemmingsplan, wordt hier niet nader inhoudelijk op ingegaan. Wat betreft het voorliggende plan 

kunnen wij aangeven dat het voorliggende plan niet moest wachten op andere plannen. Het feit dat 

het enige tijd heeft geduurd voordat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, heeft te 

maken met het feit dat ons inziens in eerst instantie geen sprake was van een ruimtelijk aanvaard-

baar plan. Om te komen tot een voor ons ruimtelijk aanvaardbaar plan is het planontwerp aange-

past en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Nadat wij geoordeeld hebben dat sprake was van 

een ruimtelijk aanvaardbaar plan, is het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan ter inzage 

gelegd.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

8) Middels brief heeft inspreker de termijn verlengd tot 1 december 2017, deze verlenging omvat-

te enkele weken. Als niet alle grondeigenaren voor deze datum getekend zouden hebben voor 

de grondoverdracht, zou het project geen doorgang meer vinden. Inspreker vraagt zich af 

waarom deze verlenging onder dwang werd opgelegd. Hier was geen noodzaak voor.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Wij verwijzen inspreker voor een reactie op dit onderdeel van de inspraakreactie naar onze reactie 

onder punt 5.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 
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2.6 Inspreker 6 

Datum brief: 25 maart 2019 

Datum ontvangst: 26 maart 2019 

 

1) Inspreker vraagt zich af hoe wat betreft de fundering wordt omgegaan met de hoge tot zeer 
hoge grondwaterstanden die volgens het waterhuishoudkundig plan aanwezig zijn.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het plan wordt rekening gehouden met het “worst-case” scenario. Hiervoor wordt een GHG (ge-

middeld hoogste grondwaterstand) aangehouden. De nieuwbouw dient te voldoen aan de eisen die 

hiervoor gelden. Het plan is hierop ingesteld en hierin worden geen problemen verwacht.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2) Inspreker vraagt zich af of de wadi-achtige strook bij/langs Huiskes/Soweco voldoende is voor 
de opvang en afvoer van hemelwater. Volgens het plan moet alle water naar de wadi-strook, 
inspreker ziet graag dat dit ook wordt uitgevoerd. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De capaciteit van de wadi is berekend volgens de daarvoor geldende normen. Er zijn voor ons dan 

ook geen redenen om aan te nemen dat de wadi qua capaciteit onvoldoende zal zijn. Wat betreft 

de uitvoering merken wij op dat met de initiatiefnemer een overeenkomst wordt gesloten, uit deze 

overeenkomst volgt onder meer dat het plan overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente 

bouw- en woonrijp gemaakt moet worden. De aanleg van waterpartijen (wadi’s) maakt onderdeel 

uit van het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

3) Inspreker wil een bevestiging dat er een verbinding wordt gerealiseerd tussen plan Weleveld 
en de Verdistraat. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Onderdeel van het plan betreft het realiseren van een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgan-

gers tussen plan Weleveld en de Verdistraat. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 

2.7 Inspreker 7 

Datum brief: 26 maart 2019 

Datum ontvangst: 26 maart 2019 

 
1) Inspreker geeft aan dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er met de bouw van de wonin-

gen voor de bedrijven naar de toekomst toe geen uitbreidingsmogelijkheden meer bestaan dan 
wel mogelijk zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat de oprukkende woonbebouwing belem-
merd wordt voor de gewenste bedrijfsvoering of toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op 28 mei 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden met inspreker. In dit overleg zijn de mogelijk 

toekomstige uitbreidingsplannen van inspreker besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is een 

aanvullend akoestisch onderzoek gedaan. In dit onderzoek, tevens verwerkt in en opgenomen als 

bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan, is rekening gehouden met de mogelijke uitbrei-



 

15 

dingsplannen en de daarmee gemoeide toename aan transportbewegingen. Conclusie van het 

onderzoek is dat voor wat betreft het aspect geluid de geplande woningbouw geen belemmering 

vormt voor een eventuele uitbreiding van het bedrijf en de gewenste bedrijfsvoering. Het onderzoek 

is, zoals besproken in het overleg van 28 mei 2019, ook gedeeld met inspreker. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van de regels en de verbeelding 

van het bestemmingsplan. Wel is de toelichting van het bestemmingsplan aangevuld met de resul-

taten van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. Het onderzoek is tevens als bijlage bij de toelich-

ting opgenomen.  

 

 
2) Alle maatregelen moeten worden getroffen om een overschrijding op kavel 4 en 5 te voorko-

men. Een argument als ‘niet wenselijk’ is naar mening van inspreker niet acceptabel en kan 
niet aangehaald worden om maatwerkvoorschriften op te stellen om zo af te kunnen/mogen 
wijken van bepaalde geluidsniveaus. Dit temeer niet omdat een bedrijf dat wil uitbreiden dan 
wel haar activiteiten wil wijzigen wel gehouden is aan de geldende geluidsniveaus en akoesti-
sche maatregelen dient te nemen ter voorkoming van overschrijding van geluidsniveaus. 
 

Gemeentelijk standpunt 

Uit het onderzoek ‘Akoestisch onderzoek industrielawaai Brugman en Huiskes’ volgt dat in  de 

nachtperiode de norm van 60 dB(A) ter plaatse van kavel 4 en 5 wordt overschreden. Ter plaatse 

van kavel 4 bedraagt de overschrijding 3 dB(A). Ter plaatse van kavel 5 bedraagt de overschrijding 

2 dB(A) indien de bedrijfsunit/bijgebouw wordt gerealiseerd of 3 dB(A) indien de bedrijfs-

unit/bijgebouw niet wordt gerealiseerd. De hiervoor genoemde overschrijdingen treden twee keer in 

de nachtperiode op als gevolg van vrachtwagens die komen en gaan bij het bedrijf via route 1 (ont-

sluiting bedrijf t.b.v. laden en lossen aan zijde Reutummerweg). Op het moment dat er een vracht-

wagen op de Reutummerweg optrekt of afremt, zullen vergelijkbare of hogere pieken optreden. 

 

Conform het Bouwbesluit dient een woning een minimale geluidswering te hebben van 20 dB(A). 

Met deze verplichte geluidswering wordt in de nachtperiode voldaan aan het ten hoogste toelaatba-

re maximale geluidsniveau in de woning van 45 dB(A). Om deze reden en het feit dat optrekkende 

en afremmende vrachtwagens op de Reutummerweg, het gaat hierbij om vrachtwagens die niets 

van doen hebben met het bedrijf van inspreker, zorgen voor vergelijkbare of hogere pieken vinden 

wij het in dit geval acceptabel om een maatwerkvoorschrift op te leggen. Hierbij is het van belang 

om te benadrukken dat het bedrijf van inspreker niet extra beperkt wordt door het maatwerkvoor-

schrift, het maatwerkvoorschrift is juist bedoeld om op de gevel van de woningen op kavel 4 en 5 

een licht hoger maximaal geluidsniveau toe te staan van respectievelijk 62 en 63 dB(A) in de 

nachtperiode. 

 

Ten aanzien van de  uitbreidingsplannen van het bedrijf wordt verwezen naar de gemeentelijke 

reactie op de inspraakreactie van inspreker onder 1. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de inspraakreactie leidt niet tot een wijziging in het ontwerpbestemmingsplan.  
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3. WIJZIGINGEN VOOR ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

3.1 Wijzigingen n.a.v. ingebrachte inspraakreacties 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte inspraakreacties worden ten 

opzichte van het ter inzage gelegde voorontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzigingen 

doorgevoerd.  

 

Toelichting 

 Naar aanleiding van de door inspreker 4 ingediende reactie, is aanvullend akoestisch on-
derzoek verricht. Dit aanvullende akoestisch onderzoek is verwerkt in en tevens opgeno-
men als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan; 

 Naar aanleiding van het overleg van 28 mei 2019 met inspreker 6, is een aanvullend 
akoestisch onderzoek verricht. Dit aanvullende akoestisch onderzoek is verwerkt in en te-
vens opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Regels  

Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de regels van het bestemmingsplan niet gewijzigd.  

 

Verbeelding 

 Als gevolg van de inspraakreactie van inspreker 1, is de planopzet ten noorden van de 
Weleveldstraat gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat ook de verbeelding van het bestem-
mingsplan aan deze zijde gewijzigd is. 

 

 

3.2 Overige wijzigen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan 

 

Toelichting 

 De planopzet in met name het gebied ten noorden van de Weleveldstraat is gewijzigd. De-
ze wijziging heeft tot gevolg dat het ontwerpbestemmingsplan nu ook de mogelijkheid biedt 
om: 

o in het gedeelte ten noorden van de Weleveldstraat, aangrenzend aan de woonwa-
genlocatie, vier-onder-één-kapwoningen te realiseren; 

o in het gedeelte ten noorden van de Weleveldstraat, aan de andere kant van de 
straat dan voornoemde wijziging, twee-onder-één-kapwoningen te realiseren; 

Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid om op een kavel direct ten 

zuiden van de Weleveldstraat een twee-onder-één-kapwoning te bouwen, het vooront-

werpbestemmingsplan  voorzag hier uitsluitend in een vrijstaande woning. Netto kunnen er 

ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vijf extra woningen gebouwd worden in 

het plangebied. De plantoelichting is hierop aangepast; 

 Als onderdeel van de ontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Dit beeldkwali-
teitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke wel-
standsbeleid. Het beeldkwaliteitsplan maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, 
wel zijn onderdelen uit het beeldkwaliteitsplan gebruikt in de planbeschrijving in de toelich-
ting van het bestemmingsplan; 

 Als onderdeel van de ontwikkeling is een Groenplan uitgewerkt. Onderdelen van dit 
Groenplan zijn verwerkt in de toelichting, tevens is het Groenplan als bijlage bij de toelich-
ting opgenomen; 

 Op basis van een geactualiseerde versie van AERIUS Calculator en rekening houdend 
met de wettelijke verplichting tot het gasloos uitvoeren van woningen, is een nieuwe stik-
stofberekening uitgevoerd. De resultaten en toelichting hierop zijn vervat in het Onderzoek 
stikstofdepositie Weleveld Tubbergen (d.d. 24 oktober 2019). Het nieuwe stikstofdepositie-
onderzoek is verwerkt in en tevens opgenomen als bijlage bij de toelichting; 
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 Als gevolg van enkele planwijzigingen maar ook als gevolg van een meer gedetailleerde 
uitwerking van de plannen is het waterhuishoudkundig plan gewijzigd. Het gewijzigde wa-
terhuishoudkundig plan is als bijlage bij de toelichting opgenomen; 

 

Regels 

 

 De planopzet in met name het gebied ten noorden van de Weleveldstraat is gewijzigd. De-
ze wijziging heeft tot gevolg dat het ontwerpbestemmingsplan nu ook de mogelijkheid biedt 
om: 

o in het gedeelte direct ten zuiden van het perceel van inspreker twee-onder-één-
kapwoningen te realiseren; 

o in het gedeelte aangrenzend aan de woonwagenlocatie vier-onder-één-
kapwoningen te realiseren.  

Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid om op een kavel direct ten 

zuiden van de Weleveldstraat een twee-onder-één-kapwoning te bouwen, het vooront-

werpbestemmingsplan  voorzag hier uitsluitend in een vrijstaande woning. Netto kunnen er 

ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vijf extra woningen gebouwd worden in 

het plangebied. De regels zijn hierop aangepast; 

 De regels van het ontwerpbestemmingsplan zijn op onderdelen gewijzigd als gevolg van 
de wijzigingen waarin het “(veeg)bestemmingsplan kernen Tubbergen” gaat voorzien. Door 
aan te sluiten bij dit bestemmingsplan, ontstaat meer eenduidigheid in regelingen in de 
gemeente Tubbergen;  

 De regels ten aanzien van het parkeren, opgenomen in de Overige regels, zijn gewijzigd 
als gevolg van een nieuwe standaardregeling die aansluit bij de meest recente jurispruden-
tie omtrent dit onderdeel. 
 

Verbeelding 

 

 De planopzet in met name het gebied ten noorden van de Weleveldstraat is gewijzigd. De-
ze wijziging heeft tot gevolg dat het ontwerpbestemmingsplan nu ook de mogelijkheid biedt 
om: 

o in het gedeelte direct ten zuiden van het perceel van inspreker twee-onder-één-
kapwoningen te realiseren; 

o in het gedeelte aangrenzend aan de woonwagenlocatie vier-onder-één-
kapwoningen te realiseren.  

Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid om op een kavel direct ten 

zuiden van de Weleveldstraat een twee-onder-één-kapwoning te bouwen, het vooront-

werpbestemmingsplan  voorzag hier uitsluitend in een vrijstaande woning. Netto kunnen er 

ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vijf extra woningen gebouwd worden in 

het plangebied. De verbeelding is hierop aangepast. 
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 1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Tubber-

gen, Weleveld-Reutummerweg’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 25 augustus 2020 in de 

Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening met ingang van 26 augustus 2020 het ontwerp-bestemmingsplan voor een ieder ter inzage 

gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openings-

uren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de bouw van 18 woningen in het gebied globaal gelegen 

tussen de Reutummerweg en de Weleveldstraat en 20 woningen in het gebied tussen de Weleveld-

straat en de Verdistraat. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen 

kenbaar maken. Er zijn vier reclamanten die gebruik heeft gemaakt/hebben gemaakt  van het recht 

om zienswijzen in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen zienswijzen samengevat en 

vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgesloten met 

een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze al dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de zienswijzen, 

op een rij gezet.  
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2.BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1  
Datum brief: 4 oktober 2020 

Datum ontvangst: 4 oktober 2020 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk on-

derdeel van de zienswijze van reclamant ingegaan. Elk onderdeel is voorzien van een gemeentelijk 

standpunt en een conclusie. 

1) Het woningbouwprogramma van Tubbergen is gebaseerd op een Primos-analyse uit 2013. Re-

clamant is van mening dat deze analyse niet meer actueel is en zou graag de toekomstige 

woningbouwaantallen willen zien op basis van een actuele groeiverwachting.  

In de STEC-analyse 2017-2027 wordt uitgegaan van een groei van het aantal huishoudens van 

7%. Dit percentage is volgens reclamant niet correct, volgens onderzoek door het PBL en het 

CBS wordt er juist een krimp van 3,8% verwacht in de gemeente Tubbergen. Reclamant vraagt 

zich af wat de gemeente van deze cijfers vindt in relatie tot het grote aantal voorgenomen nieuw 

te bouwen woningen (89 stuks) in het dorp Tubbergen.  

Gemeentelijk standpunt 

Het gemeentelijk woonbeleid wordt globaal genomen elke 4 á 5 jaar geactualiseerd door het opstel-

len van een nieuwe woonvisie. In 2015 is gewerkt aan de Woonvisie 2016+. Hierbij is gebruik ge-

maakt van de toen actuele PRIMOS cijfers uit 2013. PRIMOS is een algemeen geaccepteerde trend-

prognose.  

Omdat de gemeentelijke woonvisie een looptijd heeft van 4 jaar, is aangegeven dat na twee een 

Uitvoeringsnota woningbouw wordt opgesteld. Daarmee wordt de gemeenteraad geïnformeerd over 

de voortgang van de woningbouw en de aanpassingen in de planning.  Deze nota bevat een actueel 

beeld van het woningbouwprogramma voor Tubbergen en is de gemeentelijke inzet bij de regionale 

afstemming van de woningbouw. In 2017 heeft dit plaats gevonden; dit heeft geresulteerd in het 

gemeentelijk uitvoeringskader woningbouw dat in 2018 is vastgesteld; hierbij is gebruik gemaakt van 

nieuwere PRIMOS cijfers, die van 2016. In dit Uitvoeringskader wordt uitgegaan van maximaal 530 

woningen in de periode 2017 -2027. 

In 2017 is in regionaal verband, in samenwerking met de Provincie, de Regionale Woon Program-

mering (RWP) vastgesteld; hierin is voor de gemeente Tubbergen een maximum van 585 toe te 

voegen woningen opgenomen. Dit aantal is overgenomen in de RWP van 2019. Dit jaar wordt de 

RWP naar verwachting vervangen door de Regionale Woonagenda. Nog onduidelijk is hoe de pro-

grammering voor de gemeente Tubbergen hierin zal worden opgenomen. 

 

De verdeling van de genoemde aantallen uit de RWP over de 9 kernen van de gemeente heeft ertoe 

geleid dat voor de kern Tubbergen op basis van de bovenstaande gegevens, rekening houdend met 

gereed gemelde woningen en harde plancapaciteit in de kern Tubbergen, nog 166 woningen kunnen 

worden toegevoegd. De aantallen zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Tubbergen, Weleveld-

Reutummerweg” past binnen dit gemeentelijk woningbouwprogramma.  

 

Ten aanzien van het door reclamant betwiste percentage groei van het aantal huishoudens in de 

gemeente Tubbergen, merken wij het volgende op. Het onderzoek waar reclamant naar verwijst gaat 

niet over het huishoudenaantal, dit onderzoek gaat over de verwachte bevolkingskrimp tot 2035. De 

verwachte krimp in inwoneraantal en de verwachte groei in het aantal huishoudens is niet één op 

één met elkaar vergelijkbaar. Daarbij is de gemiddelde grootte van een huishouden de laatste jaren 

kleiner geworden, daar waar voorheen in Tubbergen sprake was van een situatie met de gemiddeld 

hoogste huishoudensgrootte in Overijssel. Gevolg van deze gezinsverdunning is dat ook bij een ge-

lijkblijvend inwoneraantal, er wel behoefte is aan extra woningen. Overigens is het inwoneraantal in 
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Tubbergen de laatste jaren ook nog licht gestegen en is van krimp op dit moment geen sprake. Wel 

is bekend, dit wordt ook onderkend in de STEC-analyse waar reclamant naar verwijst, dat in de 

periode na 2027 de noodzaak om woningen aan de voorraad toe te voegen zal afnemen.  

 

Overigens hebben wij naar aanleiding van de zienswijze van reclamant wel noodzaak gezien om te 

bekijken of de Laddertoets van oktober 2018 nog voldoende actueel is. Dit is gedaan middels een 

oplegnotitie opgesteld oor bureau STEC. In deze notitie is gekeken naar actuele inzichten in de 

woningvraag op basis van de recent verschenen Primos 2020. Daarnaast is gekeken naar de actuele 

inzichten aan de aanbodkant, op basis van de gemeentelijke woningbouwplancapaciteit. Conclusie 

van de oplegnotitie is dat de Laddertoets uit oktober 2018 nog voldoende actueel is. Op basis van 

deze oplegnotitie, welke is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan, zijn 

paragraaf 4.1.2 en paragraaf 4.4.2.6 van de toelichting van het bestemmingsplan gewijzigd en aan-

gevuld.  

 

2) Gelet op de ontwikkeling van het plan De Esch en de ontwikkeling van plan Weleveld in het-

zelfde segment, vraagt reclamant zich af of er nog wel sprake is van een geleidelijke woning-

bouwontwikkeling zoals de gemeente aangeeft in haar gemeentelijk beleid en de structuurvisie. 

Reclamant verwijst hierbij naar plan Binnenveld waarbij het 8 jaar geduurd heeft om volledig 

verkocht en volgebouwd te raken.  

Gemeentelijk standpunt 

Het woningbouwplan Binnenveld 2, waar door reclamant naar verwezen wordt, heeft inderdaad een 

langere tijd nodig gehad om alle kavels verkocht te krijgen. Dit heeft mede een oorzaak gehad in de 

periode waarin de kavels beschikbaar kwamen: rond de recessie in 2007 als gevolg van de krediet-

crisis/bankencrisis. Op dit moment is wel vraag naar dergelijke woningbouwkavels en zijn  alle kavels 

op het plan Binnenveld 2 uitgegeven.  

Overigens zijn wij van mening dat beide bestemmingsplannen, woningbouwplan De Esch en het 

voorliggende plan, complementair aan elkaar zijn en niet te vergelijken zijn met het woningbouwplan 

Binnenveld aangezien er ook voor de onderkant van de startersmarkt gebouwd gaat worden. 

 

3) Het plangebied wordt opgehoogd omdat van nature niet voldaan kan worden aan de ontwate-

ringseisen. Wat betekent deze ophoging voor de huidige bestaande woningen aan de Wele-

veldstraat.  

Gemeentelijk standpunt 

Het plan dient opgehoogd te worden omdat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) voor 

de laaggelegen weilanden relatief hoog staat. Circa 30 centimeter onder maaiveld. Dit komt mede 

doordat de weilanden ten opzichte van de omliggende (bebouwde) percelen lager liggen. De wonin-

gen aan de Weleveldstraat 14 en 21-21A hebben ongeveer hetzelfde bouwpeil als de meest nabij 

deze woningen gelegen bouwkavel. Voor de nieuwbouwkavels geldt een ontwateringseis van 1 me-

ter boven de GHG, ook de bestaande woningen liggen circa 1 meter boven de GHG. Daarnaast ligt 

de drainage in de wadi’s lager dan de huidige slootbodem. Dit heeft ten opzichte van de huidige 

situatie een positief effect in de natte periodes. Hier komt bij dat de sloot voor de woning aan de 

Weleveldstraat 14 gehandhaafd wordt, waardoor dit erf op de huidige wijze blijft afwateren.  

 

4) De tegenover de woning van reclamant gelegen wadi, met daar achter drie nieuw te bouwen 

woningen, doet afbreuk aan het huidige uitzicht vanaf de kavel van reclamant. Hierdoor wordt 
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het uitzicht op het bestaande groen ontnomen terwijl er in het voorontwerp en het beeldkwali-

teitsplan sprake lijkt te zijn van een nieuwe rij bomen op deze locatie. Ook vreest reclamant 

stankoverlast en ongedierte als gevolg van stilstaand water in de wadi.  

Gemeentelijk standpunt 

Het is vaste jurisprudentie dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij uitzicht. De raad heeft be-

leidsruimte om de betrokken belangen af te wegen. De raad kent een zwaarder belang toe aan de 

woningbehoefte waarin dit plan voorziet.  

Ten aanzien van de vrees van reclamant voor stankoverlast en ongedierte wordt het volgende op-

gemerkt. De wadi wordt zo ontworpen dat hier maximaal 10 centimeter water in kan blijven staan. 

Bij het bereiken van deze waterstand stroomt deze in een kolk over richting het oosten. Voor de 

resterende 10 centimeter water wordt er een drainage op circa 40 centimeter diepte gelegd in de 

wadi/greppel. Deze drainage zorgt ervoor dat het achtergebleven water in de wadi binnen afzienbare 

tijd de grond is getrokken en vertraagd wordt afgevoerd. Van stankoverlast en ongedierte als gevolg 

van stilstaand water zal dan ook geen sprake zijn. Gelet op de inpassing van de wadi in de omgeving 

is er geen sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat van reclamant. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant heeft geleidt tot een aanpassing van de toelichting van het bestem-

mingsplan.  

 
 
 
2.2 Reclamant 2  

Datum brief: 5 oktober 2020 

Datum ontvangst: 5 oktober 2020 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk on-

derdeel van de zienswijze van reclamant ingegaan. Elk onderdeel is voorzien van een gemeentelijk 

standpunt en een conclusie. 

 

1) De locatie is niet bestemd voor woningbouw en is in het verleden aangeduid als een blijvende 

groene long voor Tubbergen. In het verleden zijn meerdere plannen om deze reden afgewe-

zen. De gemeente voert inconsistent beleid naar mening van reclamant. Reclamant wil op 

basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzage in alle besluiten van de gemeente over 

deze locatie vanaf de periode dat sprake is geweest dat hier mogelijk een basisschool ge-

bouwd zou worden. 

Gemeentelijk standpunt 

Het verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur is conform de Wet openbaarheid 

van bestuur separaat behandeld. 

 

Ten aanzien van de mening van reclamant dat sprake is van inconsistent beleid merken wij op dat 

in het kader van voorliggende procedure, plannen of initiatieven uit het verleden voor deze locatie 

niet relevant zijn. De ontwikkeling als vervat in voorliggend bestemmingsplan is op dit moment het 

uitgangspunt en getoetst aan de planologische uitgangspunten die voor dit gebied relevant zijn. In 

paragraaf 4.4 van de plantoelichting is getoetst aan het gemeentebeleid. De conclusie is dat voorlig-

gend plan hieraan voldoet. 

 

2) Volgens reclamant wordt vanaf 2016 ten onrechte aangegeven dat op deze locatie bouwplan-

nen ontwikkeld kunnen worden op basis van de Nota inbreidingslocaties 2016. De aard en 
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strekking van inbreidingslocaties waar op gedoeld wordt in deze nota is een andere dat de 

locatie aan de Reutummerweg-Weleveldstraat. 

Gemeentelijk standpunt 

Het voorliggende bestemmingsplan en de woningbouwontwikkeling die met dit bestemmingsplan 

mogelijk wordt gemaakt, is niet gebaseerd op de Nota inbreidingslocaties 2016. In deze nota, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2016, is in paragraaf 1.2 de reikwijdte van de nota 

opgenomen: 

 

“Deze beleidsnota is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in bestaand ste-

delijk gebied. Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van 

locaties voor herstructurering of transformatie. 

Voor uitleg van het begrip “kleinschalig” wordt aangesloten bij de actuele stand van de jurisprudentie 

met betrekking tot de toepassing van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 

3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening).” 

 

Gelet op de jurisprudentie is er bij een plan van 11 woningen sprake van kleinschalige woningbouw. 

Dit betekent dat de beleidsnota van toepassing is op woningbouwplannen op woningbouwplannen 

van maximaal 11 woningen.1 Onderhavig bestemmingsplan maakt meer woningen mogelijk, zodat 

de beleidsnota niet van toepassing is.  

  

3) Er wordt onvoldoende rekening gehouden met ecologische aspecten. Zo wordt onnodig over 

gegaan tot de kap van twee oude monumentale eiken, en wordt geen rekening gehouden met 

het goed in stand houden van aanwezige flora en fauna. 

Gemeentelijk standpunt 

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan is in juli 2017 een ecologisch onderzoek uitge-

voerd. Dit onderzoek is in mei 2020 uitgebreid en aangevuld omdat de lijst met soorten, waarvoor 

een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, was aangepast. Het ecologisch 

onderzoek is in oktober 2020 wederom geactualiseerd zodat sprake is van een actueel onderzoek. 

In tegenstelling tot wat reclamant aangeeft, zijn de ecologische aspecten wel onderdeel geweest van 

de belangenafweging.  

 

Ten aanzien van de twee eiken waar reclamant op doelt merken wij op: kap van deze bomen is 

noodzakelijk  in verband met de aanleg van een keer lus voor o.a. bezoekers, de vuilniswagen en 

de veiligheidsdiensten en een ontsluiting voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Voor het 

bouwrijp- en woonrijp maken van dit gebied is het noodzakelijk om de grond (wegen, tuinen en bouw-

kavels) waar de twee eiken staan waarop u  doelt, met minimaal 80 cm worden opgehoogd. Dit 

ophogen kunnen de eiken niet verdragen en mede om deze reden gekapt moeten worden. Het gaat 

hier niet om eiken die zijn aangewezen als een monumentale boom.  
 

4) Er wordt onvoldoende rekening gehouden met een goede waterhuishouding met betrekking tot 

aanliggende bestaande (hogere) percelen.  

Gemeentelijk standpunt 

Er wordt wel degelijk voldoende rekening gehouden met een goede waterhuishouding, ook met be-

trekking tot de aanliggende bestaande percelen. In het kader van deze ontwikkeling is een water-

huishoudkundig plan opgesteld dat de basis vormt voor de verder inrichting van het plan qua water-

huishouding.  

                                                      

 
1 ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1066. 
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Ten opzichte van het perceel van reclamant wordt opgemerkt dat dit perceel hoger ligt dan de eerst-

volgende aangrenzende bouwkavel. Deze bouwkavel, en de daaraan grenzende bouwkavels, wate-

ren af richting de Weleveldstraat. Van enige vorm van wateroverlast als gevolg van dit nieuwbouw-

plan voor reclamant is dan ook geen sprake.  

 

5) Planologisch klopt het plan niet. Naar mening van reclamant is het onlogisch om de grotere 

kavels aan de kant van de Reutummerweg in te tekenen, juist aan de noordkant van het plan 

zijn ruimer opgezette kavels ingetekend. Het is naar mening van reclamant logische om aan de 

noordkant de ruimere kavels te situeren. Tevens worden hiermee onnodige verkeersstromen 

gecreëerd doordat de wijk vanaf de Reutummerweg ontsloten wordt.  

Gemeentelijk standpunt 

Wij zijn van mening dat de gekozen planopzet, gelet op de bebouwingsdichtheid en opzet van de 

ten noorden gelegen woonwijk, vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.  

De opmerking van reclamant inzake het creëren van onnodige verkeersstromen door de gekozen 

planopzet kunnen wij niet plaatsen. Met de door reclamant voorgestelde planopzet, wijzigt er immers 

niets aan de verkeerstromen aangezien ook dan de woningen, op drie woningen na, allen ontsluiten 

op de Reutummerweg. Ten aan van deze ontsluiting wordt aanvullend opgemerkt dat de Reutum-

merweg een capaciteit heeft van 5.000/6.000 motorvoertuigen per etmaal. Zoals uit het verkeer- en 

parkeeronderzoek blijkt wordt deze capaciteit met een toekomstige werkdagintensiteit van circa 

2.500 motorvoertuigen per etmaal ook na de ontwikkeling van deze woonwijk ruimschoots niet be-

naderd.  

 

6) Reclamant is van mening dat de wijze waarop in plan De Esch wordt aangesloten bij de be-

staande bouw afwijkt van de wijze waarop het voorliggende plan aansluit op de bestaande 

bouw. Hierbij doelt reclamant op de ruim opgezette groenwal, in het voorliggende plan is slechts 

sprake van een groenstrook van in het slechtste punt nog geen meter.  

Gemeentelijk standpunt 

De situatie bij het woningbouwplan De Esch is niet één op één vergelijkbaar met het voorliggende 

plan. De wijze waarop een plan aansluit op de omgeving is sterk afhankelijk van de omgeving waar 

het plan wordt gerealiseerd. Ten aanzien van de groenwal in het woningbouwplan De Esch waar 

reclamant naar verwijst, merken wij op dat deze groenwal noodzakelijk is vanwege de geluidsbelas-

ting als gevolg van de Tubbergeresweg (N343). Hier is dus sprake van een groenwal die in eerst 

instantie fungeert als geluidswal. Bij het voorliggende plan is er geen noodzaak om een dergelijke 

voorziening te realiseren.  

De door reclamant bedoelde groenstrook is het gevolg van een overleg tussen reclamant en initia-

tiefnemer. Uit overleg blijkt dat de betreffende groenstrook een breedte krijgt van 4 meter, 1 meter 

op grond van initiatiefnemer (indien gewenst) en 3 meter op gronden die behoren tot het plangebied 

van voorliggend bestemmingsplan. De aanleg van deze groenstrook is naar onze mening niet nood-

zakelijk in het kader van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van voorliggend bestemmingsplan.  

 

7) Reclamant heeft de indruk dat men in de gemeente Tubbergen alleen zijn/haar zin krijgt als er 

veel heisa gemaakt wordt. Reclamant voelt zich niet serieus behandeld en voelt zich genood-

zaakt om in plaats van in goed overleg te zoeken naar een oplossing op een andere wijze te 

kijken wie gelijk heeft in deze kwestie.  

Gemeentelijk standpunt 

Wij herkennen ons niet in het beeld dat reclamant schetst, wel betreuren wij het dat reclamant zich 

niet serieus behandeld voelt. Naar aanleiding van de inspraakreactie van reclamant is het bouwplan 

aangepast door het bouwvlak van de aan de kavel van reclamant grenzende woning te verschuiven 

naar het zuiden. Daarnaast heeft initiatiefnemer getracht om in overleg met reclamant te komen tot 
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overeenstemming over de groenstrook aangrenzend aan het perceel van reclamant. Wij betreuren 

het dat dit niet heeft geleid tot de gewenste overeenstemming, maar zijn wel van mening dat het nu 

voorliggende plan ruimtelijk aanvaardbaar is.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen 

 

2.3 Reclamant 3  
Datum brief: 2 oktober 2020 

Datum ontvangst: 2 oktober 2020 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk on-

derdeel van de zienswijze van reclamant ingegaan. Elk onderdeel is voorzien van een gemeentelijk 

standpunt en een conclusie. 

1) Het plan garandeert onvoldoende dat de geel omlijnde groenstroken/houtwallen inclusief de 

bestaande begroeiing behouden blijven. Zowel de tekeningen bij het bestemmingsplan als het 

beeldkwaliteitsplan verschaffen hieromtrent geen helderheid. Deze groenstroken/ houtwallen 

dienen gehandhaafd te worden. Reclamant verzoekt om de groenstroken onderdeel uit te laten 

maken van het plan.  

Gemeentelijk standpunt 

De door reclamant geel omlijnde groenstrook maakt, met uitzondering van een beperkt deel gren-

zend aan de Weleveldstraat (in de zienswijze van reclamant zichtbaar door de overlapping van de 

rode lijn met de gele lijn), geen onderdeel uit van het plangebied van voorliggend bestemmingsplan. 

Deze groenstrook, waarin zich tevens een sloot bevindt die van belang is voor de waterafvoer, blijft 

in eigendom van de gemeente. Zoals ook blijkt uit het bij het bestemmingsplan behorende groenplan, 

waarin ook de groenstrook is ingetekend die in eigendom blijft van de gemeente, worden in de groen-

strook in totaal drie bomen gekapt waarbij tevens de onderbegroeiing onder deze bomen verwijderd 

zal worden. De kap van deze bomen is noodzakelijk in verband met de verkaveling van het voorlig-

gende woningbouwplan en de mogelijkheid om de bestaande groenstrook te kunnen onderhouden. 

Voor het overige blijft de door reclamant bedoelde groenstrook gehandhaafd, met dien verstande 

dat hier wel regulier onderhoud gepleegd zal worden. Dit is mede noodzakelijk vanwege de functie 

van de afvoersloot in deze groenstrook.  

Omdat de door reclamant bedoelde groenstrook in eigendom blijft van de gemeente, wordt geen 

noodzaak gezien en heeft het geen meerwaarde om deze groenstrook onderdeel uit te laten maken 

van het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan.  

 

2) Het met rode lijnen afgebakende gebied komt niet overeen met de kadastrale grenzen volgens 

de website van het kadaster.  

Gemeentelijk standpunt 

Het is juist dat aan de oostzijde de huidige kadastrale grenzen niet overeenkomen met de grens van 

het plangebied. Een deel van het bij de gemeente in eigendom zijnde kadastrale perceel Tubbergen, 

sectie L, nummer 6757 wordt namelijk verkocht aan de initiatiefnemer van het voorliggende woning-

bouwplan. Dit gedeeltelijke perceel maakt daarmee ook onderdeel uit van het voorliggende woning-

bouwplan. 
 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.4 Reclamant 4 
Datum brief: 5 oktober 2020 

Datum ontvangst: 6 oktober 2020 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant maakt bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt op elk afzonderlijk on-

derdeel van de zienswijze van reclamant ingegaan. Elk onderdeel is voorzien van een gemeentelijk 

standpunt en een conclusie.  

 

1) Reclamant is blij te lezen uit de gemeentelijke reactie op de door reclamant ingediende in-

spraakreactie, dat zij niet beperkt worden in haar activiteiten. Reclamant ziet wel graag als op-

merking in de koopovereenkomst dat een toekomstig koper zich bewust is van het feit dat men 

gaat wonen naast een terrein waar de stichting activiteiten uitvoert die (mogelijk) enige uitstra-

ling heeft naar de omgeving.   

Gemeentelijk standpunt 

De koopovereenkomst waar reclamant naar verwijst betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tus-

sen verkoper en koper, de gemeente is geen partij in deze overeenkomst. Wel heeft de gemeente 

nogmaals de wens van reclamant kenbaar gemaakt aan initiatiefnemer van het voorliggende wo-

ningbouwplan.  

 

2) Reclamant vraagt te overwegen of de ruimtelijke inpassing gebaseerd op de het onderzoek dat 

is uitgevoerd naar de activiteiten van de stichting, voldoende is om discussie omtrent de activi-

teiten van de stichting te voorkomen dan wel te weerleggen.  

Gemeentelijk standpunt 

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de activiteiten van de stichting. Vanzelf-

sprekend zal de stichting zowel in de huidige als de toekomstige situatie moeten voldoen aan het 

bepaalde in het Activiteitenbesluit. Zoals uit het onderzoek blijkt wordt de stichting in haar reguliere 

activiteiten niet belemmerd. Het muziekgeluid van muziekboxen op het buitenterrein bij afwijkende 

activiteiten, zorgt in de huidige situatie al voor een overschrijding van de geluidsvoorschriften van 

het Activiteitenbesluit bij bestaande woningen. Om bij de bestaande woningen te kunnen voldoen, 

dient het geluidsniveau uit de boxen fors naar beneden bijgesteld te worden. Door toepassing te 

geven aan de 12-dagenregeling uit het Activiteitenbesluit, kan voor maximaal 12 dagen per jaar 

zowel bij de bestaande als de nieuwe woningen een overschrijding van de geluidsvoorschriften wor-

den toegestaan en kan de stichting haar afwijkende activiteiten grotendeels blijven uitvoeren. Hier-

mee is sprake van een goede ruimtelijke ordening en is tevens sprake van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat bij de bestaande en de nieuwe woningen.  

 

3) Reclamant merkt op dat de stichting beschikt over een permanente stookvergunning. Deze is 

door de gemeente Tubbergen verzonden op 17 maart 1997 onder kenmerk BO-b/97-2184. Als 

gevolg van de woningbouwontwikkeling acht reclamant de kans groot beperkt te worden in het 

houden van een kampvuur op de daarvoor ingerichte locatie op het terrein. Reclamant wil niet 

beperkt worden in de mogelijkheid om op deze daarvoor bedoelde locatie een kampvuur te 

houden. 

Gemeentelijk standpunt 

De betreffende stookvergunning, het betreft hier een ontheffing van de destijds geldende Alge-

mene Plaatselijke Verordening, waar reclamant naar verwijst is overlegd door reclamant aan de 

gemeente. De betreffende ontheffing voor het ontsteken van een kampvuur voor de scouting geldt 

op dit moment nog steeds. Aan de ontheffing zijn een aantal voorwaarden verbonden, één van 



 

10 

 

deze voorwaarden luidt als volgt: er mag uitsluitend gestookt worden indien de windrichting van de 

gebouwen afstaat, aan de zijde waar wordt gestookt.  

 

Indien de omgeving in ogenschouw wordt genomen dan kan op dit moment uitsluitend een kampvuur 

worden ontstoken indien er sprake is van een westenwind. Daarbij staat de wind richting het oosten 

en dus van de kern Tubbergen af. Is sprake van een andere windrichting, dan kan geen kampvuur 

ontstoken worden omdat dan de wind richting de gebouwen staat en niet voldaan wordt aan de 

ontheffingsvoorwaarde. Gelet op deze voorwaarde, levert de realisatie van woonbebouwing in het 

plangebied geen extra belemmering op voor het ontsteken van het kampvuur op de daarvoor be-

doelde locatie van de stichting.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden ten opzicht van 

het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzigingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

Paragraaf 4.1.2 en paragraaf 4.4.2.6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn gewijzigd/ 

aangevuld op basis van de oplegnotitie van bureau STEC (kenmerk: 20.362 BT/LH). De oplegnotitie 

is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan.  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Tubbergen 

dd.15 december 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Tubbergen, Weleveld-Reutummer-

weg”. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg" met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.TUBBPWELEVELDREUTU-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden bedrijf:

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.8  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd;

1.9  bed-and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.10  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.11  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.12  begane grond:

de eerste bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau danwel waarvan 
de bovenkant van de vloer maximaal 1 m boven peil is gelegen;
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1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

1.16  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.17  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.18  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering; 

1.19  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

1.20  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel; 

1.21  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.22  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.23  bruto-vloeroppervlakte

de vloeroppervlakte van een ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een bouwwerk gemeten op vloerniveau 
langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) 
omhullen;

1.24  carport:

staanplaats, stalling voor een auto onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;

1.25  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.26  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.27  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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1.28  eerste verdieping:

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;

1.29  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.30  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;

1.31  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat; 

1.32  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 

1.33  geluidsgevoelige ruimte:

een ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.34  gevellijn:

de in een bouwvlak als zodanig aangegeven bouwgrens;

1.35  (hoek)erker:

een bijbehorende bouwwerk met een beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen 
gekeerde gevel van het hoofdgebouw;

1.36  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is;

1.37  hoofdverblijf:

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;

1.38  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.39  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.40  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand; 

1.41  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 
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1.42  kantoor:

een ruimte of complex dat, door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor administratie, zakelijke 
of maatschappelijke dienstverlening; 

1.43  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;

1.44  koof:

een voorziening waardoor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van het draaiende deel 
verlaagd wordt met 1 dB(A);

1.45  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.46  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.47  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.48  nutsvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.49  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen.

1.50  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.51  permanente bewoning:

bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;

1.52  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding; 

1.53  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.54  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
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1.55  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.56  stikstofemitterende installaties en werktuigen

installaties en werktuigen die stikstofemissie veroorzaken;

1.57  twee-aaneen gebouwde woning:

een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen 
(twee-onder-één-kap);

1.58  tweede verdieping:

de derde bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder begrepen;

1.59  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.60  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als 
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.61  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;

1.62  vrijstaande woning:

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen;

1.63  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor 
infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en 
(secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;

1.64  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.65  woning:

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;.

2.3  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte terrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.

2.7  ondergeschikte bouwonderdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, 
liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 
van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.8  maatvoering:

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (°).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. speelvoorzieningen;
c. kunstwerken;
d. kunstobjecten;
e. nutsvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

(hemel)water;
g. voet- en fietspaden;
h. parkeervoorzieningen;
i. verkeersvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden mogen worden 
aangelegd;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;
c. straatmeubilair;
d. kunstwerken;
e. kunstobjecten;
f. speelvoorzieningen
g. groenvoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

(hemel)water;
j. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 4.1.

4.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van kunstwerken, kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 4.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' mag het wonen als bedoeld onder a gecombineerd worden met de 

uitoefening van een bedrijf in de categorieën 1 en 2 zoals genoemd in de in bijlage 1 opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten. 

met daaraan ondergeschikt:

c. speelvoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
g. parkeervoorzieningen;
h. wegen en paden;
i. tuinen, erven en terreinen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

a. Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming 
is met het bepaalde in lid 5.1.

b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - geluidsafscherming' geldt dat:
1. een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met een geluidsgevoelige ruimte op de 

eerste verdieping slechts wordt verleend indien: 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afschermend gebouw' een gebouw met 
een bouwhoogte van minimaal 5 m wordt gerealiseerd; of
de draaiende delen op de eerste verdieping van de westelijke- en zuidelijke gevel van de woning 
worden voorzien van een koof.

2. op de tweede verdieping zijn geen geluidsgevoelige ruimten toegestaan.

5.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen; 
c. de afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 m te bedragen, met dien 

verstande dat deze afstand 0 m mag bedragen aan die zijde waar dat noodzakelijk is voor twee-aaneen en 
aaneengebouwde woningen;

d. hoofdgebouwen worden vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' woningen tevens aaneengebouwd mogen worden, 

waarbij per blok ten hoogste 4 woningen aaneengebouwd mogen worden;
e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag; 
f. de woning dient op enig punt met de voorgevel te worden gebouwd op de gevellijn ter hoogte van de 

aanduiding "gevellijn";
g. binnen een bouwvlak is maximaal 1 woning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste het aangegeven aantal woningen mag worden 
gebouwd;

h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en maximaal 70 graden.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. een bijbehorend bouwwerk wordt ten minste 1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per hoofdgebouw ten hoogste 50% van het 
bouwperceel bedragen met een maximum van 250 m², met dien verstande dat wanneer de bestaande 
oppervlakte groter is, dit bestaande oppervlak als maximum geldt;
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c. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw;

e. bij vrijstaande hoofdgebouwen aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse 
perceelsgrens in acht moet worden genomen;

f. in afwijking van het gestelde onder a mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte van erkers maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw 

mag bedragen;
3. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een hoofdgebouw is toegestaan.
4. de bouwhoogte mag ten hoogste 4 m bedragen of indien het hoofdgebouw een hogere verdiepingsvloer 

bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van dat hoofdgebouw;
5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m te bedragen. Bij twee aan elkaar 

gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande hoofdgebouwen, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de 
zijdelingse perceelgrens niet van toepassing.

5.2.4  Bijbehorende bouwwerken vóór de naar de weg gekeerde gevel(s)

In afwijking van het bepaalde in sublid 5.2.3 onder a mogen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande 
dat er sprake is van een bijbehorend bouwwerken die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen om het 
hoofdgebouw duurzaam te maken.

5.2.5  Bijbehorende bouwwerken bij hoekperceel

In afwijking van het bepaalde in sublid 5.2.3 onder a mogen bij een hoekperceel vóór de naar de weg gekeerde 
gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, met 
dien verstande dat:

a. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw;
b. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 

overschreden, welke gezien de ligging niet als een logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt;
c. het bijbehorend bouwwerk ten minste 1 m achter de andere naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan gebouwd;
d. het bijbehorend bouwwerk ten minste 2 m uit het openbaar gebied wordt gebouwd, waarbij de 

voorgevelrooilijn van aansluitende bebouwing niet wordt overschreden.

5.2.6  Bedrijfsgebouwen, niet zijnde bijbehorende bouwwerken

In aanvulling op het bepaalde in subleden 5.2.3, 5.2.4 en 5.2.5 zijn ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' 
bedrijfsgebouwen, niet zijnde bijbehorende bouwwerken toegestaan, waarvoor de volgende regels gelden:

a. bedrijfsgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag voor zover gelegen buiten het bouwvlak ten 

hoogste 150 m2 per bouwperceel bedragen, met dien verstande dat het bebouwingspercentage van het 
bouwperceel maximaal 50% mag bedragen. 

c. de goothoogte mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 

hoofdgebouw;
e. de afstand van een bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 1 m te bedragen, met 

dien verstande dat deze minimale afstand niet geldt voor een bedrijfsgebouw ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - afschermend gebouw' .

5.2.7  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2 m 
mag bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen. 
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5.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1  Geluidsafscherming

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.2.1 
onder b en toestaan dat geen of andere geluidsmaatregelen worden getroffen, mits:

a. voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid en de wettelijke geluidnormen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.4.2  Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.2.2 
onder c en toestaan dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt 
verkleind, met dien verstande dat

a. de afstand mag worden verkleind tot 0 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 5.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden-beroep;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met uitzondering van het 

bepaalde in lid 5.1 onder b;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel; 
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
g. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.

5.5.2  Bedrijfsactiviteiten

Het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van bedrijvigheid als bedoeld in lid 5.1 onder b is toegestaan 
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die worden genoemd in de in Bijlage 1 opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten behoren tot categorieën 1 en 2;

b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de op het bouwperceel aanwezig zijnde woning te worden 
uitgeoefend; 

c. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 150 m2;
d. het gebruik van stikstofemitterende installaties en werktuigen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat: 

1. motorvoertuigen ten behoeve van wegverkeer hier niet onder worden begrepen;
2. de opslag en stalling van dergelijke installaties en werktuigen wel is toegestaan.

e. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
f. opslag inpandig binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvindt;
g. parkeren op eigen terrein plaatsvindt.

5.5.3  Geluidswerende voorzieningen

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt tevens gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van een woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - geluidsafscherming' zonder 
de uitvoering en instandhouding van de akoestische maatregelen zoals bedoeld in lid  5.2.1 onder b.
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5.6  Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1  Aan-huis-verbonden-beroep

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.5.1 
onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroep, 
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot een maximum van 50 m2 mag worden gebruikt 
voor aan huis verbonden beroepsactiviteit; 

b. het beroep dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend; 
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving; 
e. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
f. er geen buitenopslag plaatsvindt; 
g. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats.

5.6.2  Aan-huis-verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.5.1 
onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden 
bedrijfsactiviteiten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die worden genoemd in de in Bijlage 1opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten behoren tot categorie 1, of die qua aard en invloed op het milieu en de omgeving 
redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

b. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 
exploitant of de beoefenaar van het beroep, dan wel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf 
behorende bijbehorende bouwwerk, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 40% 
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;

d. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
f. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats;
g. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn.

5.6.3  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.5.1 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits: 

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur); 

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen; 
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 
f. gelegen aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.6.4  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.5.1 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits: 

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan; 
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b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan; 

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang; 
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend); 

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast); 
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel; 
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning; 
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
i. er geen woning wordt toegevoegd.

5.6.5  Andere bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.5.2 in 
die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van bedrijfsactiviteiten die qua aard en 
invloed op het milieu en de omgeving redelijkerwijs gelijkgesteld kunnen worden met de in sublid 5.5.2 onder a 
genoemde bedrijven, mits:

a. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
b. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
c. opslag inpandig binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvindt;
d. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn.

5.7  Wijzigingsbevoegdheid

5.7.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt gewijzigd, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot; 
b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn; 
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te wijzigen bouwvlak blijft liggen; 
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt; 
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt; 
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde; 
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Bouwregels situering hoofdgebouw

Indien ter plaatse sprake is van een bouwvlak, mag een hoofdgebouw uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd, met uitzondering van delen van een hoofdgebouw die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen 
om het hoofdgebouw duurzaam te maken tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het binnen het 
(bouwperceel gelegen gedeelte van het) bouwvlak.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, een erotisch getinte 

vermaaksfunctie en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
e. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van permanente bewoning;
f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders dan wel 

elders werkzaam zijnde arbeiders;
g. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
h. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemeen

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor hoofdgebouwen:
1. als er vanuit architectonisch oogpunt een hoogwaardige versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het 

omgevingsbeeld wordt bewerkstelligd, mits:
de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste 10,00 m zal bedragen
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

2. als de afwijking noodzakelijk is als gevolg van aanpassingen om het hoofdgebouw duurzaam te maken.
b. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 

bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat het vorenstaande niet van toepassing is op de maximum 
goothoogte van de woningen gelegen ten zuiden van de Weleveldstraat.

9.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

9.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

9.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten 
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten mag 

worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota GSM-UMTS installaties.
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Parkeren

10.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd. 

10.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 10.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 10.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

10.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 10.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 10.1.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 10.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

10.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 10.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

10.1.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

11.1.1  

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

11.1.2  

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

11.1.3  

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

11.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind.

11.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.2.4  

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Tubbergen, Weleveld-Reutummerweg' 
van de gemeente Tubbergen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van 
Bedrijfsactiviteiten
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk: 

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT 

141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D. 

162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA 

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 

1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 

182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 



20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN 

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken: 

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 

- 

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH. 

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 

- 

26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN 

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G. 

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER 

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: 

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven: 



35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B
en C 0 0 30 C 10 30 2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID 

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 

4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 

464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen: 

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 

46735 4 zand en grind: 

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: 



4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 

466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30 0 30 2 

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 

49 - VERVOER OVER LAND 

493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 

495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER 

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 

791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE 

531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 

61 B0 zendinstallaties: 

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN 

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 



772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 

85 - ONDERWIJS 

852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 

8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 

8610 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 

8621, 8622, 
8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 

8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 

94 - DIVERSE ORGANISATIES 

9491 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING 

Overige zakelijke dienstverlening: kantorenA"

0 

0 0 10 0 10   D 1 



96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 

9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 
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