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Vaststellingsbesluit
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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Aan de Almeloseweg 45, binnen de bebouwde kom van Tubbergen, is het (voormalige) tuincentrum De Esch 
gelegen. Het tuincentrum is door omstandigheden sinds een aantal jaren gesloten. 

De Esch BV (hierna: initiatiefnemer) heeft het perceel van het voormalige tuincentrum en de weilanden gelegen 
ten westen en ten oosten van het tuincentrum in eigendom en heeft eveneens de beschikking over het 
woonperceel Almeloseweg 51/51a. De gronden van het tuincentrum, het bestaande woonperceel en de 
weilanden vormen tezamen een locatie die zich goed leent voor invulling met een nieuwe functie met daarbij 
behorende bebouwing en voorzieningen. In dat kader is bij de gemeente Tubbergen een onderbouwd 
principeverzoek ingediend.

De gemeente Tubbergen heeft middels een principebesluit aangegeven dat zij, onder voorwaarden, in kan 
stemmen met het ontwikkelen van het terrein van het voormalige tuincentrum en de omliggende gronden voor 
woningbouw. Daarnaast wordt de bestemming van de bedrijfswoning die bij het voormalige tuincentrum hoort 
gewijzigd in een reguliere woning. De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om de 
plannen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening vereist. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied is gelegen in het westen van Tubbergen en valt binnen de bebouwde kom. Het plangebied wordt 
in het noorden begrensd door de Almeloseweg en de daaraan gelegen woonpercelen, aan de zuidzijde en 
westzijde door de provinciale weg N343 (Tubbergeresweg) en door woonpercelen aan de Maatweg in het 
oosten.

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied 

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). In dit figuur is een luchtfoto 
weergegeven waarop de locatie van het plangebied te zien is. Het plangebied bestaat uit de gronden die 
ontwikkeld worden voor woningbouw en de bestaande bedrijfswoning die omgezet wordt in een reguliere 
woning. Het plangebied is daarbij op te delen in twee delen: het bebouwde gedeelte van het tuincentrum met 
bijbehorende verhardingen en daarnaast in het oosten en het westen van het plangebied de onbebouwde 
agrarische gronden. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding.  
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Figuur 
1.2 begrenzing plangebied (bron: atlasvanoverijssel.nl)

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Tubbergen'. Dit bestemmingsplan is op 
3 november 2014 vastgesteld en op 6 januari 2015 onherroepelijk geworden. In figuur 1.3 is een fragment uit de 
verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen. 

Figuur 
1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Tubbergen' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Een groot gedeelte van het plangebied heeft de bestemming 'Bedrijf' (paarse kleur) met daarbij de 
functieaanduiding 'tuincentrum'. Gronden met de bestemming 'Bedrijf' zijn bestemd voor bedrijven zoals 
genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 die als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd 
is. Daaraan ondergeschikt zijn niet-zelfstandige kantoren ten behoeve van toegestane bedrijvigheid toegestaan, 
evenals groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van 
afvoer, (tijdelijke) berging en infiltratie van hemelwater, parkeervoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven 
en terreinen.
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Ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' is tevens een tuincentrum toegestaan. Ter plaatse van de 
aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan. Er zijn twee aanduidingen 'bedrijfswoning' binnen 
de bedrijfsbestemming aanwezig.  

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden (lichtgroene kleur) zijn bestemd voor het agrarisch gebruik, met 
daaraan ondergeschikt, doeleinden van agrarisch natuurbeheer, het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuurlijke waarden, extensief dagrecreatief medegebruik, wegen en paden, evenementen, 
nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en 
infiltratie van (hemel)water, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, erven en terreinen. Het bouwen 
van gebouwen is niet toegestaan binnen deze bestemming. De bestemming 'Agrarisch' kent voor verschillende 
werkzaamheden een vergunningenstelsel voor de activiteit aanleggen. 

Het perceel Almeloseweg 51/51a heeft de bestemming 'Wonen' (gele kleur). Deze gronden zijn bestemd voor 
wonen, met daaraan ondergeschikt tuinen, erven en terreinen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen e.d.

Het gehele plangebied heeft de dubbelbestemming 'Waarde-archeologie'. Daarnaast geldt voor het gehele 
gebied de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-hoge archeologische verwachting'. 

Het plan voor de bouw van woningen en bijbehorende voorzieningen past niet binnen bovengenoemde 
bestemmingen en daarbij horende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Om het plan te kunnen realiseren is een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Ten aanzien van de huidige bedrijfswoning -die in het geldende bestemmingsplan is aangeduid als 
'bedrijfswoning'- geldt dat het behouden van deze bestemming geen recht zou doen aan de feitelijke situatie na 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan, vanwege het verdwijnen van de bedrijfsbestemming. Om die reden 
wordt aan de bedrijfswoning een reguliere woonbestemming toegekend. De andere bedrijfswoning is 
planologisch toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan, maar is feitelijk niet aanwezig. 

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Tubbergen, De Esch' bestaat naast deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding, schaal 1:1000 (tek. nr.  NL.IMRO.0183.TUBBBPDEESCH-VG02)
Bijlagen bij de toelichting
Regels 
Bijlagen bij de regels

1.5  Leeswijzer
De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en 
het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader.  In hoofdstuk 4 worden de resultaten 
van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld.  In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch 
opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt 
ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Historie Tubbergen en plangebied
Tubbergen is een esdorp.  Het dorp is ontstaan uit een concentratie van boerderijen aan de rand van een es, bij 
een knooppunt van samenkomende regionale wegen. Langs deze wegen is in de loop der tijd een gesloten lint 
aan bebouwing ontstaan. Overige wegen waren met name zandwegen richting de omliggende buurtschappen. In 
de huidige ruimtelijke structuur van Tubbergen is de historisch gegroeide radiale wegenstructuur nog goed 
herkenbaar. Wegen uit verschillende richtingen komen bijeen in het centrum. Tot 1940 is het patroon van het 
dorp weinig veranderd. Langs bestaande wegen vond verdichting van bebouwing plaats of werd aangesloten op 
bebouwing van de kern. Daarnaast was er sprake van bebouwing aan de oostzijde van het dorp, achter de 
bebouwing langs de Grotestraat. Dit betrof industriele bebouwing ten behoeve van de zuivelfabriek. Na 1945 
hebben structurele uitbreidingen plaatsgevonden, zowel rondom het huidige centrumgebied als in 
noordoostelijke en zuidoostelijke richting. 

Plangebied            In 
figuur 2.1 zijn historische kaarten weergegeven waarop de ontwikkeling van Tubbergen door de jaren heen en 
de route richting centrum te zien is. Op de kaart van 1832 is in het plangebied nog nauwelijks bebouwing 
aanwezig. De verbinding van Almelo naar Tubbergen is wel zichtbaar. Op de kaart van 1848 is er reeds een 
verandering in de verbinding opgetreden. Ter hoogte van het voormalige tuincentrum is het tracé van de huidige 
Almeloseweg al herkenbaar. Ook verderop richting centrum zijn er verbeteringen in het tracé van de weg 
zichtbaar. De Almeloseweg ligt op de kaart van 1923 op zijn huidige tracé. De nieuwe bebouwing richt zich op 
het nieuwe tracé. Op de locatie van het voormalige tuincentrum ligt een kleine es. 

Op de kaart van 1995 is de nieuwe randweg N343 (Tubbergeresweg) te zien. Deze weg is de huidige fysieke en 
ruimtelijke grens aan de zuidwestkant van Tubbergen. Tussen de woningbouw rondom de Van Maasstraat  en 
de N343 is een geluidwal aangelegd. De wal is beplant met opgaand groen en bomen. Tussen de achtertuinen 
en wal ligt een watergang met onderhoudsstrook.

figuur 
2.1: route richting centrum Tubbergen door de jaren heen, ter plaatse van plangebied rood omcirkeld (bron: 
www.atlasvanoverijssel.nl)
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2.2  Beschrijving huidige situatie
Op het perceel Almeloseweg 45 in Tubbergen is een voormalig tuincentrum gelegen. Naast de bebouwing van 
het tuincentrum zijn bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen en ruimte waar kweekgoed, planten en 
andere goederen kunnen worden uitgestald en opgeslagen, aanwezig. De activiteiten van het tuincentrum zijn 
sinds het einde van 2012 gestaakt. Sindsdien wordt het perceel voor een groot gedeelte van het jaar niet 
gebruikt. 

De oppervlakte van de bestaande bebouwing (vooral kassen) bedraagt circa 6.000 m2. In totaal is er in het 
plangebied circa 12.000 m2 verhard oppervlak aanwezig. De onbebouwde gronden zijn in gebruik als 
parkeerplaatsen en opslagruimte. Het tuincentrum is ontsloten op de Almeloseweg. Zowel verkeer in het kader 
van bevoorrading van het tuincentrum als medewerkers en klanten maakten gebruik van deze toegang. Er is 
fysiek een bedrijfswoning bij het tuincentrum aanwezig, gelegen aan de Almeloseweg 43. 

Figuur 2.1: vogelvlucht aanzicht terrein tuincentrum (in noordoostelijke richting)

Figuur 2.2 vogelvlucht aanzicht terrein tuincentrum (in zuidelijke richting)
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Figuur 2.3: aanzicht voorzijde bedrijfswoning met bebouwing tuincentrum

Aan de oostzijde van het perceel van het tuincentrum zijn de woningen Almeloseweg 51/51a gelegen. 

Figuur 2.4: aanzicht woningen Almeloseweg 51/51a vanaf Almeloseweg 

Het oostelijke en westelijke gedeelte van het plangebied bestaat uit weiland/paardenwei. Een klein gedeelte van 
het oostelijke deel wordt gebruikt als moestuin. Langs de zuidzijde van het plangebied, langs de provinciale weg 
(N343) is een groenstructuur en geluidswal aanwezig. In totaal heeft het plangebied een oppervlakte van circa 3 
hectare.  In onderstaande figuren zijn de weilanden in het oostelijk gedeelte van het plangebied te zien. 
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Figuur 2.5: weiland (zuidoostelijk gedeelte)

Figuur 2.6: weiland (noordoostelijk gedeelte)

Omgeving            Ten 
oosten van het plangebied is een woongebied met vrijstaande woningen gelegen. Het betreft woningen op ruim 
opgezette kavels. Langs de noordzijde van het plangebied, langs de Almeloseweg, zijn vooral vrijstaande 
woningen gelegen. Deze zijn ook georienteerd op deze weg. Achter de woningen Almeloseweg 37, 39 en 41 ligt 
een onverhard pad (openbare weg) richting het tuincentrum. Deze woningen hebben een (achter)uitgang/inrit op 
het pad.
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2.3  Toekomstige situatie 
De Almeloseweg, het tracé van de voormalige Almeloseweg, de N343 en het aan de oostkant gelegen bestaande 
woongebied vormen de begrenzing van het plan. De ontwikkeling van het plangebied als woningbouwlocatie kan 
vanuit stedenbouwkundige overwegingen als een logische en passende invulling van het gebied worden 
beschouwd. Het plangebied wordt voor een groot gedeelte omsloten door woongebied. Invulling met 
woningbouw vormt een passende afronding van de bebouwde kom van het dorp en is in samenhang met de 
omgeving. Waar mogelijk is in de stedenbouwkundige opzet en structuur op bestaande structuren aangesloten. 
Daarbij geldt dat wat betreft bouwhoogtes wordt aangesloten bij de bouwmogelijkheden c.q rekening is 
gehouden met de omliggende woonbebouwing. 

Initiatiefnemer heeft plannen ontwikkeld voor de bouw van 51 woningen in het plangebied, met de daarbij 
horende voorzieningen zoals wegen, groen en waterhuishoudkundige voorzieningen. Daarnaast wordt de 
bestemming van de bedrijfswoning Almeloseweg 43 gewijzigd in een reguliere woonbestemming. Hierdoor 
wordt de juridisch-planologische situatie in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie na het 
verdwijnen van de bedrijfsbestemming. In figuur 2.7 is de stedenbouwkundige schets van het plangebied 
weergegeven.

Figuur 2.7: stedenbouwkundige schets (bron: Building Design Architectuur)

Het plan voor nieuwbouw omvat de bouw van 30 halfvrijstaande woningen, 15 rijwoningen en 6 vrijstaande 
woningen. De inrit van de woonbuurt wordt gesitueerd ter plaatse van het huidige woonperceel Almeloseweg 
51/51a. Dit woonperceel wordt daarnaast herontwikkeld voor woningbouw. Met het betrekken van dit perceel in 
het plangebied is er sprake van een stedenbouwkundig mooi afgeronde opzet van de buurt. Aan de noordzijde 
van dit perceel zal groen worden aangelegd.

Ter plaatse van de inrit van de woonbuurt zal een statige asymmetrische dubbele woning de entree markeren, 
waarmee de hoek van de ingang van de buurt benadrukt wordt. Op deze locatie is bebouwing met een dergelijk 
volume passend. Deze maat past ook bij bestaande bebouwing langs de Almeloseweg waar op meerdere 
plekken ook sprake is van grotere volumes en a-symmetrische bebouwing. In het beeldkwaliteitsplan wordt 
nader ingegaan op de materialisering.

Via een lusvormige ontsluiting wordt de buurt ontsloten. Aan de buitenkant van de lus zijn vooral twee onder een 
kap woningen gelegen. Aan de kant van het bestaande woongebied aan de oostzijde staan vooral vrijstaande en 
twee onder een kap woningen met een lagere goothoogte aan de achterzijde. Ter plaatse zijn ook groenstroken 
aangelegd om het water en de hoogteverschillen in het terrein op te vangen. Aan de binnenzijde van de lus zijn 
15 rijwoningen gelegen. Achter deze woningen is een parkeerhof/parkeerkoffer gelegen. Daarnaast zal het 
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parkeren zo veel mogelijk plaatsvinden op eigen erf en aanvullend vindt dit plaats op parkeerstroken (zie ook 
paragraaf 4.12.2).  

Groenstructuur

Figuur 2.8: groenstructuur (bron: Building Design Architectuur)

De groenstructuur is weergegeven in figuur 2.8. Er worden op verschillende plekken groenvoorzieningen 
gerealiseerd, zoals langs de oostelijke grenzen van het plangebied tussen de bestaande woningen en het nieuwe 
woongebied. Deze groenstroken zorgen voor opvang van water en hoogteverschillen. Naast dat dit groen een 
landschappelijke mooie afronding vormt voor het nieuwe woongebied wordt hiermee afstand tussen het 
bestaande en nieuwe woongebied gecreëerd. 

In het midden van de buurt ligt een groen gebied waar tevens een deel van het hemelwater wordt opgevangen. 
In het noordelijke gedeelte wordt een speelvoorziening gerealiseerd, evenals ten zuiden van de parkeerhof bij de 
rijwoningen. Op deze wijze wordt er voldoende speelgelegenheid in de nieuwe buurt gerealiseerd. Gezien de 
compacte opzet van de buurt is de afstand tot speelvoorzieningen beperkt. Het openbare groen (en andere 
openbare delen zoals de wegen) worden na realisatie in eigendom overgedragen aan de gemeente. 

Daarnaast is langs de N343 (Tubbergeresweg) een groenstructuur gepland, waarbij de bestaande geluidswal 
met watergang die langs het bestaande woongebied gelegen is verlengd wordt langs de nieuwe wijk. De hoogte 
van de geluidswal zal 2 meter bedragen. De geluidswal is weergegeven in figuur 2.8.

Naast de visuele functie die deze groene afscheiding heeft, heeft deze tevens een functie in de kader van de 
wering van geluid van het verkeer op de N343 ten opzichte van de nieuwe woningen nabij de Tubbergeresweg. 

Verkeer en routes 
De nieuwe wegen zijn 6 meter breed en kennen door de hele buurt heen voetstroken. Op bepaalde punten wordt 
de weg aan de binnenzijde van de lus begeleid door straatbomen. Aan de oostzijde van het plangebied is via het 
keerpunt een calamiteitenontsluiting aanwezig richting de Maatweg. Deze ontsluiting kan gebruikt worden als 
wandel- en fietsroute en krijgt een uitstraling die past bij het gebruik door langzaam verkeer en het gebruik als 
calamiteitenroute. De calamiteitenroute wordt afgesloten met een beweegbare paal (zie ook paragraaf 4.8). 
Voor het punt waarop het onverharde pad dat gelegen is achter de woningen aan de Almeloseweg aansluit op 
de nieuw aan te leggen woonstraat geldt dat een voorziening wordt aangelegd waardoor er alleen een doorgang 
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voor wandelaars mogelijk is (bijvoorbeeld door plaatsing van een zogeheten 'kissing gate'). Fietsverkeer zal via 
de hoofdontsluiting aan de Almeloseweg en de verbinding via de Maatweg plaatsvinden. In figuur 2.9 is de 
situatie ten aanzien van verharding weergegeven, evenals in bijlage 8. 

Figuur 
2.9: verharding (bron: Building Design Architectuur)

Bedrijfswoning 
De om te zetten bedrijfswoning houdt net zoals in de huidige situatie een woonfunctie. De woning blijft ontsloten 
op de Almeloseweg. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Algemeen

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Het doel 
van de ladder is het bevorderen van zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte én het voorkomen van 
overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen als 
procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke 
besluiten (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden verantwoord hoe een zorgvuldige 
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De verantwoordingsplicht is alleen van toepassing op ruimtelijke 
besluiten die voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke ontwikkeling 
gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

Per 1 juli 2017 kent het Besluit ruimtelijke ordening een aangepaste regeling voor de toepassing van de ladder. 

Daarbij zijn kortgezegd de volgende uitgangspunten van belang:

De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurisprudentie blijft hiermee in stand.
De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt. 
De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt. 
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht. 
Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen. De 
Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of 
uitwerkingsplan.

Artikel 3.1.6 lid 2 Bro luidt als volgt: de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

De toetsing aan de ladder schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid 
draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 51 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals wegen en groen 
mogelijk. De bestaande bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van circa 6.000 m2 zal gesaneerd worden. 
Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning bestemd als reguliere woning. 

Vanwege de omvang van de ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt (aantal woningen en 
ruimtebeslag), is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en dient het plan getoetst te worden aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking. 

Ten eerste moet worden beoordeeld of de beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte. Stec groep heeft 
hiernaar onderzoek gedaan. De bevindingen van Stec groep zijn vastgelegd in het rapport ´De Esch Tubbergen, 
Behoeftetoets De Esch Tubbergen´ van 30 oktober 2018 (Bijlage 2 bij de plantoelichting). Hoofdstuk 3 van dat 
rapport bevat de behoeftetoets. 

In paragraaf 3.1 van het rapport heeft Stec groep het ruimtelijk verzorgingsgebied bepaald. De conclusie luidt 
dat het verzorgingsgebied samenvalt met de gemeentegrenzen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de kern 
Tubbergen. 

In paragraaf 3.2 van het rapport heeft Stec groep de kwantitatieve behoefte in de periode 2017 tot en met 2027 
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. Daarnaast heeft Stec groep 
de woningbehoefte volgens een aantal andere parameters in beeld gebracht. Stec Groep concludeert dat er in 
de periode 2018-2028 tussen 330 en 530 woningen in de gemeente nodig zijn. 

Stec groep heeft de behoefte afgezet tegen de harde plancapaciteit. Daarbij gaat het om de woningen die op 
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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 60 woningen. 

Dat betekent dat de 51 woningen kwantitatief in een behoefte voorzien.

Vervolgens 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.  Op pagina 13 van het rapport schrijft 
Stec groep: 'Gezien de vergrijzing van huishoudens, en het relatief beperkte aandeel levensloopbestendige 
woonvormen in de bestaande voorraad, ligt hier de grootste opgave voor Tubbergen.´. Tevens wordt op 
dezelfde pagina aangegeven dat Stec groep het realistisch acht dat er behoefte is aan enkele reguliere 
grondgebonden woningen. Dit in verband met de aanwezigheid van een groter aandeel betaalbare woningen en 
huurwoningen in de kern van Tubbergen, in vergelijking met het gemeente brede beeld. Voor de doelgroep 
starters verwijst Stec groep op pagina 14 naar het gemeentelijke kwaliteitshandvest voor Tubbergen, waarin 
beschreven is dat er in de kern Tubbergen (op korte termijn) behoefte is aan starterswoningen, zowel in de 
(goedkope) verhuur alsook voor de verkoop met prijzen vanaf ongeveer € 150.000 (voor alleenstaanden) tot 
maximaal € 250.000 (voor stellen). Ten aanzien van de kwalitatieve behoefte concludeert Stec groep op pagina 
14 van het rapport: ´Deels sluit uw plan ook kwalitatief al aan op de behoefte vanuit de groeiende groep 
senioren en vraag vanuit starters. U kunt uw plan optimaliseren om het beter aan te laten sluiten bij de 
kwalitatieve behoefte in de gemeente en de kern Tubbergen op middellange termijn. Er ligt met name een 
kwalitatieve opgave in de groeiende groep seniore huishoudens. Door meer woningen voor deze doelgroep aan 
te bieden laat u het plan beter aansluiten op de kwalitatieve behoefte. Denk aan nultredeconcept zoals 
patiobungalows of woningen die (na enkele jaren) relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning door 
oudere huishoudens. Om uw plan beter te laten aansluiten op de kwalitatieve behoefte raden wij u daarom aan 
het aandeel reguliere grondgebonden (koop) woningen voor gezinnen te beperken en het aandeel woningen die 
geschikt zijn voor ouderen te vergroten.´.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk woningen te bouwen die voldoen aan de aanbevelingen van Stec 
groep. 

Naar aanleiding van een verzoek om voorlopige voorziening heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 30 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:318) 
geoordeeld dat de raad in het vaststellingsbesluit van 23 september 2019 onvoldoende gemotiveerd had dat het 
bestemmingsplan voorziet in een kwalitatieve behoefte (zie rechtsoverweging 4.7 van de uitspraak).

Mede naar aanleiding van deze uitspraak heeft de initiatiefnemer de planopzet gewijzigd. In de nieuwe planopzet 
zijn de aanbevelingen van Stec groep verwerkt. De gewijzigde planopzet is als Bijlage 23 bij de plantoelichting 
gevoegd. 

Er worden kavels uitgegeven waarop men een woning naar keuze kan bouwen. Wel geldt er een verplichting om 
de woning door een aangewezen architect te laten ontwerpen en door een aangewezen aannemer te laten 
bouwen. Er is een website www.wonenindeesch.nl waarop de diverse woningtypen die de aangewezen architect 
heeft ontworpen en die in het plangebied gerealiseerd kunnen worden, getoond worden. Tevens wordt de 
von-prijs van de betreffende woningtypen weergegeven. Dat betekent dat de aangewezen aannemer bereid en 
in staat is de aangeboden woningen voor die prijs te bouwen. De relevante informatie over de gewijzigde 
planopzet is als Bijlage 23 aan de plantoelichting gehecht.

Het is de bedoeling van de initiatiefnemer dat de kavels met de nummers 20 tot en met 26 bebouwd worden met 
een levensloopbestendige woning. Dat betekent dat er een slaapkamer op de begane grond aanwezig is, 
voorzien wordt in een extra brede trap i.v.m. de mogelijkheid van een traplift en een demontabele vloer i.v.m. 
mogelijkheid plaatsing lift). Deze woningen voorzien in de woningbehoefte van senioren.

Daarnaast zullen 15 rijwoningen worden toegevoegd, waarvan 9 in de vrije sectorhuur en 6 in de koopsector. 
Een deel van de woningen zal bovendien direct levensloopbestendig worden uitgevoerd. De rijwoningen zullen 
daarmee geschikt zijn voor starters en senioren. De betreffende woningen voorzien daarmee in de kwalitatieve 
opgave voor de kern Tubbergen. De 9 huurwoningen worden verhuurd vanaf € 737,14 per maand, zodat 
huursubsidie tot de mogelijkheid behoort. Ten behoeve van de huurwoningen wordt tevens, in overleg met de 
verhuurder, de mogelijkheid geboden om een huurovereenkomst  met het recht op koop van de woning. De 
woningen worden adaptief gebouwd zodanig dat deze levensloopbestendig uitgevoerd kunnen worden. 

Wat betreft de twee-onder-een-kapwoningen wordt in het rapport van Stec groep aangegeven dat uit het 
gemeentelijke kwaliteitshandvest blijkt dat er op (korte) termijn behoefte is aan woningen voor starters. Hierbij 
gaat het om woningen in de (goedkope) huur en koop van circa € 150.000,00 (voor alleenstaanden) tot 
maximaal € 250.000,00. De 30 halfvrijstaande woningen kunnen in deze behoefte voorzien. In de gewijzigde 
planopzet kunnen starterswoningen worden gebouwd met een von-prijs van € 221.600 en seniorenwoningen 
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(nultredenwoningen) met een von-prijs vanaf € 234.100. 

Om de plannen voor starters en senioren nog beter betaalbaar te maken, wordt een energie leaseplan 
aangeboden. Het energie leaseplan levert een aanzienlijke besparing op bij de totale investering, waardoor 
realisatie van een nieuwe woning mogelijk is vanaf € 206.600. Hierdoor kan op ruim 93% van de kavels voor 
halfvrijstaande en rijwoningen op de Esch al een woning gebouwd worden voor minder dan € 250.000 (welke 
als maximale grens door Stec groep voor de doelgroep starters en senioren bepaald is). 

De 6 reguliere vrijstaande woningen voldoen aan de kwalitatieve behoefte volgens Stec groep. Stec groep geeft 
immers aan dat er ruimte is om ´enkele reguliere grondgebonden woningen´ aan de woningvoorraad toe te 
voegen (Stec rapport, p. 13). Daar komt bij dat deze woningen zorgen voor een goede overgang richting de 
bestaande woonwijk. 

Uit het bovenstaande volgt dat het bestemmingsplan de verwezenlijking van een bouwplan mogelijk maakt dat 
voorziet in de door Stec groep beschreven kwalitatieve behoefte en voldoet aan het gemeentelijke 
kwaliteitshandvest dat de gemeenteraad bij besluit als onderdeel van de Uitvoeringsnota 2018 op 27 november 
2018 heeft vastgesteld. Bij brief van 9 maart 2020 heeft Stec groep de nieuw planopzet beoordeeld, welke als 
Bijlage 24 aan de plantoelichting is gehecht. Stec groep schrijft onder meer:

´Mede naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft de initiatiefnemer de planopzet nu 
gewijzigd. De gewijzigde planopzet – zoals beschreven in de plantoelichting – gaat uit van een groter aandeel 
betaalbare woningen voor zowel starters als senioren. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het advies voor 
optimalisatie uit de behoeftetoets om het aandeel reguliere (koop)woningen te beperken en het aandeel 
betaalbare levensloopgeschikte woningen te vergroten. In de gewijzigde planopzet kunnen woningen worden 
gebouwd met een von-prijs van € 234.100 voor een levensloopbestendige woning. Daarnaast kunnen 
starterswoningen worden gebouwd voor een von-prijs van € 221.600. Daarmee sluit het plan zowel wat betreft 
seniorenwoningen als betaalbare starterswoningen aan bij het kwaliteitshandvest. Verder vinden wij het 
belangrijk te vermelden dat ook in de gewijzigde planopzet wordt beoogd alle woningen adaptief te bouwen 
waarmee ze relatief eenvoudig voor senioren geschikt te maken zijn.´.

Stec groep bevestigt derhalve dat het bouwplan met de nieuwe planopzet in een kwalitatieve behoefte voorziet.

Bestaand stedelijk gebied 
Vervolgens dient beoordeeld te worden of, indien er een behoefte aan een stedelijke ontwikkeling is, de beoogde 
ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied in de betreffende regio kan worden gerealiseerd. Onder 
bestaand stedelijk gebied wordt verstaan: het bestaande 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. Ook onbebouwd gebied kan 
onderdeel zijn van het bestaand stedelijk gebied.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Tubbergen en wordt omgeven door stedelijke functies 
zoals (woon)bebouwing en doorgaande wegen. Een groot gedeelte van het gebied (de gronden van het 
tuincentrum en woonperceel) is in de huidige situatie bebouwd en/of verhard. 

Bij dit plan bestaat het merendeel van het plangebied uit het voormalige tuincentrum De Esch. Voor deze 
gronden gold een bedrijfsmatige bestemming en het terrein is grotendeels verhard ten behoeve van de 
aanwezige kassen, parkeerplaatsen en overige verharding. Daarnaast wordt een bestaand woonperceel 
betrokken in het plan. Het voormalige bedrijfsperceel en het woonperceel kwalificeren als 'bestaand bebouwd 
gebied' in de zin van de verordening. Een deel van het plangebied bestaat uit een weide die is ingeklemd tussen 
het voormalige tuincentrum, de bestaande woningen aan de Maatweg en Almeloseweg en de Tubbergeresweg 
(N343). Daarnaast is er nog een relatief klein onbebouwd perceel aanwezig tussen het voormalige tuincentrum 
en het kruispunt Tubbergeresweg-Almeloseweg. Het plangebied is aan te merken als 'stedelijk gebied', omdat 
het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. De betreffende percelen zijn weliswaar in het 
bestemmingsplan Tubbergen voorzien van de bestemming 'Agrarisch', maar van agrarisch gebruik is al lange tijd 
feitelijk geen sprake. Gelet op de ligging van deze ingeklemde percelen en de ontsluiting c.q. bereikbaarheid van 
deze percelen is het niet aannemelijk dat dit gebruik op deze betreffende percelen nog zou kunnen plaatsvinden 
(zie ook uitspraak ABRvS 24 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1115). 

Volledigheidshalve wordt de ontwikkeling aan de tweede trede van de ladder voor duurzame verstedelijking 
getoetst, voor wat betreft het gedeelte van het plangebied dat nu een agrarische bestemming heeft en 
onbebouwd is. Hierbij wordt dus aangenomen dat deze gedeelten van het plangebied niet als bestaand stedelijk 
gebied worden aangemerkt (wat dus wel het geval is). 

Er zijn binnen de kern Tubbergen momenteel een aantal nieuwe woningbouwplannen in ontwikkeling. Het betreft 
onder meer het plan Veldwijk (harde plancapaciteit). Deze woningbouwontwikkeling behelst de nieuwbouw van 9 
woningen op ruime kavels, waarop royale en exclusieve vrijstaande woningen gerealiseerd worden. Qua 
segment en doelgroep komt dit plan niet overeen met de woningbouwontwikkeling zoals vastgelegd in 
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onderliggend bestemmingsplan. Thans is 1 woning gerealiseerd en zijn de overige kavels in optie uitgegeven.

Het plan Amaliahof (hoek Julianastraat/Wilhelminastraat) en het bijbehorende vastgestelde bestemmingsplan 
maakt de realisatie van 6 halfvrijstaande woningen mogelijk. Dit plan is qua segment en doelgroep, starters, 
vergelijkbaar met (een gedeelte van) het woningbouwplan voor De Esch. Alle woningen van dit plan zijn verkocht 
en gerealiseerd, zodat door middel van dit plan niet voorzien kan worden in de toekomstige behoefte waarvoor 
De Esch ontwikkeld wordt.  

Het plan De Marke (Bizetstraat 18) voorziet in zes starterswoningen in de vorm van vier rijenwoningen en een 
halfvrijstaande woning. Alle bouwkavels zijn door de gemeente verkocht, zodat middels dit plan niet kan worden 
voorzien in een toekomstige behoefte aan starterswoningen.

Binnen de kern Tubbergen zijn er, gezien de omvang van de beoogde woningbouwontwikkeling en het benodigde 
ruimtebeslag, fysiek geen (andere) gronden beschikbaar (al dan niet na transformatie) waar de 
woningbouwontwikkeling ook zou kunnen plaatsvinden. Woningbouw zal daarom moeten plaatsvinden buiten de 
bebouwde kom van Tubbergen, richting de groene ruimte/buitengebied. Met invulling van het plangebied is er 
sprake van inbreiding. Dit heeft zowel vanuit provinciaal als gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van 
zorgvuldig ruimtegebruik de voorkeur boven uitbreiding.

Het integraal betrekken van de agrarische gronden in het plangebied en herontwikkeling tot woongebied is vanuit 
optimaal ruimtegebruik van gronden binnen de bebouwde kom als passend te beschouwen. Bij de besluitvorming 
omtrent de Structuurvisie is dit door de gemeente Tubbergen ook als zodanig benoemd. 

Geconcludeerd wordt dat de ladder voor duurzame verstedelijking geen belemmering vormt voor uitvoering van 
het bestemmingsplan.

3.1.2  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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. 

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. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in 
aard (beleidsmatig versus procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die nodig zijn om het 
vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
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Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor een goed 
systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en 
besluitvorming bij verschillende overheden.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze benoemd zijn in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het 
rijksbeleid. 

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer. 
Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in 
samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een 
structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei 
2017 in werking getreden. 

De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. Duurzaamheid, ruimtelijke 
kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes/rode draden bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving 
in de provincie Overijssel. 

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte, 
bestaande bebouwing en infrastructuur. Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van 
de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het natuurwerk Nederland (NNN) is daarbij van 
belang, waarbij een vitaal en samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt 
ontwikkeld. Ook de ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem en het voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen zijn ambities op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit. Het inpassen van nieuwe initiatieven en zorgvuldig inpassen heeft als doel om de samenhang in en 
identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een zichtbaar en beleefbaar 
landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan woon-, werk- en 
mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

Enkele belangrijke beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn: 

door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en 
mixmilieu's; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen; 
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en doorstroming 
centraal staan; 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik bij bebouwing. Eerst wordt het gebruik van de ruimte  geoptimaliseerd, 
dan wordt de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzocht en dan pas wordt de mogelijkheid om 
het ruimtegebruik uit te breiden,  bekeken. Hierbij is afstemming tussen gemeenten over 
woningbouwprogramma's en bedrijfslocaties noodzakelijk; 
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid. 

3.2.2  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. De keuze voor inzet van deze instrumenten 
is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een 
realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017. 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. 
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Vanuit de Omgevingsverordening zijn een aantal uitgangspunten van toepassing op de ontwikkeling die 
onderliggend bestemmingsplan mogelijk maakt. Deze worden hieronder nader uiteengezet en getoetst. 

In artikel 2.1.2 is aangegeven dat bestemmingsplannen uitsluitend voorzien in woningbouw met bijbehorende 
infrastructuur en groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere 
doelgroepen (principe van concentratie). Onderhavig bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk die voorziet 
in de lokale behoefte. Dit wordt onder meer nader gemotiveerd in paragraaf 3.1.1, 3.3.2 en 3.3.3.

Actueel onderzoek woningbouw          De 
provincie zet in op differentiatie in woonmilieus om nu en in de toekomst voldoende ruimte te kunnen bieden aan 
de huisvesting van alle doelgroepen. Voor het realiseren van de opgave van nieuwbouw en herstructurering is 
naast een sterke gemeentelijke regie, regionale afstemming nodig omdat de woningmarkt (boven)regionaal 
georiënteerd. De provincie ziet hierin voor zichzelf een rol weggelegd en zal erop toezien dat er afstemming 
plaatsvindt van de woningbouwprogrammering tussen gemeenten zodat vraag en aanbod op regionaal niveau in 
evenwicht zijn. 

Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, is het van belang om prognoses en planning regelmatig bij te 
kunnen stellen. Daarom is de basis van de provinciale sturing op woningbouwprogrammering het actueel 
onderzoek woningbouw van gemeenten.

In het actueel onderzoek woningbouw stelt de raad op basis van de regionale behoefte woningbouw, markt- en 
vastgoedanalyses en andere relevante gegevens de onderbouwing van de behoefte aan nieuwe woningen vast. 
Dit actueel onderzoek woningbouw wordt minimaal eens in de 2 jaar geactualiseerd. In artikel 2.2.2 van de 
Omgevingsverordening is bepaald dat bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen uitsluitend in de 
mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen voorzien als de behoefte daaraan is aangetoond door 
middel van actueel onderzoek woningbouw. 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.

Het actueel onderzoek woningbouw wordt gevormd door de Woonvisie en de daarin opgenomen 
programmering. In paragraaf 3.1.2 en 3.3.3 is beschreven dat er sprake is van een actuele behoefte aan 
woningen en de ontwikkeling past binnen de geldende woonafspraken van de Woonvisie. 

De aantallen woningen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt passen binnen de gemeentelijke 
Woonvisie waarover overeenstemming is bereikt met de buurgemeenten en met de provincie. Daarmee wordt 
voldaan aan deze regel uit de verordening. 

Benutten inbreidingslocaties          Om 
het onderscheid tussen de bebouwde stads- en dorpsomgeving en de onbebouwde groene omgeving scherp te 
houden, wordt door de provincie gestuurd op het principe ‘inbreiding gaat voor uitbreiding'. Er wordt hiermee de 
verplichting opgelegd om eerst de mogelijkheden te benutten binnen gebieden die al een stedelijke functie 
hebben, voordat een claim mag worden gelegd op gebieden die nu nog een groene functie hebben. In artikel 
2.1.3 van de verordening is bepaald dat bestemmingsplannen uitsluitend voorzien in stedelijke ontwikkelingen die 
een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is 
gemaakt:

1. 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;

2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn 
benut.

In de verordening wordt bestaand bebouwd gebied in de eerste plaats gedefinieerd als de gronden die op grond 
van geldende bestemmingsplannen benut kunnen worden voor stedelijke functies. Onder stedelijke functies 
verstaat met functies als wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve, culturele en 
religieuze voorzieningen, met de bijbehorende infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen. De groene 
omgeving zijn de gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

Bij dit plan bestaat het merendeel van het plangebied uit het voormalige tuincentrum De Esch. Deze is voorzien 
van een bedrijfsmatige bestemming en het terrein is grotendeels verhard ten behoeve van de aanwezige kassen, 
parkeerplaatsen en overige verharding. Daarnaast wordt een bestaande woonperceel betrokken in het plan. Het 
voormalige bedrijfsperceel en het woonperceel kunnen conform het provinciale beleid worden gezien als 
'bestaand bebouwd gebied'. Een deel van het plangebied bestaat uit een weide welke tussen het voormalige 
tuincentrum, de woningen aan de Maatweg en Almeloseweg en de Tubbergeresweg (N343). Daarnaast is er nog 
een relatief klein onbebouwd perceel aanwezig tussen het voormalige tuincentrum en het kruispunt 
Tubbergeresweg-Almeloseweg. Deze gronden kennen een agrarische bestemming en kunnen daarmee niet 
worden benut ten behoeve van stedelijke functies. Deze gronden worden daarom gezien als 'groene omgeving'.
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Het vertrekpunt voor dit bestemmingsplan is de herontwikkeling van het voormalige tuincentrum ten behoeve van 
woondoeleinden. Deze herontwikkeling past geheel binnen de het uitgangspunt van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik en voorkomt dat er verder beslag wordt gelegd op de groene omgeving. Dit geldt niet voor de 
onbebouwde weide ten oosten en de groenstrook ten westen van het voormalige tuincentrum welke conform het 
provinciale beleid worden gezien als groene omgeving. Deze gronden liggen echter wel ingeklemd tussen de 
rondweg rondom Tubbergen (Tubbergeresweg, N343) bestaande woningbouw en de beoogde herontwikkeling 
van het tuincentrum. Erg geschikt voor een duurzaam agrarisch gebruik worden de gronden niet langer geacht, 
omdat deze door de rondweg en het omliggende stedelijk gebied gescheiden zijn van het buitengebied en de 
aldaar gevestigde agrarische bedrijven. In die zin kunnen de gronden niet meer optimaal ten behoeve van de 
agrarische bestemming worden benut. Om deze redenen worden de gronden bij uitstek geschikt geacht om te 
voorzien in de woningbehoefte voor de kern Tubbergen. De woningen die op deze gronden zijn gepland sluiten 
direct aan op het omliggende bestaande bebouwd gebied en vormen gezamenlijk met het tuincentrum een 
afronding van Tubbergen aan deze zijde bij de rondweg. Daarmee draagt de ontwikkeling bij aan het principe 
'inbreiding gaat voor uitbreiding'. In de directe omgeving is (behalve het tuincentrum welke reeds herontwikkeld 
wordt) geen bestaand bebouwd gebied beschikbaar waar deze woningen gerealiseerd kunnen worden. De 
beoogde woningbouwopgave met grondgebonden woningen kan evenmin door meervoudig ruimtegebruik 
worden gerealiseerd. Daarom wordt geconcludeerd dat met dit initiatief wordt voldaan aan het uitgangspunt van 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel 2017 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt 
in deze fase onderzocht of er sprake is van zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. Dit komt er kort gezegd op neer 
dat eerst bestaande bebouwing en herstructurering worden benut, voordat er uitbreiding kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe 
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische 
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones enzovoorts. De 
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is 
een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar 
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 
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Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. 

Figuur 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel 

Indien het concrete initiatief, een woningbouwplan voor 51 woningen en bijbehorende voorzieningen, wordt 
getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld.  

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Hierbij is onder 
andere het zorgvuldig en zuinig gebruiken van ruimte van belang die er voor staat dat in eerste instantie 
bestaande bebouwing en bebouwde percelen wordt benut, voordat er uitbreiding plaatsvindt. 

Zoals ook weergegeven in paragraaf 3.2.1 wordt met de ontwikkeling voldaan aan de uitgangspunten van 
zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. Hiernaar wordt verwezen.

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in 
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In figuur 3.2 is een fragment van 
de kaart van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 
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Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie     Overijssel 
2017, de locatie is aangegeven met pijl (bron: www.ruimtelijke plannen.nl)

Het plangebied is daarin aangegeven als 'woon- en werklocatie buiten de stedelijke netwerken/steden en dorpen 
als veelzijdige leefmilieus' (roze kleur). Gedeelten van het plangebied (de agrarische gronden in het westelijke 
en oostelijke gedeelte van het plangebied) zijn aangemerkt als 'wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap' (groen) en 'agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap' (donkergroen). 

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).

Het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij en 
akkerbouw, opwekking van hernieuwbare energie en aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen 
en andere bedrijvigheid. Op plekken waar ontwikkelruimte van agrarische bedrijven beperkt is kunnen nieuwe 
functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende erven als de omgevingskwaliteit (natuur, landschap, 
cultuurhistorie) verbetert. 

Bij het ontwikkelingsperspectief 'agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap' wordt ingezet op de 
verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw in combinatie met verduurzaming. 

Toets             In 
dit hoofdstuk is de behoefte aan de woningbouw gemotiveerd. Er vindt transformatie plaats waarbij een 
bedrijfsbestemming verdwijnt en een dorps woonmilieu wordt gerealiseerd om te kunnen voorzien in de lokale 
woonbehoefte. 

In de stedenbouwkundige opzet is ruimte gereserveerd voor water en groenvoorzieningen. De 
groenvoorzieningen vervullen een rol in het kader van waterberging (wadi's). Bij de ontwikkeling is rekening 
gehouden met de kenmerken van het watersysteem ter plaatse. Er is een waterhuishoudingsplan opgesteld, 
waarin de waterhuishoudkundige uitgangspunten van de ontwikkeling, zowel op kwalitatief als kwantitatief 
gebied zijn beschreven (zie bijlage 9). Uitvoering van de maatregelen zoals daarin beschreven zorgt er voor dat 
er geen nadelige effecten op het gebied van water in het plangebied zelf en de omgeving zullen ontstaan.  

In de stedenbouwkundige opzet is rekening gehouden met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen op het 
gebied van energie. De dakvlakken worden zodanig gesitueerd dat op duurzame wijze energie kan worden 
opgewekt (bijvoorbeeld door zonnepanelen). 

Het ligt niet voor de hand om de agrarische gronden in het plangebied, gezien de ligging en beperkte grootte, 
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nog duurzaam in te zetten voor landbouw/uitoefening van een agrarisch bedrijf. De inklemming van de gronden 
in de bebouwde kom tussen bestaande (woon)bebouwing en de provinciale weg zorgt er voor dat de locatie juist 
goed benut kan worden ten behoeve van een nieuwe stedelijke functie, in dit geval wonen. 

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'stuwwallen' (zie figuur 3.3). 

Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: www.overijssel.nl)

De opgestuwde aardlagen zijn vaak nog steeds goed zichtbaar en beleefbaar door het relief en het 
hoogteverschil met de omgeving. Het zijn belangrijke inzijggebieden voor regenwater voor de lokale en regionale 
grondwaterstromen. Stuwwallen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding 
van de hoofdlijnen van het huidige reliëf. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter 
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en omgeving. Door 
bijvoorbeeld de overgangen naar andere landschappen te accenturen en door de zichten erop én er vanaf te 
versterken.

Een groot gedeelte van het plangebied is in de huidige situatie reeds verstedelijkt. De bebouwing en verharding 
van het tuincentrum zorgt er voor dat dat de natuurlijke laag op dit moment niet beleefbaar is. De provinciale 
weg (N343) vormt een harde barriere tussen het plangebied en het buitengebied. Langs deze zijde van het 
plangebied wordt de bestaande groenstructuur die aanwezig is ten zuiden van de bestaande woonwijk 
doorgetrokken in westelijke richting. Het gebied wordt daardoor als het ware verder landschappelijk ingekaderd.   

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'essenlandschap' aan het gebied toe. In figuur 3.4 
is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.
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Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel 2017 (bron: www.overijssel.nl)

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van open essen, kleinschalige flanken met erven en 
esdorpen, kleinschalige natte laagtes met beken en – voormalige – grote open heidevelden . De ordening van het 
landschap volgt de natuurlijke ondergrond van hoog en laag en nat en droog en is als een spinnenwebstructuur 
gegroeid vanuit de nederzettingen. De essen onderscheiden zich door de karakteristieke openheid, de bijzondere 
bodemkwaliteit met archeologische waarden en het huidige reliëf. Op de flanken ligt een kleinschalig 
landschappelijk raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven 
en beeldbepalende open ruimte daartussen. 

Het plangebied is gelegen op de flank van de Tubberger Es. De groene structuur zoals deze langs de 
Tubbergeresweg ligt wordt doorgetrokken langs de rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het 
ware landschappelijk ingekaderd wordt. 

In het plangebied zelf was in het verleden een een kleine es gelegen. Het relief is in de loop der jaren 
verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. De kleine es die 
oorspronkelijk in het plangebied gelegen was (zie paragraaf 2.1) is dus niet meer als zodanig herkenbaar. 

Stedelijke laag 

In de stedelijke laag is het plangebied aangemerkt als 'woonwijken 1955-nu' en als 'verspreide bebouwing' 
(witte kleur). 

Figuur 3.5: Stedelijke laag (bron: Omgevingsvisie Overijssel 2017 (bron: www.overijssel.nl)

Een aanzienlijk gedeelte van de gronden in het plangebied zijn aangemerkt als 'woonwijken 1955-nu', net zoals 
omliggende woonbebouwing. 

Ambitie is om bij herstructurering van de wijk wordt voortgeborduurd op de bestaande kwaliteiten van de 
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bebouwing en het stedenbouwkundig ontwerp en deze verwijst naar de voormalige natuurlijke laag en die van 
het agrarisch cultuurlandschap door bijvoorbeeld nog resterende sloten- en beplantingspatronen te benutten dan 
wel te herintroduceren. Nieuwe bebouwing dient zich in aard, maat en karakter van het grotere geheel te 
voegen maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. 

De wijk zal als een afzonderlijke woonbuurt binnen de kern Tubbergen herkenbaar zijn. De 'ingekapselde' 
ligging, draagt daar zeker ook aan bij. Bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige opzet van het 
woningbouwplan is voor zover mogelijk gebruikt gemaakt van bestaande structuren en routes. Dit geldt met 
name voor de aansluiting op bestaande routes (aansluiting wijk op Almeloseweg, Maatweg, onverhard pad 
Almeloseweg). De woningdichtheid van circa 18 per hectare is als passend binnen het dorp Tubbergen te 
beschouwen. Qua maatvoering wordt aangesloten op de maatvoering van bestaande woonbebouwing in de 
omgeving. De groenstructuren maken onderdeel uit van het wijkontwerp.  

De gebiedskenmerken met betrekking tot 'verspreide bebouwing' hebben met name betrekking op agrarische 
erven en de richting en ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in het kader van (her)ontwikkeling van 
deze erven. Op basis van de kaarten behorende bij de Omgevingsvisie kan geconcludeerd worden dat 
'verspreide bebouwing' onder meer wordt toegekend aan gronden gelegen in het buitengebied. Er zijn geen 
(agrarische) erven gelegen op de agrarische gronden in het plangebied. De gebiedskenmerken zijn dus niet 
herkenbaar en wat betreft de invulling van het plangebied kunnen de ambities en richtingen van deze laag verder 
buiten beschouwing blijven. 

Laag van de beleving           In 
de Laag van de beleving heeft het plangebied zelf geen kenmerken. De Almeloseweg is als historische route 
aangegeven op de Laag van de beleving. 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische wijziging in 
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 verwoorde en in de Omgevingsverordening 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.  

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Tubbergen

De gemeente Tubbergen heeft op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening een structuurvisie 
vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente (14 maart 2016). De visie bevat de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te 
voeren ruimtelijk beleid. Andere (ruimtelijke) documenten, zoals bestemmingsplannen, dienen qua inhoud op de 
structuurisie aan te sluiten. Hieronder worden de voor dit plan relevante onderdelen uit de structuurvisie 
benoemd. 

Wonen 
Aantrekkelijk wonen is een belangrijke troefkaart van de gemeente Tubbergen. Voor het thema wonen zijn 
daarom een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen, waaraan nieuwe initiatieven getoetst 
kunnen worden. Het gaat daarbij om de volgende kaders:

Geen (nieuwe) woningen op een bedrijventerrein.
Zeer terughoudend omgaan met verzoeken voor het buitengebied.
Geen permanente bewoning van een recreatiewoning.
Zuinig ruimtegebruik, geleidelijke ontwikkeling van de voorraad. Inbreiding heeft voorkeur  boven uitbreiding, 
mits de omgevingskwaliteit in de kern niet aangetast wordt. Om 
 hierin een goede afweging te kunnen maken bij initiatieven, wordt de ‘ladder duurzame verstedelijking’ 
toegepast: 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.
Er wordt prioriteit gegeven aan specifieke locaties die het dorp(sbeeld) versterken: bijvoorbeeld  door 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.
Het vergroten van bestaande woningen is onder voorwaarden afweegbaar. Het karakter van een initiatief  
(vorm, uitstraling, functie) moet aansluiten op het karakter van de omgeving van de initiatieflocatie en 
passend zijn in het gebiedstype op de kernkaart.

Van groot belang voor iedere ontwikkeling is een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Ieder 
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gebied, iedere locatie stelt hieraan andere eisen. 

Hoofdlijnen kern Tubbergen 
Naast de thematische beleidsuitgangspunten zijn in de structuurvisie per kern ook een aantal accenten benoemd 
die van belang zijn voor de ontwikkeling op hoofdlijnen. Tubbergen is de hoofdkern van de gemeente. Het dorp 
heeft zich vanuit de vroege middeleeuwen ontwikkeld, na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een vrij 
sterke ontwikkeling. Dit uit zich ook in de structuur van het dorp, met het waardevolle historische centrum, de 
oude linten en de woonwijken daarachter. De kaart van Tubbergen laat deze opbouw zien.

In de kern Tubbergen is sprake van een goed voorzieningenaanbod. Op het gebied van wonen gaat inbreiding 
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. In de Woonvisie is opgenomen dat 
voor de komende periode zowel nog een kwantitatieve als een kwalitatieve woningbouwopgave wordt gezien. 
Trends en ontwikkelingen zijn lastig voorspelbaar. Initiatieven die tegemoet komen aan een concrete behoefte in 
de gemeente Tubbergen, zijn alleen afweegbaar, wanneer er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing. 

Sturing op ruimtelijke kwaliteit in en van de kernen 
De gemeente Tubbergen streeft in haar visie naar kwaliteit door dynamiek. Voor de gemeente betekent een 
goede ruimtelijke inpassing in ieder geval:

dat aangesloten wordt op het ontwikkelingsperspectief voor het gebied waarin het 
 initiatief is gelegen (zoals door de provincie Overijssel omschreven in de Omgevingsvisie) en 
dat het instrumentarium van de Kwaliteitsimpuls Groene Impuls (KGO) wordt toegepast 
 voor ontwikkelingen in de kernrandzone en het buitengebied.

Bestemmingsplannen zijn daarbij belangrijke instrumenten waarmee de gemeente kan sturen op ruimtelijke 
kwaliteit. De gemeentelijke ambitie is daarbij om mensen te inspireren om iets moois te maken, bij voorkeur 
zonder bindende en gedetailleerde regels. Wanneer een initiatief strijdig is met het bestemmingsplan, maakt de 
gemeente de afweging of er wel of geen medewerking kan worden verleend aan het initiatief. Daarbij wordt 
onder meer bezien of  of het initiatief 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

Toetsing

Op de structuurvisiekaart is het plangebied aangemerkt als 'woongebied' ten zuiden van het bebouwingslint langs 
de Almeloseweg. De ontwikkeling van het plangebied als woongebied sluit aan bij de historisch gegroeide opzet 
van Tubbergen. 

Met de herontwikkeling op locatie De Esch is er sprake van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Door hier 
woningbouw te realiseren wordt op duurzame, zorgvuldige en optimale wijze  gebruik gemaakt van de ruimte 
van (vrijkomende) ruimte binnen de bebouwde kom. Met het ontwikkelen van het gebied is sprake van inbreiding 
en van herontwikkeling/transformatie  van een locatie in de bebouwde kom. De bedrijfsactiviteiten van het 
tuincentrum in de bebouwde kom verdwijnen en er wordt een nieuwe functie aan de bedrijfsgronden en 
omliggende gronden gegeven. De invulling voor woningbouw kan vanuit stedenbouwkundige overwegingen als 
logische functie worden beschouwd. Het plangebied wordt voor een groot gedeelte omsloten door woongebied. 
Invulling met woningbouw vormt daarmee een goede afronding van de bebouwde kom van het dorp en is in 
samenhang met de omgeving. 

Tot slot voorziet het woningbouwplan in woningen voor diverse doelgroepen en draagt het bij aan de diversiteit 
van het woningaanbod in de kern Tubbergen. Het plan voorziet aan de vraag van woningzoekenden binnen de 
gemeente Tubbergen, waaronder starters. 

Uit de toetsing aan het provinciale beleid blijkt dat het plan aansluit bij de uitgangspunten van de ter plaatse 
geldende ontwikkelingsperspectieven. De conclusie luidt daarmee dat het plan uitvoering geeft aan het beleid 
zoals dat hierboven is beschreven.
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Figuur 
3.6: Structuurvisiekaart voor de kern Tubbergen

3.3.2  Woonvisie 2016+

De provincie Overijssel en de Twentse gemeenten (waaronder Tubbergen) hebben in nauwe samenwerking 
woonafspraken gemaakt over de woningbouwprogrammering in de regio Twente.  Daarbij zijn op basis van een 
raming van de actuele regionale behoefte ook regionaal afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die 
gemeenten in de komende jaren gaan bouwen.

De Woonvisie 2016+ is op 13 juli 2016 vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen. Deze visie vorm de 
basis voor strategische afwegingen die het gebied maakt op het gebied van wonen. Het versterken van de 
woonaantrekkelijkheid van Tubbergen staat hierbij voorop. Er zijn drie ambities benoemd voor de komende 
jaren:

aantrekkingskracht van de kernen versterken, onder andere door het verduurzamen van de woningvoorraad 
(levensloopbestendig en energiebesparing) en transformatie en herstructurering;
het zoveel mogelijk bieden van een woning in de eigen kern;
minder betalingsproblemen door effectieve inzet van goedkope woningen

Kwantitatieve woningbouwopgave         In 
de Woonvisie gaat de gemeente Tubbergen uit van het voorzien in de lokale 
woningbehoefte volgens Primos 2013 voor de periode 2015-2024. Dit is overeenkomstig de in regionaal verband 
gemaakte afspraken en dit is ook bekrachtigd in de bestuursovereenkomst die de gemeente Tubbergen met de 
provincie Overijssel heeft afgesloten. De gemeente kan meewerken aan het realiseren van nieuwe plancapaciteit 
als voldaan wordt aan het volgende afwegingskader: 

De nieuwe plancapaciteit geeft invulling aan de gemeentelijke beleidsdoelen zoals beschreven in de 
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.
Voor andere (niet kleinschalige) 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 
voldoen. Dit omvat de toetsing op stap 1 (het plan voorziet in een behoefte) en stap 2 (prioriteit geven 
aan de benutting van binnenstedelijke plancapaciteit).

3. Het plan heeft een woningdifferentiatie waarvan door onderzoek door de ontwikkelaar is aangetoond dat 
het voorziet in de actuele, kwalitatieve woningbehoefte.
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4. Het plan past binnen het actuele kwaliteitskader zoals opgenomen in de tweejaarlijkse Uitvoeringsnota 
woningbouw (deze is momenteel in voorbereiding).

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. 

Uit de Woonvisie blijkt dat er in kwantitatieve zin voor de gemeente Tubbergen nog sprake is van een additionele 
woningbehoefte van 290 nieuwe woningen (exclusief sloop). De gemeente vindt het belangrijk dat er in alle 
kernen woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de lokale woonbehoefte. Daarom is de additionele 
woningbehoefte verdeeld over de verschillende kernen. De kwantitatieve woningbouwbehoefte voor de kern 
Tubbergen voor de periode 2015-2024 bedraagt 180 woningen (bandbreedte tussen de 152 en 228 woningen). 
Op 1 januari 2016 waren er in harde plancapaciteit 40 woningen beschikbaar. Daarmee resteert er nog een 
additionele woningbouwbehoefte van 140 woningen. Er zijn in de tussentijd enkele woningbouwprojecten bij 
gekomen die zorgen voor een harde plancapaciteit van 11 woningen (zie paragraaf 3.1.2). Geconcludeerd wordt 
dat er in kwantitatieve zin ruimte is voor ontwikkeling van het woningbouwplan.  

Kwalitatieve woningbouwopgave

In kwalitatieve zin wordt in de woonvisie geconstateerd dat starters een belangrijke doelgroep zijn. De 
bestaande voorraad koopwoningen in Tubbergen is relatief duur. Slechts 17% van de te koop staande woningen 
in de gemeente heeft een prijsniveau tot €225.000. Veel starters die willen kopen zijn daardoor aangewezen op 
een koopwoning in een grote gemeente waar het aanbod van goedkope woningen omvangrijker is. Anderzijds is 
er een groeiende groep senioren die de wens hebben en/of waar het noodzakelijk is om zo lang mogelijk in een 
eigen woning te blijven wonen. Ook is er bij veel senioren in toenemende mate een wens om te wonen in een 
gemengde buurt. De kwaliteit van de woning (levensloopgeschikte woning) is voor deze doelgroep en de 
gemeente een prioriteit. 

De gemeente Tubbergen streeft naar een adequate bouwproductie. De woonvoorkeuren van consumenten 
wijzigen, de rol van de gemeente wijzigt en de wijze van projectontwikkeling verandert. Consumenten en 
ontwikkelaars vragen om meer ontwikkelvrijheid, meer maatwerk en mogelijkheden om eigen ideeën te kunnen 
vormgeven. Een nieuwbouwprogramma moet flexibel zijn naar type woning, prijsklassen, eigendomsvormen en 
woonconcepten.  De gemeente volstaat in de woonvisie met een prioritering voor welke doelgroepen het 
programma geschikt is. Het bouwprogramma bestaat vooral in de vrije keus van de consument door middel van 
kaveluitgifte. Inbreidingslocaties worden veelal gerealiseerd via projectontwikkeling. 

Toetsing

Uit de Woonvisie blijkt dat er in kwantitatieve zin sprake is van een woningbouwbehoefte van 140 woningen voor 
de kern Tubbergen. Hiervan is al een klein gedeelte ingevuld, zoals hierboven beschreven. Het plan voor De Esch 
voorziet in de realisatie van 51 nieuwe woningen, hetgeen past binnen de additionele behoefte. Bovendien sluit 
het aanbod in kwalitatieve zin aan bij de behoefte van starters op de woningmarkt. De (tweejaarlijkse) 
uitvoeringsnota woningbouw is op dit moment in voorbereiding, zodat hieraan nog niet kan worden getoetst.  

Er worden middels projectontwikkeling woningen in verschillende segmenten (rijwoningen, vrijstaand en twee 
onder een kap) gerealiseerd. Bovendien is er zo veel mogelijk gekozen voor 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. Daarmee draagt het plan er aan bij dat 
inwoners van Tubbergen daadwerkelijk ook in de kern kunnen blijven wonen. De te realiseren woningen zullen 
zo veel mogelijk en naar wens op duurzame wijze worden uitgevoerd: energiezuinig en zo veel mogelijk 
levensloopbestendig. Bij het ontwerp van de woningen wordt er op verzoek van de kopers rekening mee 
gehouden dat de woningen mee kunnen groeien met/aangepast kunnen worden op de behoeften van bewoners 
in verschillende levensfasen.  

De ontwikkelaar zal in dat kader laten zien welke mogelijkheden er zijn om een energieneutrale woning te 
realiseren, zodat de kennis en bewustzijn hierover bij de toekomstige woningeigenaren wordt vergroot, zij hierin 
tegelijkertijd flexibel kunnen zijn en hun eigen keuzes op het gebied van duurzaamheid kunnen maken. 
Energieneutraliteit heeft betrekking op isolatie, ventilatie, zonnepanelen, meetapparatuur (opwekken en 
verbruik), warmtepompen en zonneboiler.

Er bestaat een krapte op de woningmarkt in Tubbergen. 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. Hieruit 
blijkt derhalve, dat naast de woningbouwbehoefte zoals deze blijkt uit de Woonvisie, er een behoefte bestaat 
aan meer betaalbare woningen.   

Dat het plan tegemoet komt aan een concrete behoefte blijkt ook uit het feit dat er reeds veel gegadigden (circa 
115) zijn voor een kavel in dit plan. Belangstelling is er voor zowel voor rijwoningen, twee onder een kap als 
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vrijstaande woningen, waarbij een aantal gegadigden belangstelling heeft voor meerdere woningtypes. Hieruit 
blijkt dat het plan voldoet aan de gewenste woningdifferentiatie en past bij de actuele woonwensen van 
woningzoekenden.

Geconcludeerd wordt dat het plan past binnen de Woonvisie 2016+ en voorziet in een actuele behoefte aan 
woningbouw. 

3.3.3  Welstand

Er is een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet opgesteld (beeldkwaliteitsplan De 
Esch), waaraan aanvragen om omgevingsvergunning zullen worden getoetst. In het beeldkwaliteitsplan is onder 
andere het stedenbouwkundige plan en de gewenste sfeer beschreven, evenals criteria met betrekking tot het 
uiterlijk (massa, vorm, gevels) van de woningen. Het beeldkwaliteitsplan zal gelijktijdig met onderliggend 
bestemmingsplan in procedure worden gebracht. 

3.3.4  Geluidbeleid

De gemeente Tubbergen heeft tevens eigen geluidbeleid opgesteld in de vorm van de Nota 
GeluidsbeleidTubbergen. Het doel van het gemeentelijk geluidbeleid is het behouden van de goede kwaliteiten en 
het benutten van kansen om voor de verschillende gebieden binnen de gemeente de geluidskwaliteit te 
verbeteren. De gemeente Tubbergen is hiertoe opgedeeld in verschillende gebieden. Voor ieder gebied is in het 
geluidsbeleid voor de thema’s bedrijven en verkeer een passende geluidskwaliteit opgenomen. De 
geluidskwaliteit geeft aan wat de ambitie is voor dat gebied. Daarnaast wordt ook aangegeven, indien dit 
noodzakelijk is, waar de ruimte zit voor mogelijke afwijkingen van de ambitie (bovengrens).

Het plangebied wordt aangemerkt als 'woongebied'. Hiervoor geldt de ambitie 'redelijk rustig'. Het 
verkeerslawaai als gevolg van de ontsluiting van deze gebieden is dominant. Voor verkeer is het streven om aan 
de waarde van 48 dB te voldoen. Ten aanzien van een aantal woningen wordt niet aan deze waarde voldaan. De 
bovengrens voor woongebied is bij erftoegangswegen, waar in dit geval sprake van is 'zeer onrustig' (58 dB). 
Aan deze bovengrens wordt wel voldaan. In het akoestisch onderzoek, uitgevoerd door Munsterhuis 
geluidsadvies (zie paragraaf 4.5) wordt nader ingegaan op de geluidbelasting op de toekomstige woningen, 
evenals op de te nemen maatregelen teneinde een goed woon- en leefklimaat te garanderen.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan relevante feiten en de af te wegen 
belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan en plangebied van 
toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de 
milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar 
o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, milieuzonering, geur, flora & fauna, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en vormvrije 
m.e.r-beoordeling.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli 2017 zijn er enkele 
wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure eenduidiger en overzichtelijker te maken, 
alsmede het aspect milieueffectrapportage explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het 
vaststellen van mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om te gaan met dit 
besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage wordt 
benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer 
de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien de 
gestelde drempelwaarden overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een 
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Het voorliggende plan heeft betrekking op de bouw van 51 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals 
wegen en groen. Een dergelijke ontwikkeling wordt volgens het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als: 
'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen' (bijlage Besluit milieueffectrapportage onderdeel D) en waarvoor, in de bijlage 
aangegeven gevallen, een m.e.r.-beoordeling verplicht is.

Een m.e.r.-beoordeling is verplicht in de gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 
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 de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip 'stedelijk  ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt 
het volgende over gezegd:

“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen,  parkeerterreinen, 
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een  combinatie daarvan. Er kan overigens 
geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen»  hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan 
van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het 
milieu kunnen  zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de  
plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding  zal er eerder 
sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.” 

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van het  onderhavige 
project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarden. Conclusie die op grond hiervan getrokken kan worden is 
dat het onderhavige project als stedelijke ontwikkeling dient te worden aangemerkt, maar niet 
m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Dit betekent dat volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Onderzoeksresultaten vormvrije m.e.r.-beoordeling 
In bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling staan drie hoofdcriteria centraal:

de kenmerken van het project;
de plaats van het project;
de kenmerken van de potentiële effecten.

Er is in het kader van onderhavige ontwikkeling een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. In de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling zijn de criteria beschreven en wordt de (milieu)situatie en de effecten van het plan daarop 
beschreven. De gemeenteraad heeft op 18 juni 2018 besloten dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te 
worden. 
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Het project (kenmerken) staat beschreven in hoofdstuk 2 van deze bestemmingsplantoelichting. De plaats van 
het project en de situering van de maatregelen is zorgvuldig afgewogen.

Het is van belang dat niet alleen naar het project en de genoemde factoren als totaal gekeken wordt, maar ook 
naar de genoemde factoren op zich. Als één of meer van de genoemde factoren onevenredig benadeeld 
wordt/worden, dan moet dit worden benoemd en moet inzichtelijk worden gemaakt of en hoe dit nadeel zoveel 
mogelijk is beperkt en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. De factoren worden hieronder puntsgewijs 
behandeld:

Bevolking en gezondheid van de mens 
Fauna en flora
Bodem, water, lucht, archeologie/cultuurhistorie
Landschap 
Klimatologische factoren 
Natuurlijke hulpbronnen 

4.2  Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 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. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

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/wijzigingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De 
richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In het voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 
'rustige woonwijk'. In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 
4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Aan de Oldenzaalseweg 32 is een agrarisch bedrijf gelegen, niet zijnde een intensieve veehouderij 
(melkveehouderij). Op grond van de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' (2009) is voor rundveehouderij 
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een indicatieve afstand van 100 meter tot gevoelige bebouwing opgenomen, in verband met aspect geur. Dit is 
de grootste afstand. (Voor geluid en stof geldt een indicatieve afstand van 30 meter). De afstand dient gemeten 
te worden vanaf de rand van het agrarische bouwvlak. De afstand tussen het agrarische bouwvlak en de nieuwe 
gevoelige bebouwing bedraagt meer dan 100 meter, namelijk circa 130 meter. 

Op het aspect 'milieuzonering' is er geen sprake van belemmeringen voor uitvoering van het bestemmingsplan. 
In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op het aspect geur. 

4.3  Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening, als het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met 
een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt 
deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de 
andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden: 

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen;
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag 
deze niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.

Toets

Er is sprake van een agrarisch bedrijf, waarbij geen sprake is van intensieve veehouderij. Op grond van de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen geuremissie is vastgesteld 
(bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende afstanden aangehouden te 
worden:

-tenminste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en  
-tenminste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

De agrarische bedrijfsgebouwen dienen op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' binnen het 
bouwvlak te worden gerealiseerd. Voor het houden van dieren en het berekenen van de benodigde afstand is 
daarom de grens van het bouwvlak bepalend. De hieronder aangegeven afstanden ten opzichte van de gevoelige 
objecten zijn de afstanden tot de grens van de woonbestemming. 

De geurgevoelige objecten (de woningen) liggen in de bebouwde kom van Tubbergen, waardoor uitgegaan dient 
te worden van een minimale afstand van 100 meter, gemeten vanaf het agrarische bouwvlak. De afstand van de 
rand van het agrarische bouwvlak tot de woningen bedraagt meer dan 100 meter, namelijk minimaal circa 130 
meter. 

Buiten het bouwvlak liggen diverse sleufsilo's/kuilvoerplaten. Ook hiervoor gelden specifieke afstanden, die zijn 
opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is bepaald dat het 
opslaan van kuilvoer plaatsvindt op ten minste 50 meter afstand van een geurgevoelig object. Indien de afstand 
van het opgeslagen kuilvoer tot een geurgevoelig object minder dan 50 meter bedraagt , is het opslaan van 
kuilvoer afgedekt, met uitzondering van de periode dat veevoeder aan de veevoederopslag wordt toegevoegd of 
onttrokken. Indien de opslag van veevoeder in de open lucht, van gras, snijmaïs of de opslag van 
veevoederproducten met een droge stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol of wortelgewassen of fruit, op 
minder dan 50 meter afstand plaatsvindt van een gevoelig object, is de veevoederopslag afgedekt. De gevoelige 
objecten (woningen) liggen buiten de 50 meter contour, namelijk minimaal op circa 75 meter. 

Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' is het bij recht toegestaan om 
silo's, platen en mestbassins op een afstand van maximaal 75 meter uit het bouwvlak te plaatsen. Ook indien het 
agrarische bedrijf in de toekomst van deze mogelijkheid gebruikt maakt bedraagt de afstand tot de gevoelige 
objecten meer dan 50 meter. 

Geconcludeerd kan worden dat de woningbouwontwikkeling (zowel de woningen als de daarbij behorende 
buitenruimte) niet binnen de geurcontour van het agrarische bedrijf aan de Oldenzaalseweg 32 te Tubbergen 
ligt. De agrarische bedrijfsvoering wordt als gevolg van de woningbouwontwikkeling niet belemmerd. Daarnaast 
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kan door de afstand van de woningbouwontwikkeling tot het agrarische bouwvlak en de sleufsilo's/kuilvoerplaten 
aangenomen worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

4.4  Bodem
Bij een ruimtelijk plan moet worden bepaald of de bodemkwaliteit van het betreffende gebied geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Hiervoor is er sprake van een wettelijke verplichting om informatie over de bodemkwaliteit 
te inzichtelijk te maken. Hierbij is het van belang te weten of er mogelijk sprake is van een 
bodemverontreiniging, of er gezondheidsrisico's of ecologische risico's zijn en wat de mogelijkheden zijn om er 
tijdig iets aan te doen. 

4.4.1  Verkennend bodemonderzoek

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een verkennend bodemonderzoek (Kruse, 
18 januari 2018, project 17051410, versie 2) om ter plaatse de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast 
te stellen. Dit rapport is opgenomen als bijlage 3. Bij het verkennende bodemonderzoek is de onderzoekslocatie 
beschouwd als onverdachte locatie, met een verdachte deellocatie ter plaatse van de voormalige opslag van 
bestrijdingsmiddelen. 

In totaal zijn er in het plangebied 38 boringen verricht. Op basis van de resultaten van de chemische analyses is 
(samengevat) het volgende geconcludeerd:

Onverdacht deel 
-Bovengrondmengmonster BG I is licht verontreinigd met PAK;     
-Bovengrondmengmonster BG III is licht verontreinigd met PCB;     
-Bovengrondmengmonster BG IV is licht verontreinigd met minerale olie, PCB en sterk verontreinigd met PAK; 
            Na separate 
analyse van de grondmonsters uit grondmengmonster BG IV op PAK kan daaruit het volgende worden 
geconcludeerd :   
-Grondmonster 39 (0.2-0.7 m-mv) is sterk verontreinigd met PAK 
-Ondergrondmengmonster OG II is licht verontreinigd met PAK

-Het grondwater uit peilbuis 11 is licht verontreinigd met barium en kwik    -Het 
grondwater uit peilbuis 12 is (zeer) licht verontreinigd met xylenen en naftaleen  -Het grondwater uit 
peilbuis 13 is licht verontreinigd met barium     -Het grondwater uit peilbuis 
14 is licht verontreinigd met barium en zink

Voormalige opslag bestrijdingsmiddelen         - de 
bovengrond ter plaatse van boring 11 is licht verontreinigd met heptachloorespoxied en chloordaan; - het 
grondwater uit peilbuis 11 (combinatiepeilbuis) is licht verontreinigd met barium en kwik. 

Naar aanleiding van het onderzoek dient de hypothese 'onverdachte locatie' te worden verworpen aangezien 
enkele overschrijdingen van achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn aangetoond. De hypothese 
'verdachte locatie' ter plaatse van de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen kan worden aangenomen, 
gezien de overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden. 

In enkele grondmengmonsters en in het grondwater zijn enkele lichte tot sterke verontreinigingen aangetoond. 
Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het 
bodemrapport.

De laag van 0,2 tot 0,7m-mv ter plaatse van boring 39 is sterk verontreinigd met PAK. In verband daarmee wordt 
geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren naar de PAK-verontreiniging. De sterke verontreiniging met PAK 
mag in de huidige situatie niet zonder toestemming van het bevoegd gezag worden verminderd of verplaatst. 
Geadviseerd wordt om de erfverharding in stand te houden (om contact- en/of blootstellingsrisico's te vermijden 
of te voorkomen). Sanering in de huidige situatie is niet noodzakelijk omdat er geen blootstellingsrisico's zijn (er 
is een verhardingslaag aanwezig). Indien het terrein wordt herontwikkeld is sanering mogelijk wel noodzakelijk. 
Voorafgaand aan een eventuele sanering dient nader onderzoek plaats te vinden. 

Voor het overige onderzochte deel van het terrein zijn er geen belemmeringen voor het hoofddoel 
(bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling). Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden 
dat de onderzoekslocatie niet asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen waargenomen op het maaiveld, in de bodem of in puinlagen. De onderzoekslocatie kan worden 
beschouwd als niet-asbestverdacht.

Het woonperceel Almeloseweg 51/51a is niet onderzocht, aangezien deze reeds een woonbestemming heeft. Bij 

44      bestemmingsplan Tubbergen, De Esch



de aanvraag omgevingsvergunning zal deze locatie onderzocht worden. 

4.4.2  Nader bodemonderzoek

Op basis van de uitkomsten uit het verkennend bodemonderzoek, dat ter plekke van boring 39 een PAK-gehalte 
aanwezig is dat hoger dan de interventiewaarde is evenals een lichte verhoging van het gehalte minerale olie, is 
een nader bodemonderzoek uitgevoerd (Kruse, 6 april 2016, project 16016530). Dit onderzoek is opgenomen als 
bijlage 4 bij deze toelichting.

In totaal zijn er 5 boringen verricht. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn zand, klei en 
leem. Plaatselijk zijn in de sporen bodemvreemd materiaal aangetroffen (zie tabel 3). Alleen in boring 39A zijn 
waarnemingen gedaan die verband houden met de sterke PAK-verontreiniging. Boring 104 is op 1.0 mv-mv 
gestaakt op harde onbekende laag (mogelijk een funderingslaag). Visueel zijn geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 

De omvang van de PAK-verontreiniging is in voldoende mate in kaart gebracht. In de afperkende monsters 
overschrijdt het PAK-gehalte de maximale waarde voor klasse wonen niet. Er zijn geen verontreinigingen met 
minerale olie aangetoond. De verontreiniging staat niet in contact met het grondwater. Er heeft derhalve geen 
grondwateronderzoek plaatsgevonden. De omvang van de sterk PAK-houdende bodemlaag wordt geschat op 
circa 30 m2 x 0,3 meter=10 m3, maar er kan ook sprake zijn van een puntbron. Er is geen sprake van een geval 
van een ernstige bodemverontreiniging, omdat het omvangscriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond niet 
wordt overschreden. Op basis van de bodemkwaliteitskaart geldt voor dit gebied de maximale waarde 'schoon' 
(toepassingskaart bodemkwaliteitskaart). Sanering dient plaats te vinden tot op deze waarde.

Ten behoeve van de herontwikkeling wordt de verontreiniging met PAK gesaneerd.  Hiervoor zal een plan van 
aanpak ter goedkeuring bij het bevoegd gezag (gemeente tubbergen) worden ingediend. 

4.4.3  Verkennend asbestonderzoek puingranulaat

Kruse BV heeft een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de puinfundering 
(puingranulaat) onder de klinkerverharding, op 2 terreindelen in het plangebied. Het onderzoek en de resultaten 
zijn vervat in het rapport 'verkennend asbestonderzoek Almeloseweg 45 Tubbergen, project 17071692, 8 
december 2017). Deze is als bijlage 5 bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

Het puingranulaat op de locatie is in 1998-1999 aangebracht, waardoor het valt onder de categorie 
asbestverdacht. Derhalve dient het asbestonderzoek van de puinfundering plaats te vinden. De resultaten van het 
onderzoek zijn hieronder samengevat weergegeven. 

Uit de grondboringen (verricht op 21 november 2017) die voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek zijn 
verricht (om de omvang van de puinverharding te bepalen), blijkt dat er sprake is van 2 terreindelen 
(deellocaties A en B, zie bijlagen rapport) waar puingranulaat is verwerkt onder de klinkerverharding. 

Er zijn op 27 november 2017 in totaal 18 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop en boorhamer). Op 
het deel van circa 3980 m² (deellocatie A) zijn 14 inspectiegaten gegraven en op het deel van 240 m² 
(deellocatie B) zijn 4 inspectiegaten gegraven. Visueel zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd: 

Deellocatie A 
-  MM FF B bevat geen asbest; 
-  MM FF C bevat geen asbest; 
-  MM FF D bevat geen asbest. 

Deellocatie B 
Inspectiegaten B1, B2, B3 en B4 zijn asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 

De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het puingranulaat ter plekke van deellocatie A dient 
te worden verworpen, aangezien geen asbest is aangetoond.  De hypothese “verdacht van aanwezigheid van 
asbest” voor het puingranulaat ter plekke van deellocatie B dient te worden gehandhaafd, aangezien asbest is 
aangetoond.   Het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Het onderzochte puingranulaat ter plekke van deellocaties A en B is met betrekking tot asbest geschikt voor 
hergebruik. 

Het onderzochte puingranulaat ter plekke van deellocaties A en B is met betrekking tot asbest geschikt voor 
hergebruik. 

  bestemmingsplan Tubbergen, De Esch       45



4.4.4  Herbemonstering grondwater peilbuis 11

Peilbuis 11 is in het kader van het verkennend bodemonderzoek in maart 2016 door Kruse Milieu BV geplaatst 
(projectnummer 16007210). Peilbuis 11 is geplaatst waar in het verleden bestrijdingsmiddelen werden 
opgeslagen in een kast. Uit de analyseresultaten bleek dat het grondwater van peilbuis 11 onder meer zeer licht 
verontreinigd was met kwik (kwik is niet aangetoond in de bovengrond van boring 11). Door de gemeente wordt 
het zeer licht verhoogde kwikgehalte mogelijk in verband gebracht met de voormalige opslag van 
bestrijdingsmiddelen en mogelijk is er sprake van een geval van zorgplicht. In het rapport werd er geen relatie 
gelegd tussen de opslag van bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid van kwik in het grondwater. Nader 
grondwateronderzoek werd derhalve niet noodzakelijk geacht, aangezien er sprake was van een zeer licht 
verhoogd kwikgehalte (minder dan 2x de streefwaarde). Omdat er tijdens de eerste meting in 2016 mogelijk 
sprake is van een piekmeting is herbemonstering van het grondwater met betrekking tot kwik gewenst.

Kruse Milieu BV heeft het grondwater uit peilbuis 11 herbemonsterd conform BRK SIKB 2000, protocol 2002. Het 
grondwatermonster is geanalyseerd op kwik. De chemische analyses worden conform AS3000 uitgevoerd door 
Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses 
conform de AS3000-protocollen. 

De veldwerkzaamheden zijn in mei 2019 uitgevoerd. Op 27 mei 2019 is peilbuis 11 doorgepompt voordat het 
grondwatermonster werd genomen. De briefrapportage van Kruse Milieu BV (kenmerk JKl/b/19.343, d.d. 28 mei 
2019) is in Bijlage 6 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Het voorpompen en bemonsteren 
hefet 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 (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met 
vluchtige stoffen). De grondwatergegevens zijn in tabel 1 van de briefrapportage weergegeven.

Uit de briefrapportage volgt dat de waarde voor de pH normaal wordt beschouwd. De waarde voor EC wordt als 
licht verhoogd beschouwd. In het grondwatermonster is een hogere waarde voor de troebelheid gemeten dan 
voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt. De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (3 jaar). 
Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde 
voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende 
delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse 
en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen.

Uit de resultaten van de briefrapportage is gebleken dat het grondwater in peilbuis 11 geen kwik bevat. 
Geconcludeerd kan worden dat de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen geen aantoonbare negatieve 
invloed heeft gehad op de grondwaterkwaliteit.

4.4.5  Conclusie

Met inachtneming van de uit te voeren sanering ten aanzien van de PAK-verontreiniging vormt het aspect 
'bodem' geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig bestemmingsplan. 

4.5  Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. een ontheffing 
op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige 
objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, 
wegen en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, 
psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, anderzijds 
betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.

Toetsing 

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan 
weerszijde een breedte heeft van:
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a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat dat de 

geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt 
(art. 74, lid 3 Wgh).

In het kader van de woningbouwontwikkeling is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Tubbergeresweg (N343), de 
Almeloseweg (N746) en de Almeloseweg (richting centrum Tubbergen) ter plaatse van gevels van de te bouwen 
woningen. De volledige rapportage van het akoestisch onderzoek is in Bijlage 7 opgenomen.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat als volgt:

De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige 
bestemmingen. Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient 
te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet met duidelijke 
redenen worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan.  

De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB (binnenstedelijk project). Er is een hoogte van 2 meter 
aangehouden ten opzichte van de weg voor de nieuw aan te leggen geluidswal (overeenkomstig de hoogte van 
de bestaande wal langs de Tubbergeresweg). 

Het college kan een hogere waarde verlenen, volgens artikel 110a lid 5 Wgh, in die gevallen waarin de 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege de 
weg) van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB: 

a. onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel 
b. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. 

De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting is op de eerste 
plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen 
rijsnelheid), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen.  

Het treffen van bronmaatregelen als het beperken van het aantal voertuigen is niet mogelijk.  Het toepassen van 
een stiller wegdek zou een optie kunnen zijn (ZOAB of dunne deklagen). De reductie bedraagt ongeveer 3 dB. De 
kosten daarvan zullen echter bij de hogere waarde procedure afgewogen moeten worden tegen het bereikte 
resultaat voor de nieuw te bouwen woningen (bezwaren van financiële aard). Daarnaast zal er ter plaatse van 
enkele woningen nog steeds de voorkeursgrenswaarde worden overschreden. De snelheid op deze provinciale 
wegen kan eveneens niet verlaagd worden door initiatiefnemer. 

Bij maatregelen in de overdracht moet gedacht worden aan een veel hogere wal of wal met daar bovenop een 
scherm. Aangegeven is door de gemeente in een eerder stadium van het onderzoek de wal niet hoger dan 2 
meter te willen. Overdrachtsmaatregelen zijn hierdoor ook verder uitgesloten.  

De nieuw te bouwen woningen, waarvoor een hogere waarde verleend moet worden, hebben minimaal één 
geluidluwe gevel. 

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de N343 
wordt overschreden ter plaatse van 21 woningen binnen het plangebied. Er dient een hogere grenswaarde 
procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de N343. De hogere waarde die 
aangevraagd dient te worden bedraagt tussen de 53 en 58 dB. 

 De Almeloseweg vanaf de Tubbergeresweg naar het centrum van Tubbergen betreft een 30 km/uur weg en 
heeft om die reden geen wettelijke geluidszone. In het kader van de beoordeling of er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening is deze weg meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting. 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen dient gerekend te worden met de 
cumulatieve geluidsbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende 
voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. In de bijlage van 
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het akoestisch onderzoek zijn de gecumuleerde geluidbelastingen in contouren weergegeven. Op basis van de 
gecumuleerde geluidbelasting is de situatie als volgt: 
het maximale toelaatbare binnenniveau in woningen bedraagt 33 dB. Op grond van het Bouwbesluit dient de 
minimale gevelwering van een gebouw 20 dB te bedragen. Dit betekent dat bij een geluidbelasting vanaf 53 dB 
geluidwerende voorzieningen moeten worden getroffen. Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van 25 
woningen de maximale geluidsbelasting hoger dan 53 dB is. Er dienen in dat kader geluidwerende voorzieningen 
te worden bepaald. Dit zal in een gevelweringonderzoek aangetoond moeten worden. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de nieuwe woningen in het plangebied niet zullen zorgen voor een onevenredige 
aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden, aangezien er een woonfunctie wordt toegevoegd, 
dus een functie die gelijk is aan de omgeving. 

Daarnaast is de invloed van het plan op de bestaande woningen onderzocht. Gevraagd is om inzicht te geven in 
de geluidsituatie van het plan ter plaatse van bestaande wegen. Daarbij is gerekend met de verkeersintensiteiten 
van de weg in het plangebied. In bijlage 4, van bijlage 7 zijn de invoergegevens en rekenresultaten 
weergegeven van de invloed van de betreffende weg in het plangebied op de bestaande woningen.

Uit de berekeningen blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de betreffende weg in het plangebied 
ter plaatse van de bestaande woningen maximaal 45 dB bedraagt. De weg levert geen bijdrage ter plaatse van 
het al aanwezige geluid ten gevolge van de bestaande wegen. Daarnaast is tevens gebleken dat het geluid in de 
tuinen eveneens maximaal 45 dB bedraagt waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van een goed woon- 
en leefklimaat.

Tot slot zijn de effecten van mogelijke warmtepompen op de toekomstige woningen onderzocht. Deze 
warmtepompen mogen een bronvermogen hebben van maximaal 40 dB(A). Daarmee zullen deze geen negatieve 
invloed hebben op het referentieniveau (heersende niveai). Een goed woon- en leefklimaat wordt hiermee 
gewaarborgd.

Conclusie 
- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer op de N343 wordt 
overschreden ter plaatse van 21 woningen binnen het plangebied.  
-  Er dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de 
N343 van 53 tot 58 dB.  
-  Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer 
op de N746 de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden ter plaatse van de woningen binnen het 
plangebied.  
-  Er hoeft geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de 
N746.  
-  Het blijkt dat de maximale cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de 
gevels van 25 woningen hoger dan 53 dB bedraagt. Er zijn voor deze woningen aanvullende maatregelen nodig 
om aan het gewenste binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen.  
-  Ter plaatse van de overige woningen wordt de waarde van 53 dB nergens overschreden zodat ter plaatse van 
deze woningen geen extra maatregelen aan de orde zijn.

-  Het toekomstige plan heeft geen negatieve invloed op het geluidniveau ter plaatse van de bestaande woningen 
zodat een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd wordt.

Wat betreft de om te zetten bedrijfswoning is voor geluid sprake van een bestaande situatie op grond van de 
Wet geluidhinder. Een dergelijke situatie hoeft niet nader getoetst te worden.

Railverkeerslawaai 
Er zijn geen spoorwegen in de omgeving van het plangebied aanwezig. 

Industrielawaai 
Ten aanzien van het aspect geluid zijn er geen belemmeringen, aangezien er ruimschoots voldaan wordt aan de 
benodigde afstand tussen het agrarische bedrijf en de nieuw te realiseren woningen. In paragraaf 4.2 is dit 
beschreven. Geconcludeerd wordt dat voor het aspect geluid sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Geconcludeerd wordt dat er vanuit het aspect 'geluid' geen belemmeringen zijn voor uitvoering van het plan, met 
in achtneming van de maatregelen zoals beschreven onder het 'wegverkeerslawaai'. 

Er wordt een hogere waarde procedure gevoerd ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de N343.
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4.6  Luchtkwaliteit
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). 

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: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 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. 

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. 

Toets

Met de realisatie van de woningen en omzetten van de bedrijfswoning in een reguliere woning worden geen 
nieuwe gevoelige bestemmingen gerealiseerd. 

Er worden 51 nieuwe woningen, waarvan 30 twee onder een kap woningen, 15 rijwoningen en 6 vrijstaande 
woningen gerealiseerd. Het aantal verkeersbewegingen aan motorvoertuigen voor halfvrijstaande woningen 
bedraagt 7,8 per woning, voor rijwoningen geldt een aantal van 7,4 en voor vrijstaande woningen wordt 
uitgegaan van 8,2 verkeersbewegingen per woning. Dit betekent dat per dag 394 extra verkeersbewegingen 
zullen plaatsvinden. 
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Figuur 4.2: worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Als wordt uitgegaan van een worst-case scenario kan het aantal verkeersbewegingen op 394 per dag gesteld 
worden. Er zal geen sprake zijn van vrachtverkeer, waardoor het percentage vrachtverkeer op 0 gezet kan 
worden. In figuur 4.2 is de worst-case berekening weergegeven met 394 extra voertuigbewegingen.

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen nader 
onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de omgeving van 
het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding 
van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is 
derhalve niet nodig.

4.7  Externe veiligheid
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. Per 1 januari 2010 
moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten 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 1999 (Brzo 1999); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

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. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat 
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval 
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op 
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn 
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het 
groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht 
in geval van een toename van het groepsrisico.

Toets

Aan de hand van de risicokaart Overijssel (figuur 4.3) 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. De dichtsbijzijnde risicofactoren zijn twee tankstations, beide op een afstand van 
circa 700 meter van het plangebied.
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Figuur 4.3: uitsnede risicokaart, plangebied aangegeven met paarse cirkel (bron: risicokaart.nl)

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 binnen 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.

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

4.8  Bluswater en bereikbaarheid
In het kader van de beoordeling van bereikbaarheid is het plan voor advies voorgelegd aan de Brandweer. Een 
woonwijk met een grootte zoals mogelijk gemaakt wordt in dit bestemmingsplan dient via een tweede 
onafhankelijke route bereikbaar te zijn. De tweede onafhankelijke route mag afgesloten worden met een 
verwijderbare afsluiting.  Er dient afstemming over deze verwijderbare afsluiting plaats te vinden met de 
hulpdiensten.

Naast de reguliere ontsluitingsroute van de woonbuurt die ontsluit op de Almeloseweg is een tweede 
onafhankelijke route van en naar het plangebied aanwezig. Dit betreft de route die wordt aangesloten op de 
Maatweg. Het fiets- en wandelpad fungeert tegelijkertijd als calamiteitenroute, waarvan in het geval van 
calamiteiten gebruik gemaakt kan worden. De calamiteitenroute wordt afgesloten met een beweegbare paal die 
alleen kan worden bediend door hulpdiensten. De woonbuurt is derhalve vanuit 2 zijden bereikbaar voor 
hulpdiensten. Onder normale omstandigheden, wanneer geen sprake is van een calamiteit, kan het pad alleen 
gebruikt worden door fiets- en voetverkeer van en naar de woonbuurt en is gebruik door autoverkeer niet 
mogelijk.  In bijlage 8, waarop de openbare verharding en de routes in het plangebied te zien zijn is ook de 
situering van de palen weergeven. 

4.9  Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te 
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 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). 

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de 
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld 
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het 
Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor 
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ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2010-2015. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en 
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte 
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. 
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, 
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden 
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de 
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.

Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit 
van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het 
gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan 
de duurzaamheid van het watersysteem.

Vandaar dat het principe 'eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren' een belangrijk uitgangspunt is bij 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het 
bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem 
niet mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Watertoetsproces 
Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld (bijlage 9), waarin de uitgangspunten ten aanzien van water 
zijn bepaald. Doelstelling van het waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel 
te realiseren dat aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de de andere 
functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspraken gemaakt met 
Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de watergerelateerde aspecten. De 
resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan.  

Riolering en afvalwater           
Voor het plangebied wordt uitgegaan van een volledig gescheiden systeem wat betekent dat het hemelwater in 
een eigen afvoerstelsel volledig gescheiden van het afvalwater (huishoudwater en eventueel bedrijfsafvalwater) 
wordt verwerkt. Het afvalwater neemt beperkt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het betreft de bouw van 
circa 50 woningen. De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 20 m3/dag, met een 
maximum van 2 m 3 /uur. Het afvalwater wordt onder vrij verval aangesloten op de riolering in de Maatweg. Het 
rioolstelsel is onlangs vergroot (beton ø 300 mm) en heeft voldoende capaciteit om de toename van het 
afvalwater te verwerken. Het functioneren van de riolering in de Maatweg wordt niet nadelig beïnvloed. Het 
hemelwater wordt niet aangesloten op het rioolstelsel maar zal ter plaatse geïnfiltreerd/geborgen worden. 

Waterkwaliteit           Vanuit het 
plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. Het plan maakt geen functies 
mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater 
percoleert via de bodems van de voorzieningen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater.

Berging hemelwater 
Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2  naar circa 8250 m2 (zie paragraaf 
5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergingsvoorzieningen. De gemeente en 
het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikkeling’ een bergingseis van 20 mm. In het ontwerp 
is echter uitgegaan van een veel ruimere maatgevende neerslaghoeveelheid namelijk 40 mm. Hemelwater 
afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voorzieningen (centrale wadi en 
zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwezigheid van leemlagen dient de bodem ter 
plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zodat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de 
bergingsvoorzieningen helemaal vol zijn en het maximumwaterpeil is bereikt vindt er een overstorting plaats 
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naar het oppervlaktewatersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten 
het plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms afgewenteld. 
Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. In de regels van dit bestemmingsplan is een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de aanleg en instandhouding van de bergingsvoorzieningen in het 
plangebied. 

Teneinde droge voeten te houden is bij het stedenbouwkundig ontwerp uitgegaan van de bestaande 
grondwaterpeilen. Omdat delen van het plangebied niet voldoen aan de toekomstige ontwateringseisen, door 
storende lagen en een relatief lage maaiveldhoogte, wordt geadviseerd het plangebied (plaatselijk) op te hogen, 
het gehele plangebied te diepploegen/mengwoelen om storende leemlagen te doorbreken en drainage aan te 
leggen om pieken van de grondwaterstanden te verlagen.  

Om aan te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opgevangen door 
zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen negatieve effecten op de 
omgeving. 

Hoogte plangebied ten opzichte van omliggende percelen 
Het plangebied is gelegen op de flank van de Tubberger Esch. Het maaiveld verloopt in zuidoostelijke richting van 
circa NAP + 27 tot circa NAP + 22,5 meter. In het waterhuishoudingsplan, die als bijlage 9 bij deze toelichting is 
gevoegd, zijn deze hoogtes op afbeelding weergegeven. Ter plaatse van het voormalige tuincentrum varieert de 
maaiveldhoogte grotendeels tussen de  NAP +24,5 en de +25 meter. Dit gedeelte is voor de aanleg van het 
tuincentrum vermoedelijk deels opgehoogd en geëgaliseerd. 

Het grasland in het oosten van het plangebied is lager gelegen en heeft een gemiddelde maaivelhoogte van NAP 
23,2 meter. In het waterhuishoudingsplan zijn de maatregelen benoemd die vereist zijn om voldoende 
ontwateringsdiepte te creeren voor de woningen. 

Om robuust, grondwaterneutraal en voldoende ontwateringsdiepte te garanderen dient het huidige maaiveld in 
het oosten van het plangebied opgehoogd te worden. De ophoging biedt daarnaast kansen voor extra 
waterberging in de bodem en een betere doorlatendheid. 

Vanuit het waterhuishoudingsplan wordt geadviseerd om het afwerkpeil van de kavels (tuinen) circa 0,15 meter 
hoger aan te leggen dan het straatpeil. Aangenomen wordt dat vrijkomende grond uit het wegcunet en de 
rioleringssleuven gebruikt kan worden voor de ophoging van de kavels. De nieuwe straatpeilen van het 
plangebied worden dusdanig ontworpen dat er wordt aangesloten op de plaatselijke structuren (bebouwing, 
infrastructuur, enzovoorts). Voorkomen moet worden dat het hemelwater vanaf het plangebied afstroomt 
richting de bestaande tuinen van de omliggende lager gelegen woningen en hierdoor wateroverlast ontstaat.  

In het meest noordelijke gedeelte dient het maaiveld opgehoogd te worden tot maximaal circa NAP + 24,2 
meter. De huidige maaiveldhoogte is hier gemiddeld circa NAP +23,6 meter. Dit gemiddelde ophoging is circa 0,3 
meter over een oppervlakte van circa 3000 m2  (= ophogen met 900 m3).  

In het zuiden van het plangebied is de gemiddelde maaiveldhoogte NAP +23,1 meter. Dit gebied dient opgehoogd 
te worden tot maximaal circa NAP +23,6 meter. De gemiddelde ophoging is circa 0,3 meter over een oppervlakte 
van circa 4500 m2  (= ophogen met circa 1350 m3 ). 

Door de ophoging van het maaiveld wordt de grondwaterstand (beperkt) beïnvloed. Zoals aangegeven in 
paragraaf 2.3 van het waterhuishoudingsplan fungeert het relatieve dunne watervoerende pakket als tijdelijke 
buffer van hemelwater. Door de ophoging zal de capaciteit van de tijdelijke buffer toenemen en de 
grondwaterstand ook hoger worden indien geen aanvullende maatregelen getroffen worden ten aanzien van de 
afvoer van het water. Geadviseerd wordt de ophoging in combinatie uit te voeren met aanvullende maatregelen 
ten aanzien van de ontwatering zoals de aanleg van drainage. 

Aansluiten op de omgeving 
In het noorden sluit het plangebied aan op de Almeloseweg met een hoogte van circa NAP + 25,8 meter. Een 
aantal woningen zijn aan de achterzijde bereikbaar via een pad dat aansluit op de Almeloseweg. Het pad en de 
achterzijde van de woningen wordt zodanig aangesloten op het plangebied dat wateroverlast wordt voorkomen 
(in paragraaf 4.3 is de aansluiting weergegeven). 

In het oosten sluit het plangebied aan op de bebouwing aan de Maatweg. In het plangebied wordt door een 
greppel het hoogteverschil tussen het plangebied en de bebouwing aan de Maatweg opgevangen (zie paragraaf 
5.4.3 van het waterhuishoudingsplan).  

De conclusie is dat de randen van het plangebied zonder problemen kunnen aansluiten op de bestaande 
NAP-hoogten van de omliggende structuren. 
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4.10  Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot aanwezige 
natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan met beschermde 
gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige Ecologische hoofdstructuur, 
afgekort NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet Natuurbescherming, Barro) en provinciale regelgeving (NNN in 
provinciale verordening). 

Toetsing 

Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan flora en fauna (Natuurbank 
Overijssel, 18 januari 2018, project 866, versie 1.1), zie ook bijlage 12. De resultaten zijn in de volgende 
paragrafen opgenomen.

Nationaal natuurnetwerk 
Het plangebied ligt niet in of direct naast gronden die tot het NNN behoren. Gronden die tot het NNN behoren 
liggen op 650 meter afstand ten noordwesten en op 880 meter afstand ten zuidoosten van het plangebied. De 
invloedssfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
gebieden buiten het plangebied heeft. De voorgenomen activiteit heeft daarom geen negatief effect op de 
kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN. 

Beschermde gebieden 
Het plangebied ligt niet in- of direct grenzend aan beschermd natuurgebied zoals een Natura 2000-gebied of 
beschermd natuurmonument. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied, Springendal en Dal van de Mosbeek 
ligt op 4 kilometer ten oosten van het plangebied.  De invloedssfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal 
waardoor deze geen negatief effect heeft op Natura2000-gebied.

Er hoeft geen nader onderzoek te worden uitgevoerd en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning 
aangevraagd te worden. 

Beschermde soorten 
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, 
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 te vernielen. 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, 
vleermuis-,  amfibieën-  en  vogelsoorten. Deze soorten benutten  het  onderzoeksgebied  hoofdzakelijk  als 
foerageergebied,  maar  mogelijk  bezetten  sommige  vleermuis-,  grondgebonden  zoogdier-  en 
amfibieënsoorten er ook rust- en/of voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de bebouwing en de 
beplanting.  

Van de meeste vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet  
de  oude  nesten  of  de  nestplaats,  maar  mogelijk  nestelen  er  ook  huismussen  in  het  plangebied. 
Nestenplaatsen  van  de  huismus  zijn  jaarrond  beschermd.  Werkzaamheden  die  leiden  tot  het 
verstoren/vernielen  van  vogelnesten  dienen  buiten  de  voortplantingsperiode  van  vogels  uitgevoerd  te 
worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor huismussen vast te kunnen stellen is aanvullend 
onderzoek vereist.  

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden/verwonden en het opzettelijk 
beschadigen/vernielen  van  rust-  en  voortplantingslocaties’.  De  functie  van  het  plangebied  als 
foerageergebied is niet beschermd.  

Vleermuizen benutten het plangebied als foerageergebied en bezetten mogelijk een verblijfplaats in het 
woonblok  Almeloseweg  51/51a.  Nader  onderzoek  is  verplicht  om  de  functie  van  dit  woonblok  voor 
vleermuizen  vast  te  kunnen  stellen.  De  betekenis  van  het  plangebied  als  foerageergebied  wordt  door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) en vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen effect op het 
NNN.  

Conclusie  
Door uitvoering van de quickscan natuurwaardenonderzoek en het vleermuisonderzoek 2017 is een redelijk beeld 
verkregen van de aanwezigheid en functie van het plangebied voor beschermde soorten. De betekenis van het 
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woonblok Almeloseweg 51/51a voor de huismus en vleermuizen is echter nog niet bekend. Nader onderzoek  is  
verplicht  om  de  functie  van  het  gebouw  voor  deze  soorten  vast  te  kunnen  stellen.  De aanwezigheid van 
beschermde diersoorten in het overige deel van het plangebied vormt geen belemmering voor uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteiten leiden ook niet tot wettelijke consequenties in het kader 
van gebiedsbescherming. 

Vleermuizenonderzoek 
Door Natuurbank Overijssel is tevens, als vervolg op het quick scan onderzoek naar natuurwaarden een 
vleermuisonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek en de conclusies zijn vervat in 'vleermuisonderzoek Almeloseweg 
45 in Tubbergen' (project 1330, versie 1, 5 december 2017). 

De conclusies van het onderzoek zijn als volgt: door uitvoering van de quickscan natuurwaardenonderzoek en het 
vleermuisonderzoek 2017 is een redelijk beeld verkregen van de aanwezigheid en functie van het plangebied 
voor beschermde soorten. De betekenis van het woonblok Almeloseweg 51/51a voor de huismus en vleermuizen 
is echter nog niet bekend. Nader  onderzoek  is  verplicht  om  de  functie  van  het  gebouw  voor  deze  soorten  
vast  te  kunnen  stellen.  De aanwezigheid van beschermde diersoorten in het overige deel van het plangebied 
vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteiten leiden 
ook niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

Nader onderzoek naar de huismus en vleermuizen ter plaatse van Almeloseweg 51/51 dient te worden 
uitgevoerd. Voor het overige geeft het aspect 'ecologie' geen belemmering voor uitvoering van het plan. 

Nader onderzoek huismus en vleermuizen 

Door Natuurbank Overijssel is een nader onderzoek uitgevoerd ter plaatse van Almeloseweg 51/51a in 
Tubbergen. De resultaten zijn vervat in de rapportage 'Natuurwaardenonderzoek Almeloseweg 51/51a te 
Tubbergen', project 1684 versie 1.0, 7 november 2018. Dit rapport is als bijlage bij de toelichting gevoegd. De 
conclusies zijn hieronder samengevat weergegeven.

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, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen 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 beschadigen en te vernielen. In het kader van de 
zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er 
gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk 
schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

Het  plangebied behoort  vermoedelijk  tot het  functionele  leefgebied  van  verschillende  vogel-,  amfibieën-, 
vleermuis-  en  grondgebonden  zoogdiersoorten.  Voorgenoemde  soorten  benutten  het  plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de beplanting, bezetten 
amfibieën  er  een  (winter)rustplaats  en  bezetten  grondgebonden  zoogdieren  er  een  rust-  en/of 
voortplantingslocatie.  Vleermuizen  benutten  het  plangebied  uitsluitend  als  foerageergebied;  geschikte 
verblijfplaatsen ontbreken in het plangebied en het plangebied heeft geen functie als vliegroute. 

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude  
nesten  of  de  nestplaats.  Werkzaamheden  die  kunnen  leiden  tot  het  verstoren/vernielen  van vogelnesten 
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

Voor  de  grondgebonden  zoogdier-  en amfibieënsoorten,  die  een  rust-  en/of  voortplantingslocatie  in het 
plangebied  bezetten,  geldt  een  vrijstelling  van  de  verbodsbepalingen  ‘doden  en  verwonden’  en  het 
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). De functie van het  
plangebied  als  foerageergebied  is  voor  de  in  het  gebied  voorkomende  vogel-,  amfibieën-,  en 
grondgebonden  zoogdiersoorten  niet  beschermd.  De  functie  en  betekenis  van  het  plangebied  als 
foerageergebied voor vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen plannen niet aangetast. In het 
kader van de zorgplicht worden geen specifieke matregelen voorgesteld.  

Stikstofdepositie Natura 2000-gebieden

Onderhavig plan maakt woningbouw mogelijk. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt stikstof en 
mogelijk ammoniak uitgestoten, zoals bij de verbranding van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in 
kwetsbare natuur. Door Natuurbank Overijssel is een onderzoek uitgevoerd om de effecten van deze emissie op 
kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden te onderzoeken (projectnummer 1998, versie 1.1 d.d. 14 augustus 
2019). De rapportage is in Bijlage 15 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen.

Veel Natura2000-gebieden gebieden zijn kwetsbaar voor stikstofdepositie; stikstofdepositie vormt een bedreiging 
voor verschillende Habitattypen en de leefomgeving van verschillende Habitatsoorten. Om het effect van deze 
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emissie te onderzoeken heeft  Natuurbank Overijssel een zogenaamde Aeriusberekening uitgevoerd voor zowel 
de bouwfase (tijdelijk karakter) en de gebruiksfase, zie Bijlage 15. In dit rapport wordende gehanteerde 
uitgangspunten voor het berekenen van de emissie/depositie besproken, evenals de berekende depositie in 
Natura 2000-gebied. De uitgevoerde Aerius-berekening geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Hoe groot is de stikstofdepositie in Natura 2000-gebied als gevolg van alle werkzaamheden, die moeten 
leiden tot de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied?

2. Hoe groot is de stikstofdepositie in Natura 2000-gebied als gevolg van de bewoning van de nieuwe woningen 
in het plangebied?

Het plangebied zelf behoort niet tot Natura 2000. Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied ligt op vier 
kilometer afstand ten noordoosten van het plangebied. Dit betreft het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van 
de Mosbeek. Het voornemen is om nieuwe woningen te realiseren in het plangebied. Om de woningen te kunnen 
bouwen dient de bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt te worden en het terrein bouwrijp gemaakt te 
worden, inclusief tijdelijke bouwwegen. Om te kunnen bouwen hoeft er niet geheid te worden en er wordt geen 
rekening gehouden met bronbemaling. Om de volledige emissie/depostitie van Nox, als gevolg van het bouwen 
en bewonen van 52 woningen te kunnen berekenen, wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkel- en 
gebruiksfase.

De emissie/depositie NOx in Natura 2000-gebied zijn berekend met de Aerius Calculator. In hoofdstuk 4 van de 
Aerius-berekening (Bijlage 15) zijn de gehanteerde methode en de gebruikte parameters en kengetallen 
beschreven. In hoofdstuk 5 van de Aerius-berekening zijn de resultaten weergegeven.

Conclusie

Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de aanleg- en gebruiksfase, vindt er géén meetbare verhoging van 
de depositie van NOx of NH3 plaats in Natura2000-gebied als gevolg van de bouw en bewoning van de woningen 
in het plangebied. Voor details van de berekening van zowel de aanleg- als gebruiksfase wordt verwezen naar 
de rapportage. 

Conclusie  
Mits  bezette  vogelnesten  beschermd  worden,  leiden  de  voorgenomen  activiteiten  niet  tot  wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied ende 
lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 
vergunning  aangevraagd  te  worden  om  de  voorgenomen  activiteiten  uit  te  kunnen  voeren  in 
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. 

Algehele conclusie is dat er vanuit ecologie geen belemmeringen zijn, rekening houdend met de voorwaarden 
die genoemd ten aanzien van bezette vogelnesten. Daarnaast leidt de emissie (NOx en NH3) als gevolg van de 
aanleg en gebruiksfase van het plan niet tot een meetbare depositie van NOx of NH3 in Natura 2000-gebied 
waardoor de ontwikkeling niet leidt tot verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 2000-gebied. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

4.11  Archeologie en Cultuurhistorie
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het 
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden 
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een 
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van 
de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking 
treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de 
Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt 
verstoord zijn verplicht 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. 

Archeologie
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Figuur 
4.4 uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart (bron: gemeente Tubbergen)

Toets 

Stuwwalhellingen met een plaggendek kennen een hoge verwachting voor resten uit alle perioden. 
Archeologische resten afgedekt door een plaggendek dieper gelegen dan 50 cm zijn daardoor minder kwetsbaar 
voor bodemingrepen. Archeologische resten zijn hierdoor goed geconserveerd.

De gronden die aangemerkt zijn als 'bufferzone rond erf, havezate en bedehuis'  kennen een hoge verwachting 
voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Voor beide gebieden geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in plangebieden groter dan 2500 m2 bij 
bodemingrepen dieper dan 40 centimeter. Voor gebieden kleiner dan 2500 m2 geldt een vrijstelling voor 
archeologisch onderzoek. In het bestemmingsplan 'Tubbergen' is het beleidsadvies vertaald en is een 
soortgelijke regel opgenomen. Het plangebied is groter dan 2500 m2, waardoor archeologisch onderzoek vereist 
is. In de navolgende paragrafen (4.11.1 e.v.) zijn de resultaten van het uitgevoerde archeologische onderzoek 
opgenomen. 

4.11.1  Bureauonderzoek, verkennend en karterend booronderzoek

Door Hamaland is archeologisch bureauonderzoek, verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Het 
rapport is als bijlage 16 bij deze toelichting gevoegd.

Samengevat zijn de resultaten van dit onderzoek als volgt: op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd 
dat er een hoge verwachting is op aaanwezige archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en 
met de Nieuwe tijd. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van de kassen en het 
daarnaast gelegen zuidelijk terrein is verstoord. Is het ovierge oostelijk en westelijk deel van het plangebied is 
een intacte bodem aangetroffen, met onder de subrecente bouwvoor en erfverharding een plaggendek op de 
natuurlijke ondergrond; (gestuwd) dekzand en/of keileem. Hoewel de afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd, 
zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hierbij is als kanttekening te plaatsen dat eventueel 
aanwezige vindplaatsen snel gemist worden met een verkennend booronderzoek. Hiervoor is het grid noch de 
boordiameter toereikend. 

In overleg met de adviseur van het bevoegd gezag is als vervolg op het verkennend onderzoek besloten om 
karterend booronderzoek uit te voeren in die delen van het plangebied die een intacte bodemopbouw hebben. Dit 
betreft het deel ten westen en ten oosten van de kassen van het tuincentrum. Hierbij is vastgesteld dat de 
ondergrond in het westelijk deelgebied grotendeels is verstoord. In het oostelijke deelgebied is sprake van een 
intacte eerdlaag, die op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren en de aanwezigheid van 
subrecent glas, op maximaal 150 jaar oud wordt geschat. Tijdens het karterend booronderzoek zijn geen 
relevante archeologische niveaus of relevante archeologische indicatoren aangetroffen. 
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Door de (voormalige) regioarcheoloog, de heer J.A.M. oude Rengerink is geadviseerd om ter plaatse van het 
oostelijke deel van het plangebied een vervolgonderzoek uit de voeren in de vorm van een inventariserend 
veldonderzoek door middel van proefsleuven. Dit advies is overgenomen door de gemeente Tubbergen. Door 
Hamaland Advies is een Programma van Eisen voor het proefsleuvenonderzoek opgesteld, dat door de gemeente 
Tubbergen is goedgekeurd en vastgesteld. 

Archeologisch onderzoek in verband met uitbreiding plangebied (betrekken perceel Almeloseweg 51/51a) 
In verband met het betrekken van het perceel Almeloseweg 51/51a in het plangebied is door Hamaland een 
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op het perceel. De resultaten zijn vervat in bijlage 17 
(rapportage als aanvulling op eerdere rapport). Er zijn uitsluitend subrecent verstoorde bodems aangetroffen. 
Geadviseerd is om het gebied vrij te geven. Het rapport is voorgelegd aan de regio-archeoloog. Hij onderschrijft 
de conclusies uit het rapport en adviseert het terrein vrij te geven voor wat betreft archeologie. 

4.11.2  Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Op 7 april 2017 is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn vervat in een 
rapport (bijlage 18). 

Op verzoek van omwonenden is, in afwijking van het Programma van Eisen een derde proefsleuf gegraven ter 
plaatse van het meest oostelijke gedeelte van het plangebied, omdat deze locatie dichter bij de locatie zou zijn 
gelegen waar in het verleden door een van de buurtbewoners archeologische vondsten zijn gedaan. In afwijking 
van het Programma van eisen is in overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever en de bevoegde 
overheid de derde proefsleuf gegraven en is een schriftelijke aanvulling op het Programma van Eisen door beide 
ondertekend.  

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

Ter plaatse van het noordelijke weideperceel heeft zandwinning plaatsgevonden (zie proefsleuf nr. 1). Daarbij is 
het zand tot op variabele diepte afgegraven. De daarbij ontstane bodemverstoring werd in de richting van het 
zuidelijke deel van dit perceel minder diep en werd in noordelijke richtings steeds dieper. Binnen deze zone is 
geen sprake meer van een intacte bodemopbouw of van een intacte top van de natuurlijke afzettingen. Slechts 
de onderzijde van zeer diep ingegraven archeologische sporen zou ter plaatse van het meest zuidelijke deel van 
dit perceel nog bewaard kunnen zijn gebleven. 

Ter plaatse van het westelijke weideperceel (zie proefsleuf nr. 2) is eveneens sprake geweest van de afgraving 
van de oorspronkelijke bodem. Ter plaatse van de proefsleuf was deze afgraving echter beperkt gebleven tot net 
boven de top van de natuurlijke ondergrond. Oudere antropgene ophooglagen waren hier vrijwel niet meer 
aanwezig, op een plaatselijk restant van het oorsponkelijke akkerdek na. Er werden een rij klein paalkuiltjes 
(met bewaard gebleven houtresten) en een waterkuil aangetroffen. In de sporen en het restant van de oude 
akkerlaag is geen vondstmateriaal aangetroffen. 

Ter plaatse van het oogstelijke weideperceel, waar de derde proefsleuf is gegraven, was sprake van een 
tweedeling. Ter plaatse van het noordelijke deel van de proefsleuf is een depressie met een vertrappelde laag 
aangetroffen, alsook een vermoedelijke aanzet naar een greppel aan de noordzijde. De sporen kunnen worden 
gerelateerd aan de inrichting van het terrein zoals dit nog wordt weergegeven op oude kaarten uit de 19e eeuw 
en het begin van de 20e eeuw. Vermoedelijk lag hier een veedrift. In de greppelvulling en de bodemlaag die ter 
plaatse van de beide sporen werd aangetroffen is vondstmateriaal uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Ter plaatse 
van het zuidelijke deel van de proefsleuf zijn diepploegsporen aangetroffen, die in zuidelijke richting steeds 
dieper in de natuurlijke ondergrond waren ingesneden. Daar werden geen archeologische sporen of vondsten 
aangetroffen. 

Er zijn ter plaatse van het onderzoeksgebied geen sporen of vondsten aangetroffen die dateren uit de periode 
voorafgaand aan de Nieuwe Tijd. In de meeste sporen is geen (dateerbaar) vondstmateriaal aangetroffen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het terrein in de Nieuwe Tijd en vermoedelijk al in de Late 
Middeleeuwen een agrarische functie heeft gehad, waarvan bepaalde inrichtingselementen die sporen nalaten in 
de bodem (voor een deel) bewaard zijn gebleven. Gezien de vrij natte omstandigheden binnen een groot deel 
van het onderzoekgsgebied,mogelijk als gevolg van kwel, zal het terrein gedurende de meeste perioden een 
meer extensieve functie hebben gehad en/of in gebruik zijn geweest voor agrarische doeleinden. Daar waar de 
natuurlijke ondergrond hoger ligt of heeft gelegen, is het terrein gehavend als gevolg van diepploegen en 
zandafgravingen. Met betrekking tot het gedeelte waar zandwinning heeft plaatsgevonden kunnen geen 
uitspraken worden gedaan over de bodemkundige en archeologische situatie voorafgaand aan de zandwinning.  

Zowel op basis van de fysieke alsook de inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in het Deelproces Waarderen van 
de KNA 4.0, deel II, Bijlage IV, is geen sprake van een als behoudenswaardig aan te merken archeologische 
vindplaats. Het bij het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vondstmateriaal zal worden aangeleverd aan het 
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Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de Provincie Overijssel, waarbij de in paragraaf 5.3.5 beschreven 
de-selectie van een deel van het vondstmateriaal zal worden toegepast. Er zijn geen nadere 
conserveringsmaatregelen noodzakelijk om het te deponeren materiaal te stabiliseren. 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt nader onderzoek ter plaatse van het 
onderzoeksgebied niet noodzakelijk geacht. 

4.11.3  Cultuurhistorie

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. De bescherming van 
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Erfgoedwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden 
van historische elementen voor latere generaties. 

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat er geen 
monumenten in het plangebied gelegen zijn. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve 
gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.12  Verkeer / parkeren

4.12.1  Verkeer

In figuur 4.5 is de verharding in het plangebied weergegeven. 

Figuur 4.5: situatie verharding (bron: Building Design Architectuur)

De wegen in het plangebied betreffen 30 km-wegen. Ter plaatse van de aansluiting op de Almeloseweg zal een 
inritconstructie worden aangelegd. De ontsluiting van de woonbuurt loopt in feite rond. Aan de oostzijde is een 
doodlopende weg met keerlus aanwezig.
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Er wordt een voetpad aangelegd door de gehele buurt heen, langs één zijde van de weg. Fiets- en voetverkeer 
kan ook via het aanwezige pad gelegen achter de woningen aan de Almeloseweg 37, 39 en 41 van en naar de 
Almeloseweg. Dit betreft in de huidige situatie een openbare weg. Deze situatie wijzigt in de nieuwe situatie. De 
woningen die nu een achteruitgang/uitrit op dit pad hebben, behouden deze ook in de nieuwe situatie. Op de 
aansluiting van het pad met de nieuwe woonstraat wordt een voorziening (bijvoorbeeld een zogeheten 'kissing 
gate') aangelegd waardoor er alleen een doorgang voor wandelaars mogelijk is van en naar de nieuwe buurt. 
Fietsverkeer zal via de hoofdontsluiting aan de Almeloseweg en de verbinding via de Maatweg plaatsvinden.

Er wordt daarnaast voorzien in een calamiteitenroute langs de Maatweg, die eveneens gebruikt kan worden als 
de reguliere ontsluitingsroute om welke reden dan ook niet te gebruiken is (bijvoorbeeld bij onderhoud). Het 
gebruik van de calamiteitenroute voor automobilisten zal ook hier worden voorkomen door een paal te plaatsen 
die alleen bedienbaar is door de hulpdiensten. Deze weg vormt daarnaast een reguliere route voor fietsers en 
voetgangers. 

Verkeerskundige effecten ontwikkeling         In 
het kader van de ontwikkeling van het woningbouwplan is door Goudappel Coffeng onderzoek uitgevoerd naar de 
verkeerskundige gevolgen van de ontwikkeling van het terrein van het voormalige tuincentrum en omliggende 
gronden voor woningbouw en de mogelijke lichthinder die de woningen aan de Almeloseweg 44 en 50 kunnen 
ondervinden van de koplampen van de auto's die vanaf de inrit van De Esch links of rechts afslaan op de 
Almeloseweg. Dit onderzoek (25 juni 2019, kenmerk 002369.20180625.N1.01, is als bijlage 19 bij deze 
toelichting gevoegd. Onderzocht is hoeveel extra verkeer er ontstaat door de ontwikkeling, waar dit gaat rijden 
en of dit als acceptabel kan worden aangemerkt (wat betreft drukte en veiligheid). 

In het rapport worden naast de gekozen hoofdontsluitingsroute via de Almeloseweg ook mogelijke andere 
ontsluitingsroutes (ontsluiting op Tubbergeresweg (N343), via Almeloseweg en Maatweg, via 'verlengde 
Oranjestraat' ) en voor- en nadelen van deze routes besproken. 

In publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW zijn kengetallen opgenomen voor de 
verkeersgeneratie van nieuwe woningen per woningtype, stedelijkheidsgraad en ligging waarin de totale 
verkeersgeneratie per woning opgenomen is. Er is uitgegaan van de stedelijkheidsgraad 'weinig tot niet stedelijk' 
en ligging 'rest bebouwde kom'. De CROW-publicatie geeft een minimum en maximum kengetal. Er is uitgegaan 
van een gemiddelde van deze twee getallen. Er zijn namelijk geen specifieke kenmerken van de voorgenomen 
ontwikkeling op deze locatie die de verkeersgeneratie vooraf laten afwijken (of anders maken dan) dan een 
gemiddelde ontwikkeling van deze functies op een vergelijkbare locatie. 

Voor rijwoningen geldt een kencijfer van 7,4, voor twee onder een kap woningen geldt een kencijfer van 7,8 en 
voor vrijstaande woningen geldt een kencijfer van 8,2 verkeersbewegingen. Dit betekent op basis van het 
bouwplan voor 15 rijwoningen, 30 twee onder een kapwoningen en 6 vrijstaande woningen dat er 394 
verkeersbewegingen verkeersbewegingen ten gevolge van het plan zullen plaatsvinden. 

In het rapport wordt uitgegaan van een verkeersgeneratie van 500 ritten (circa 60 woningen) van en naar het 
plangebied, dus meer woningen dan onderhavig bestemmingsplan mogelijk maakt. 

Conclusie van het rapport is de woningbouwontwikkeling op de meeste omliggende wegen nauwelijks effect 
heeft. De verkeersstromen die gegenereerd worden door het plan zijn beperkt in verhouding met de reeds 
aanwezige verkeersintensiteiten.  In de analyse is uitgaan van een 'worst case'-scenario waarin het plan 500 
ritten gegenereerd. Dit is circa 15% meer dan de werkelijk verwachte verkeersgeneratie. De toename van de 
verkeersstromen ten gevolge van het plan is het grootst op de Almeloseweg. Onderzocht is of deze weg de 
toekomstige verkeersintensiteiten inclusief de verkeersstromen die gegenereerd worden door het plan 
verkeersveilig kan verwerken. Conclusie is dat de huidige vormgeving voldoet voor een verkeersveilige 
verkeersafwikkeling van de toekomstige verkeersstromen op deze weg. Wel wordt aangeraden om het troittoir 
aan de noordzijde van de Almeloseweg ten westen van de nieuwe aansluiting) consistenter vorm te geven. 

De wegen kunnen zowel de huidige intensiteiten als de intensiteiten als gevolg van de ontwikkeling zonder 
problemen verwerken. Vanuit het oogpunt van verkeer zijn er geen belemmeringen voor uitvoering van het plan. 

Daarnaast is door LBP Sight onderzoek (kenmerk V087224aa.19A47JU.st, d.d. 18 juli 2019) verricht naar de 
mogelijke hinder die de woningen aan de Almeloseweg 50, 44 en 40 kunnen ondervinden van de koplampen van 
het uitrijdende verkeer op de Almeloseweg dat links of rechts afslaat. Het onderzoek naar lichthinder is als 
Bijlage 21 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Door Goudappel Coffeng is een notitie 
opgesteld om het aantal vertrekkende voertuigen uit het plangebied per etmaal in beeld te brengen (kenmerk 
002369.20190709.N1.01, d.d. 9 juli 2019). Deze notitie is als Bijlage 20 bij de toelichting van dit 
bestemmingsplan opgenomen.

In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20190709.N1.01 is de volgende verkeersgeneratie 
(vertrekkende motorvoertuigen)  uit het plangebied aangegeven:
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8.00-9.00 uur: 36 mvt;
17.00-18.00: 13 mvt;
7.00 - 19.00: 191 mvt;
19.00 - 23.00: 34 mvt;
23.00 - 7.00: 25 mvt.

In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20180625.N1.01 van 25 juni 2019 is aangegeven dat 
rekening gehouden moet worden met de hoogte van ramen in de woningen, de afstand tussen voertuig en 
woning, de weghoogten en de hoogte en afstelling van de koplampen van motorvoertuigen. Op basis daarvan 
komt Goudappel tot de conclusie dat de bundel van de koplamp niet direct in de ramen van de betreffende 
woningen zullen schijnen. Eventueel te ondervinden hinder bestaat uit diffuus of verstrooid licht afkomstig van 
koplampen van voertuigen die bij donker uit het plangebied rijden. 

De periode van 19.00 tot 23.00 uur is vooral van belang, omdat dit de periode is waar het donker kan zijn en 
gebruik gemaakt zal worden van de woonkamer. In de winterperiode zal dit nog iets langer zijn, omdat het vanaf 
circa 17.00 uur donker is. Voor de zomerperiode is dit korter, omdat de zon dan later onder zal gaan. LBP Sight 
gaat ervan uit dat er alleen sprake kan zijn van hinder wanneer de verlichtingssterkte door de koplampen hoger 
zal zijn dan de verlichtingssterkte die ontstaat door daglicht. Dat is het geval in de periode van 19.00 tot en met 
23.00 uur. In de zomerperiode is de periode iets korter, in de waterperiode iets langer.

LBP Sight stelt op basis van de notitie van Goudappel (002369.20190709.N1.01) dat het aantal autobewegingen 
dat het plangebied in deze periode verlaat beperkt is. Het gaat om 34 auto's in de periode van 4 uur. Dat 
betekent dat er gemiddeld iedere 7 minuten een auto het plangebied in of uitrijdt. Aangezien alleen de 
koplampen van vertrekkende auto's voor de beoordeling relevant zijn, gaat het om één beweging per 14 
minuten. Gelet op deze beperkte frequentie zal de ondervonden overlast zeer beperkt zijn.

De woning aan de Almeloseweg 50 is direct gelegen tegenover de uitrit van het plangebied De Esch. Voor de 
woningen Almeloseweg 44 en Almeloseweg 40 geldt dat deze op de weg richting het centrum van Tubbergen 
zijn gelegen.Voor de woning aan de Almeloseweg 50 gaat het dus om de auto’s die in de richting van de woning 
het plangebied uitrijden. Voor de woningen Almeloseweg 44 en 40 geldt dat het om de lichtbundel gaat die 
richting die woningen schijnt zodra de auto vanuit het plangebied de weg richting het centrum van Tubbergen 
opdraait. In Bijlage 21 zijn de resultaten van de (mogelijk) te ondervinden hinder van licht beschreven.

Voor de woning aan de Almeloseweg 50 is een grote haagbeuk aanwezig. Deze haag is het hele jaar voorzien 
van blad. In de periode dat de haag groen is, zal van instraling van licht als gevolg van het vertrekkend verkeer 
geen sprake zijn. Ook in de winterperiode is de haag bladdragend. Zoals op bovenstaande foto's te zien is, is de 
bladdichtheid dan minder, het blad kleurt bruin. In de periode zal de haagbeuk beperkt licht doorlaten. Gezien de 
afschermende werking van de haag tussen de lichtbundel en de woning zal er in de zomer en herfst geen 
lichthinder ontstaan. Een deel van de winter en het voorjaar zal de haag in bepekte mate licht doorlaten. 
Hierdoor zal een deel van het licht van koplampen in de woning kunnen schijnen. Gelet op het beperkt aantal 
auto´s dat het plangebied via de uitrit verlaat, zijn wij van oordeel dat de beperkte instraling niet leidt tot een 
onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat.

De woning aan de Almeloseweg 44 wordt bijna volledig afgeschermd door een grote coniferenhaag. Coniferen 
zorgen alle seizoenen voor een goede afscherming. Hierdoor zal de lichtbundel van de auto's vanuit het 
plangebied niet op de gevel schijnen. Voor de woning aan de Almeloseweg 40 zal de lichtbundel van de auto 
zodra deze de woning bereikt al in dezelfde richting als de weg schijnen. Op dit punt onderscheidt de verlichting 
zich niet van de andere auto's die gebruikmaken van de Almeloseweg.

Geconcludeerd wordt dat lichthinder voor de woningen langs de Almeloseweg 50, 44 en 40 niet in betekenende 
mate zal zijn en daarmee acceptabel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

4.12.2  Parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die ontstaat 
door een nieuwe ontwikkeling. Het (facet)bestemmingsplan 'parkeren Tubbergen', is op 28 mei 2018 is 
vastgesteld. Middels dat bestemmingsplan wordt de beleidsnotitie ‘Bouwen en parkeren 2018’ van toepassing 
verklaard op bestemmingsplannen. 

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 
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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. Indien er geen omgevingsvergunning vereist is, 
dan zijn de gemeentelijke parkeernormen bepalend die gelden op het moment dat de gebruiksverandering 
feitelijk plaatsvindt.

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 
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.

Voor wat betreft de ontwikkeling in het plangebied wordt uitgegaan van de zone ‘rest bebouwde kom’.

In het plangebied worden 15 rijwoningen, 30 twee onder een kapwoningen en 6 vrijstaande woningen gebouwd. 
Voor de vrijstaande woningen geldt dat per woning 2,3 parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn. Voor de 
twee-onder-één-kap woningen geldt dat per woning 2,2 parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn. Voor een 
rijwoning geldt een norm van 2,0. Deze normen zijn inclusief bezoekersparkeren (0,3). 

Dit betekent dat er, conform de beleidsnotitie ‘Bouwen en parkeren 2018’, in totaal afgerond 110 
parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd moeten worden. 

Te realiseren parkeerplaatsen          
Een groot gedeelte van de woningen (28 woningen) krijgt een lange oprit met garage. Dit betekent een 
capaciteit van 1,3 per woning. Dit betekent de realisatie van 36,4 parkeerplaatsen. Bij 8 woningen wordt een 
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dubbele oprit met garage gerealiseerd. Hiervoor geldt een capaciteit van 1,8, zodat hiermee 14,4 
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Bij 9 woningen wordt een enkele oprit zonder garage gerealiseerd. 
Hiervoor geldt een capaciteit van 0,8, dus dit zorgt voor 7,2 parkeerplaatsen. 

Dit betekent dat er in totaal 58 parkeerplaatsen (36,4+14,4+7,2) op eigen terrein worden gerealiseerd. Dit zorgt 
ervoor dat er nog 52 parkeerplaatsen (110-58) benodigd zijn. Er worden 55 openbare parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Deze openbare parkeerplaatsen worden voornamelijk gerealiseerd langs de weg. Het straatprofiel, 
met een breedte van de rijbaan van 6 meter is hiervoor voldoende breed. 

Uitgangspunt van het gemeentelijk parkeerbeleid is dat parkeren op eigen erf plaatsvindt. Hiervan kan worden 
afgeweken als gemotiveerd kan worden aangetoond waarom het parkeren niet op eigen erf kan worden 
gerealiseerd. De grootte van de kavels, de situering van de woningen en de gewenste buitenruimte/tuin zorgt er 
in algemene zin voor dat er niet op de percelen van de rijwoningen zelf geparkeerd kan worden. In de nabijheid 
van de rijwoningen worden parkeerplaatsen gerealiseerd in een parkeerhof en parkeerstrook langs de weg 
(haaksparkeren). Deze parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de openbare ruimte en de parkeerplaatsen 
zullen openbaar toegankelijk zijn. Zie hiervoor ook de stedenbouwkundige schets en de inrichtingsschets 
'parkeren', die in bijlage 1 en bijlage 22 zijn opgenomen, waarop de parkeerplaatsen zijn weergegeven. 

Geconcludeerd wordt dat wat betreft het aspect parkeren wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek
De hiervoor beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die bindend is 
voor overheid, bedrijven en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en 
is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de 
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. 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 
toelichting heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de 
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.1.1  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten: 

Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft onder meer aan hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

5.1.2  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
Daarbij zijn in ieder geval regels met betrekking tot de bestemming en het bouwen opgenomen. Daarnaast 
kunnen regels opgenomen indien deze van toepassing zijn op het plan:

Bestemmingsomschrijving: Hierin is de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze 
bestemming opgenomen. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende 
functies. 
Bouwregels: In deze regels zijn eisen opgenomen waaraan de binnen de bestemming voorkomende 
bebouwing aan moet voldoen. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd is hierin vastgelegd. 
Nadere eisen: Deze regel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij vergunningverlening 
nadere eisen te stellen. Alleen daar waar het wenselijk is om bij de vergunningverlening sturend te kunnen 
optreden, heeft de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen toegevoegde waarde. De bevoegdheid tot 
het stellen van nadere eisen dient objectief begrensd te zijn en duidelijke criteria te bevatten. 
Specifieke gebruiksregels: In de specifiek gebruiksregels is bepaald welk gebruik van gronden en opstallen in 
elk geval strijdig is met of wordt toegestaan binnen deze bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke 
toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd. 
Afwijken van de bouwregels: Op basis van deze regels hebben burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van de bouwregels in het plan. 
Afwijken van de gebruiksregels: Deze afwijking geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om met 
omgevingsvergunning af te wijken van functies die in eerste aanleg strijdig zijn met de 
bestemmingsomschrijving of de specifieke gebruiksregels. 
Wijzigingsbevoegdheid: Deze regel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om, onder 
voorwaarden, bestemmingen te wijzigen. Een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen die niet 
meer als ondergeschikt aan de bestemming kunnen worden aangemerkt (zoals een afwijking van de bouw- 
en gebruiksregels). 

5.1.3  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

Anti-dubbeltelregel (Artikel 6) 

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

Algemene bouwregels (Artikel 7) 

In dit artikel is bepaalt dat in die gevallen dat de bestaande maatvoering van met vergunning tot stand gekomen 
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bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels van hoofdstuk 2 van de regels is 
voorgeschreven, deze als minimale respectievelijk maximale maatvoering gehanteerd mag worden. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 8) 

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik 
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee dat de 
bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet zijn. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 9) 

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om, onder 
voorwaarden, op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 

Overige regels (Artikel 10) 

Middels dit artikel worden voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard en bereikbaarheid buiten toepassing verklaard. De onderwerpen van 
stedenbouwkundige aard en bereikbaarheid die wel van toepassing blijven worden specifiek genoemd in dit 
artikel. 

5.1.4  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels (artikel 11) is 
aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit 
bestemmingsplan. In de slotregel (artikel 12) wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

5.2  Bestemmingen
Het plan kent de bestemmingen Groen, Verkeer en Wonen. Daarnaast kent het plan de functie-aanduidingen 
'specifieke vorm van groen-calamiteitenontsluiting', 'specifieke vorm van groen-weide'. Wat betreft 
bouwaanduidingen zijn binnen de bestemming 'Wonen' de  'specifieke bouwaanduiding-bijgebouwen toegestaan' 
en 'specifieke bouwaanduiding 1' opgenomen.

Groen 
Alle structurele en begeleidende groen is in dit bestemmingsplan bestemd als 'Groen'. Deze bestemming is onder 
andere bedoeld voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, kunstwerken en kunstobjecten, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van (hemel)water, 
in- en uitritten, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden en verkeersvoorzieningen. Ter 
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen- calamiteitenontsluiting' is een calamiteitenontsluiting 
toegestaan, zodat hulpdiensten deze route in incidentele gevallen kunnen gebruiken. Speelvoorzieningen zijn 
overal binnen de bestemming 'Groen' toegestaan. Om te benadrukken waar de speelgelegenheid in het plan 
gerealiseerd zal worden is deze aangeduid als 'specifieke vorm van groen-speeltuin'. Ditzelfde geldt voor de 
geluidwal langs de Tubbergeresweg. Ter plaatse van de geluidwal is de aanduiding 'specifieke vorm van 
groen-geluidwal' opgenomen. 

Verkeer 
Alle gronden waar sprake is van een doorgaande verkeersroute of waar sprake is van een openbaar gebied met 
een verblijf- en verplaatsingsfunctie voor verkeer zijn bestemd tot 'Verkeer'. Naast wegen, straten en paden 
worden binnen deze bestemming onder andere parkeervoorzieningen, straatmeubilair, kunstwerken, 
groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging 
en infiltratie van (hemel)water en speelvoorzieningen toegestaan. 

Wonen 
Alle woonpercelen zijn bestemd als 'Wonen'. Deze bestemming is hoofdzakelijk bedoeld voor het wonen. 
Daarnaast zijn de gronden bestemd voor speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van hemelwater, 
parkeervoorzieningen, wegen en paden en tuinen, erven en terreinen. Er zijn afwijkingsregels opgenomen in het 
kader van de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf, inwoning en bed en breakfast.

Omdat de bestemming 'Wonen' de meest voorkomende bestemming binnen het plangebied is, worden de 
bouwregels binnen deze bestemming kort nader toegelicht. Qua bouwregels is onderscheid gemaakt tussen 
hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Hoofdgebouwen 
Hoofdgebouwen moeten worden opgericht binnen een bouwvlak. De op de verbeelding weergegeven 
aanduidingen voor de goot- en bouwhoogte dienen in acht te worden genomen. Er zijn op de verbeelding 
maxima opgenomen voor het aantal toegestane wooneenheden.  Daarnaast is onder meer bepaald dat de 
afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3 meter dient te bedragen. Dit mag 0 
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meter zijn aan de zijde waar dit noodzakelijk is voor aaneengebouwde of twee aaneengebouwde woningen of 
de bestaande afstand indien die minder is. Uitsluitend daar waar een aanduiding 'maximum aantal 
wooneenheden' is opgenomen mogen, mits het aangegeven aantal niet wordt overschreden, woningen worden 
gebouwd. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' mag de maximale goothoogte van de 
voorgevel maximaal 6 meter bedragen. 

Bijbehorende bouwwerken         
Bijbehorende bouwwerken mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht. Ook hiervoor geldt een 
maximale maatvoering voor wat betreft goot- en bouwhoogte. Daarnaast is buiten het bouwvlak een maximale 
oppervlaktemaat bepaald (85 m2) en dient een afstand van 2 meter tot de zijdelingse perceelsgrens in acht te 
worden genomen. Er geldt een uitzondering ter plaatse van 'specifieke bouwaanduiding-bijgebouwen 
toegestaan'. Ter plaatse van deze aanduiding is het bouwen tot op de perceelsgrenzen toegestaan.

Tevens is bepaald dat bijbehorende bouwwerken ten minste 5 meter achter de naar de weg gekeerde gevel of 
het verlengde daarvan te worden gebouwd. Uitzondering hierop betreffen carports. Deze dienen op een afstand 
van ten minste 1 meter achter de naar de weg gekeerde gevel of het verlengde daarvan te worden gebouwd. 
Daarnaast is voor erkers, luifels, balkons en ingangspartijen een uitzondering gemaakt op het voorgaande. Voor 
hoekpercelen is een aanvullende regeling opgenomen omdat in dat geval veelal sprake is van twee naar de weg 
gekeerde gevels.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Binnen het gehele bestemmingsvlak worden bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in erf- en terreinafscheidingen, kunstwerken of speeltoestellen en overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. Voor de voorgevel mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 
meter bedragen en achter de voorgevel maximaal 2 meter. De bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen 
mag ten hoogste 5 meter bedragen en de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag 
maximaal 3 meter bedragen.  

  bestemmingsplan Tubbergen, De Esch       67



68      bestemmingsplan Tubbergen, De Esch



Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. 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.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de aanvrager. 
Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat belast is met de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen, 
provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de 
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende en coördinerende rol meer met 
betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen 
voor vooroverleg naar de ILT gestuurd hoeven te worden.  Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere 
rijksdiensten (Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 2 februari 2016 heeft Rijkswaterstaat aangegeven graag vroegtijdig betrokken te worden bij de 
opstelling van ruimtelijke plannen. In de publicatie 'Rijkswaterstaat en ruimtelijke plannen van gemeenten' 
(oktober 2015) staan de onderwerpen die voor Rijkswaterstaat belangrijk zijn. Aangezien geen van de belangen 
van Rijkswaterstaat in het plan betrokken zijn, is vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de behartiging van 
ruimtelijke uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het gaat hierbij om militaire terreinen (direct 
ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en 
-gebieden (indirect ruimtebeslag). De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in 
het voorliggend plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie Noord) is niet vereist.

Ministerie van Economische Zaken
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een relatie hebben 
met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld moeten worden bij het Ministerie 
van Economische Zaken (destijds nog het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het 
onderhavige bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met 
dit ministerie niet vereist is.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft op 27 juli 2016 een geactualiseerde uitzonderingslijst opgesteld van categorieën 
bestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Door de 
omvang van voorliggend plan valt deze niet onder de categorieën uit de uitzonderingslijst en is vooroverleg wel 
gewenst. Het plan is daarom in het kader van vooroverleg verzonden aan de provincie Overijssel. De provincie 
heeft in haar reactie aangegeven dat het plan past in het provinciaal ruimtelijk beleid en dat zij, indien het plan 
in de huidige vorm in procedure wordt gebracht, vanuit het provinciaal belang geen beletselen zien voor het 
verdere vervolg van de procedure. 

Waterschap Vechtstromen
In het kader van de planvorming is het proces van de watertoets doorlopen en zijn er afspraken gemaakt met 
het Waterschap Vechtstromen. Op basis van het watertoetsoverleg is bij het ontwerp van het afval- en 
hemelwatersysteem uitgegaan van de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het waterhuishoudingsplan. 
Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg.

7.2  Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 21 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen 
bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis te Tubbergen. Gedurende deze periode zijn 13 reacties 
ingekomen. De gemeentelijke reactie hierop is opgenomen in de inspraakreactienota, die als Bijlage 25 bij de 
toelichting is opgenomen. 
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7.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 30 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan 
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn 11 zienswijzen binnengekomen. Deze 
zienswijzen worden zijn voorzien van een reactie. De reactienota is opgenomen in Bijlage 26.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Stedenbouwkundige schets
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- twee onder een kap 2,20 (bezoek 0,3)

- rijwoning 2,00 (bezoek 0,3)

Bepaling parkeercapaciteit op eigen erf

lange oprit met garage 1,3

dubbele oprit met garage 1,8

enkele oprit zonder garage 0,8

Principeprofiel ontsluiting Maatweg schaal: 1:200
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van VOF De Esch i.o. 
op het terrein aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van 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 zich op 
de locatie een bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen heeft bevonden. Deze locatie 
wordt als verdachte deellocatie beschouwd. Het overige deel van de locatie kan als onverdacht 
worden beschouwd. 
 
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”. 
 
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.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk 
de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in februari 2016 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 
2002, 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. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Almeloseweg 45, in het zuidwestelijke deel van de 
bebouwde kom van Tubbergen. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-
coördinaten x = 249.50 en y = 491.52 en is kadastraal bekend als gemeente Tubbergen sectie 
L, nummers 7942, 7245, 7250, 7251, 8167, 9042,  9043,  9049, 9048, 9051, 9094 en 9095. 
De Almeloseweg bevindt zich ten noorden van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De locatie is gelegen aan de rand van de bebouwing en betreft voor een deel weilanden (aan 
de west- en oostzijde). Het middendeel is bebouwd met een voormalig tuincentrum. Rondom 
de bebouwing bevindt zich een oprit en parkeerplaats welke is verhard met klinkers. Inpandig is 
een verharding met voornamelijk klinkers en tegels aanwezig. 
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om het tuincentrum te slopen en het gebied her te ontwikkelen ten behoeve van 
nieuwbouw van woningen. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van 
de omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het 
terrein. De onderzoekslocatie betreft het gehele terrein met een oppervlakte van circa 26800 
m² met daarop het leegstaande tuincentrum. Er is een verdachte deellocatie aangetroffen in de 
vorm van de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen in een opslaghok (<10 m²).  Deze 
wordt als aparte verdachte deellocatie meegenomen in het onderzoek op het, voor het overige, 
onverdachte terrein. De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd en deels onverhard 
(weiland) en deels bebouwd met het te slopen tuincentrum. Deels is de onderzoekslocatie 
verhard met klinkers en tegels. De  woningen aan de  Almeloseweg 51/51a  vormen een 
onderdeel van het plangebied, maar vormen geen onderdeel van dit bodemonderzoek (de 
locaties hebben reeds een woonbestemming). 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn tevens drie situatie-
schetsen opgenomen. De eerste is de ontwerpschets (januari 2018), de tweede het boorplan 
uit 1998 en op de derde schets zijn de huidige boorlocaties weergegeven. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer E. 
Steggink van VOF De Esch i.o.) en bij de gemeente Tubbergen. Tevens heeft door de heer P. 
Haverkort van Kruse Milieu BV op 12 februari 2016 een locatiebezoek plaatsgevonden. De 
volgende informatie is verzameld: 
 
- 
 
 
 
 
- 

De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (tuincentrum en weiland). 
In maart 1998 is een vergunningaanvraag gedaan voor een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende vergunning (tuincentrum annex boomkwekerij). Ten behoeve van de verkoop en 
de bedrijfsvoering werden bestrijdingsmiddelen opgeslagen alsmede kleine hoeveelheden 
minerale olieprodukten (in een kast of opslagruimte). 
Voordat het tuincentrum op de locatie werd gevestigd, had het terrein een agrarische 
bestemming. Er liepen enkele weggetjes tussen de weilanden door, die mogelijk verhard 
waren met gebroken puin, dat destijds van elders is aangevoerd. 

- Op het terrein bevond zich in het verleden een ondergrondse dieseltank van 5000 liter. Deze 
is in januari 1999 gesaneerd (certificaat aanwezig: certificaatnummer BR 315, zie bijlage V). 
Bij de sanering is een kleine verontreiniging aangetroffen; de verontreinigde grond is 
afgevoerd.  
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De tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd naar een door het bevoegd gezag 
geaccepteerd verschrotingsbedrijf. 

- Het te onderzoeken terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn, behoudens de bovengenoemde opslag 
van diesel en bestrijdingsmiddelen. 

- Voor zover bekend is het oostelijke deel van het te onderzoeken terrein opgehoogd met 
grond dat afkomstig was van de bovengrond van het terrein dat zich direkt rondom en ten 
zuiden van het voormalige tuincentrum bevond. Het terrein rondom van en ten zuiden van 
het voormalige tuincentrum is opgehoogd met puin. Het overige deel is niet opgehoogd en er 
hebben geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Voor zover bekend is het terrein niet eerder bebouwd geweest, behoudens het voormalige 
tuincentrum. 

- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
- Er heeft reeds eerder bodemonderzoek plaatsgevonden op het terrein: 

Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Almeloseweg 45 Tubbergen, d.d. februari 
1998 met projectcode 980201 - PHV 
Het betreft een verkennend bodemonderzoek, dat is uitgevoerd ten behoeve van de 
geplande uitbreiding van het (toenmalige) tuincentrum Europatuin aan de zuidzijde. Op basis 
van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond is licht verontreinigd met PAK's; 
- de ondergrond is niet verontreinigd; 
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met arseen, chroom en zink. 

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich circa 22 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 Es. 
- De grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is (zuid)westelijk (bron:  
  wateratlas Overijssel) 
- 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 op de locatie gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond”.  
 
De  woningen aan de  Almeloseweg 51/51a  vormen een onderdeel van het plangebied, maar 
vormen geen onderdeel van dit bodemonderzoek (de locaties hebben reeds een 
woonbestemming). 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
is een verdachte deellocatie bekend. Het betreft de voormalige opslag van bestrijdings-
middelen. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 wordt voor het grootste, onverdachte deel 
van de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht 
verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
De locatie van de bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen wordt beschouwd als 
verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van OCB in de grond en in het grondwater. De 
hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5740 wordt gebruikt. De onderzoeksstrategie op de 
verdachte deellocatie is gebaseerd op de NEN 5740, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor 
een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
verontreinigingskern (VEP).  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte en verdachte 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 
zintuiglijk worden gelet op de aanwezigheid van asbest op en in de bodem 
 
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.  
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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”. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte en verdachte 
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, 2002 
en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Onverdacht terreindeel 
Op een terreindeel van circa 26800 m² worden in totaal 37 boringen verricht, waarvan 25 tot 
0.50 meter en 12 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters worden in totaal 4 diepe boringen 
overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuizen. De peilbuizen worden verdeeld over de 
locatie geplaatst in zowel stroomopwaartse en stroomafwaartse richting. Eén peilbuis ten 
behoeve van het onderzoek op de onverdachte locatie wordt tevens gebruikt als peilbuis op de 
verdachte deellocatie (ter plekke van de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen). 
 
Voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen 
Ter plaatse van de voormalige opslag wordt 1 boring verricht tot 1.0 meter minus maaiveld. 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één 
diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis (combinatiepeilbuis met de 
onverdachte locatie, peilbuis 11). 
 
Wanneer binnen 5.0 meter onder het maaiveld geen grondwaterhoudende bodemlaag wordt 
aangetroffen, blijft het plaatsen van een peilbuis achterwege. Vanwege eerdere onderzoeken 
op de locatie worden de boringen gecodeerd als boring 11 tot en met 48.  
 
Van 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 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Analytico Eurofins BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 
tien (meng)monsters samengesteld en er worden vier 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. 
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Tabel 1: Chemisch analysepakket 

Monster Chemisch analysepakket 

Onverdacht terreindeel 

Bovengrond (5x) 
Ondergrond (4x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (4x, 
waarvan 1 
gecombineerd met de 
verdachte deellocatie) 

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, 
elektrisch geleidingsvermogen en troebelheidsmeting 

Bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 

Bovengrond (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, PCB, PAK (10), OCB, organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x, PB 11) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale 
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), OCB, zuurgraad, 
elektrisch geleidingsvermogen en troebelheidsmeting 

 
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. 

 
 

3.4 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. 
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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. 
 
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. 
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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 (meng)monsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 
4.4. worden de resultaten besproken. In paragraaf 4.5 wordt de separate analyse besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in februari 2016 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/06).  
 
Er zijn op 16 en 18 februari 2016 in totaal 38 boringen verricht met behulp van een 
Edelmanboor. Bij het boren zijn plaatselijk puinlagen (puinverhardingen) aangetroffen in de 
bovengrond, waardoor deze boringen direct zijn vervangen door gaten. De gaten zijn gemaakt 
met behulp van een pneumatische hamer. Het opgegraven materiaal is visueel geïnspecteerd 
op de aanwezigheid van asbest. Ten behoeve van onderzoek van de ondergrond zijn enkele 
gaten vervolgens met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond.  
 
Verhardingslagen (asfalt- en/of puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek, omdat 
deze lagen niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal wordt wel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Het weggetje is op één 
locatie aangetroffen (boring 42). 
 
Onverdacht terreindeel 
Op het onverdachte terreindeel zijn in totaal 37 boringen verricht met behulp van een 
Edelmanboor, waarvan er 24 zijn doorgezet tot 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau. Ten 
behoeve van het grondwateronderzoek zijn vier diepe boringen doorgezet in de ondergrond en 
afgewerkt tot peilbuizen (peilbuizen 11 tot en met 14). Peilbuis 11 betreft een 
combinatiepeilbuis met de verdachte deellocatie en is geplaatst ter plekke van de voormalige 
opslag van bestrijdingsmiddelen.  
 
Voormalige bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 
Ter plaatse van de bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen is 1 boring verricht tot 1.0 
m-mv (boring 11). Boring 11 is doorgezet tot 3.5 m-mv en afgewerkt als peilbuis ten behoeve 
van het grondwateronderzoek zowel op de onverdachte locatie als ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslag.   
 
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 weer te geven: 
onder een toplaag van zeer fijn tot matig fijn zand wordt vanaf 0.7 meter minus maaiveld (m-
mv) een wisselende bodemopbouw waargenomen. Vanaf 0.7 m-mv wordt matig fijn tot zeer fijn 
zand afgewisseld met een leemlaagje (met een dikte van circa 0.3 meter). Plaatselijk is vanaf 
0.7 m-mv leem opgeboord tot einde boordiepte. Ter plaatse van boringen 12 en 18 is vanaf 0.7 
m-mv een leemlaag aangetroffen tot 1.2 m-mv waaronder tot einde boordiepte (2.3 m-mv) klei 
is opgeboord. In de ondergrond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen.  
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Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Door de 
veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld, in 
de puinlagen of in de bodem. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

12 0.13 - 0.70 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

15 0 - 0.60 Sporen baksteen 

16 0.15 - 0.70 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

19 0.15 - 0.35 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

33 0.20 - 0.80 Zwak puinhoudend 

34 0.15 - 0.35 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

42 0.35 - 0.60 Uiterst puinhoudend, oude verhardingslaag 

43 0.15 - 0.70 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

44 0.15 - 0.60 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

46 0.15 - 0.60 Puingranulaat, uiterst puinhoudend 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
De funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek, omdat 
deze lagen niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal wordt wel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse op 

Onverdacht terrein 

BG I 14, 15 en 47 
48 

0 - 0.5 
0 - 0.35 

Standaard pakket 

BG II 20 en 39 
35 
37 
38 
40 
41 
42 

0 - 0.5 
0 - 0.35 

0.05 - 0.3 
0.08 - 0.4 
0.08 - 0.3 
0.06 - 0.4 
0.08 - 0.35 

Standaard pakket 

BG III 18 
19 
21 
32 
34 
36 
38 

0.05 - 0.5 
0.35 - 0.8 
0.3 - 0.8 

0.15 - 0.4 
0.35 - 0.6 

0 - 0.5 
0.40 - 0.7 

Standaard pakket 
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Vervolg Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse op 

Onverdacht terrein 

BG IV 17  
33 en 39 

0.5 - 0.7 
0.2 - 0.7 

Standaard pakket 

BG V 13 en 26 
22, 25, 28 en 30 

23 en 29 

0 - 0.4 
0 - 0.5 
0 - 0.3 

Standaard pakket 

OG I 14 
15 

0.70 - 1.20 
0.60 - 1.00 

Standaard pakket 

OG II 12 
16 en 43 

18 
44 en 46 

0.70 - 1.20 
0.70 - 1.00 
0.85 - 1.20 
0.6 - 1.00 

Standaard pakket 

OG III 17 
18 
19 
20 
21 
33 
34 
42 

0.70 - 0.90 
0.50 - 0.85 
1.30 - 1.80 
0.70 - 1.20 
1.25 - 1.50 
0.80 - 1.00 
0.60 - 0.85 
0.75 - 1.25 

Standaard pakket 

OG IV 13 
22 
23 

0.40 - 1.20 
0.60 - 1.20 
0.30 - 1.40 

Standaard pakket 

Voormalige bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 

 Boring 11 11 0.2 - 0.7 Standaard pakket 
+ OCB 

 
De boringen 11, 12, 13 en 14 zijn doorgezet in de ondergrond tot maximaal 3.5 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 zijn de 
peilbuizen doorgepompt.  
 
Op 26 februari 2016 zijn de peilbuizen bemonsterd ten behoeve van het nemen van het 
grondwatermonster. 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 (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

11 2.5 - 3.5 1.05 6.9 1789 114 Slecht,  
niet belucht 

12 1.3 - 2.3 0.33 6.6 434 <0.1 Goed 

13 1.0 - 2.0 0.13 6.9 305 36 Goed 

14 1.3 - 2.3 0.41 5.2 314 28 Goed 

 
De waarde voor de pH wordt in het grondwater van peilbuis 12 als verhoogd beschouwd, de 
overige waarden zijn normaal. De waarde voor de EC wordt in het grondwater van peilbuis 11 
als verhoogd beschouwd. De overige EC-waarden zijn normaal. De waarde voor de troebelheid 
is in peilbuis 12 normaal. In de grondwatermonsters van peilbuizen zijn hogere waarden voor 
de 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 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot 
verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en 
ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
 

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 bovengrondmengmonsters BG I, BG III en BG IV en in ondergrondmengmonster OG II, 
alsmede in de grondwatermonsters zijn enkele van de onderzochte stoffen in verhoogde 
concentraties ten opzichte van de betreffende streef- of achtergrondwaarden danwel 
interventiewaarde aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In bovengrondmeng-
monsters BG II en BG V en in ondergrondmengmonsters OG I, OG III en OG IV zijn geen 
verhoogde gehalten gemeten. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Onverdacht terrein 

BG I PAK 2.2 2.214 * 190 5000 

BG III PCB 0.011 0.0289 * 0.02 1 

BG IV Minerale olie 
PCB 
PAK 

110 
0.0071 

47 

550 * 
0.0355 * 
46.51 *** 

190 
0.02 
1.5 

5000 
1 
40 

OG II PAK 2.4 2.405  * 1.5 40 

Peilbuis 11 Barium 
Kwik 

260 
0.085 

260 * 
0.085 * 

50 625 

Peilbuis 12 Xylenen 
Naftaleen 

0.27 
0.68 

0.27 * 
0.68 * 

0.2 
0.02 

70 
70 

Peilbuis 13 Barium 140 140 * 50 625 

Peilbuis 14 Barium 
Zink 

180 
79 

180 * 
79 * 

50 625 

Voormalige opslag bestrijdingsmiddelen 

Boring 
11 (0.2-0.7) 

Heptachloor-
epoxide 
Chloordaan 

 
0.007 
0.0082 

 
0.0189 * 
0.218 * 

 
0.002 
0.002 

 
4 
4 

Peilbuis 11 
Combinatie 

Barium 
Kwik 

260 
0.085 

260 * 
0.085 * 

50 625 

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. 
 
Aangezien het gehalte PAK in BG IV de interventiewaarde overschrijdt, heeft separate analyse 
plaatsgevonden van de grondmonsters uit dit mengmonsters op PAK om te achterhalen of 
sprake is van een diffuse verontreiniging met PAK of van een puntbron.  
Het mengmonster van de bovengrond BG IV is opgebouwd uit de volgende bodemlagen: 
boringen 17 (0.5-0.7 m-mv), 39 (0.2-0.7 m-mv) en 33 (0.2-0.7 m-mv). 
 
De resultaten van de separate analyse zijn besproken in paragraaf 4.4. 
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4.4 Separate analyses 
 
Naar aanleiding van het sterk verhoogde PAK-gehalte in het mengmonster BG IV heeft 
separate analyse plaatsgevonden van de monsters uit het mengmonster op PAK. De resultaten 
(verhoogde concentraties) van de separate analyses zijn weergegeven in onderstaande tabel 
6. 
 
Tabel 6: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof).  

Monster 
(laagdiepte) 

Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde

1
 

Interventie- 
waarde 

boring 39  
(0.5-0.7 m-mv) 

PAK 520 525.5  *** 1.5 40 

 
Uit de separate analyses blijkt dat de bovengrond van boring 39 sterk verontreinigd is met PAK. 
In boringen 17 (0.5-0.7) en 33 (0.2-0.7) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.  
 
 

4.5 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. 
 
Onverdachte locatie 
 
Bovengrond BG I -  PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen en 
PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing 
(en bewoning). Oorzaak voor het zeer licht verhoogde gehalte wordt gezocht in de 
waargenomen bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Bovengrond - BG III - PCB 
Het licht verhoogde PCB-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. 
 
Bovengrond BG IV - Minerale olie, PCB en PAK 
In bovengrondmengmonster BG IV is een sterk verhoogd PAK-gehalte aangetoond en zijn licht 
verhoogde gehaltes minerale olie en PCB aangetoond.  
 
Na separate analyse van de monsters uit BG IV op PAK blijkt dat de de grond ter plekke van 
boring 39 (0.2 - 0.7 m-mv) sterk verontreinigd is met PAK. 
 
Sanering is op dit moment niet noodzakelijk omdat er in de huidige situatie geen 
blootstellingsrisico’s zijn (er is een verhardingslaag aanwezig).  
 
Indien het terrein wordt herontwikkeld is sanering mogelijk wel noodzakelijk. Voorafgaande aan 
een eventuele sanering dient nader onderzoek plaats te vinden. Sanering kan alleen 
plaatsvinden, indien er een saneringsplan is opgesteld welke is goedgekeurd door het bevoegd 
gezag. Een eventuele sanering dient plaats te vinden door een erkend bedrijf. 
 
De sterke verontreiniging met PAK mag zonder toestemming van het bevoegd gezag niet 
worden verminderd of worden verplaatst. 
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Voor het overige onderzochte deel van het terrein zijn er geen belemmeringen voor het 
hoofddoel (bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling).  
 
 
Grondwater peilbuis 12 - Xylenen en naftaleen 
Voor de zeer licht verhoogde concentraties is niet direkt een oorzaak aan te wijzen. Aangezien 
de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Grondwater peilbuizen 13 en 14 - Barium en/of zink 
De aangetoonde licht verhoogde barium- en zinkgehaltes in het grondwater zijn mogelijk te 
wijten aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 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. 
 
 
Voormalige opslag bestrijdingsmiddelen 
 
Bovengrond - Boring 11 - OCB 
Aangezien de gemeten gehalten de tussenwaarden niet overschrijden, is het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater peilbuis 11 - Barium en kwik 
Het aangetoonde licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. Voor de concentratie kwik is niet direkt een oorzaak 
aan te wijzen. Mogelijk dat deze veroorzaakt wordt door de voormalige opslag van 
bestrijdingsmiddelen ter plekke. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt 
het uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van VOF De Esch i.o. is in een verkennend bodemonderzoek de bodem op een 
terrein met een oppervlakte van 26800 m² aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen onderzocht.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van woningen. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
De onderzoekslocatie is deels bebouwd met een voormalig tuincentrum. Rondom de 
bebouwing bevindt zich een oprit en parkeerplaats welke is verhard met klinkers. Inpandig is 
een verharding met voornamelijk klinkers en tegels aanwezig. 
 
 
Resultaten veldwerk 
Het terrein is beschouwd als onverdacht met een verdachte deellocatie ter plaatse van de 
voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen. 
 
In totaal zijn er 38 boringen verricht. Er zijn 4 boringen afgewerkt tot peilbuizen. Gebleken is 
dat de bodem ter plaatse onder een toplaag van zeer fijn tot matig fijn zand zeer wisselend van 
opbouw is. Vanaf 0.7 m-mv wordt matig fijn tot zeer fijn zand afgewisseld met een leem-laagje 
(dikte 0.3 meter). Plaatselijk is vanaf 0.7 m-mv leem opgeboord tot einde boordiepte. Ter 
plaatse van boringen 12 en 18 is vanaf 0.7 m-mv een leemlaag aangetroffen tot 1.2 m-mv 
waaronder tot einde boordiepte (2.3 m-mv) klei is opgeboord. In de grond zijn roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargeno-men, welk in 
tabel 2 zijn weergegeven. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. Het freatische grondwater is in 
de peilbuizen aangetroffen op een gemiddelde diepte van 0.48 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses wordt het volgende geconcludeerd: 
 
Onverdacht deel 
- Bovengrondmengmonster BG I is licht verontreinigd met PAK; 
- Bovengrondmengmonster BG II is niet verontreinigd; 
- Bovengrondmengmonster BG III is licht verontreinigd met PCB; 
- Bovengrondmengmonster BG IV is licht verontreinigd met minerale olie, PCB en sterk 

verontreinigd met PAK; 
 - Na separate analyse van de grondmonsters uit grondmengmonster BG IV op PAK: 

    - Grondmonster 17 (0.5-0.7 m-mv) is niet verontreinigd met PAK;    
    - Grondmonster 33 (0.2-0.7 m-mv) is niet verontreinigd met PAK;   
    - Grondmonster 39 (0.2-0.7 m-mv) is sterk verontreinigd met PAK; 

- Bovengrondmengmonster BG V is niet verontreinigd ; 
- Ondergrondmengmonster OG I is niet verontreinigd; 
- Ondergrondmengmonster OG II is licht verontreinigd met PAK; 
- het grondwater uit peilbuis 11 is licht verontreinigd met barium en kwik; 
- het grondwater uit peilbuis 12 is (zeer) licht verontreinigd met xylenen en naftaleen; 
- het grondwater uit peilbuis 13 is licht verontreinigd met barium; 
- het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met barium en zink. 
 
Voormalige opslag bestrijdingsmiddelen: 
- de bovengrond ter plaatse van boring 11 is licht verontreinigd met heptachloorepoxide en  
  chloordaan; 
- het grondwater uit peilbuis 11 (combinatiepeilbuis) is licht verontreinigd met barium en kwik. 
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Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plaatse van de voormalige opslag van 
bestrijdingsmiddelen kan worden aangenomen, gezien de overschrijdingen van de 
achtergrond- en streefwaarden. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In enkele grondmengmonsters en in het grondwater zijn enkele lichte tot sterke 
verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt 
verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4.  
 
De laag van 0.2 tot 0.7 m-mv ter plaatse van de boring 39 is sterk verontreinigd met PAK. 
Geadviseerd wordt een nader onderzoek uit te voeren naar deze PAK-verontreiniging. De 
sterke verontreiniging met PAK mag in de huidige situatie niet zonder toestemming van het 
bevoegd gezag worden verminderd of verplaatst. Geadviseerd wordt om de erfverharding in 
stand te houden (om contact- en/of blootstellingsrisico’s te vermijden of te voorkomen).  
 
Sanering is op dit moment niet noodzakelijk omdat in de huidige situatie geen blootstellings-
risico’s zijn (er is een verhardingslaag aanwezig). Indien het terrein wordt herontwikkeld is 
sanering mogelijk wel noodzakelijk. Voorafgaande aan een eventuele sanering dient nader 
onderzoek plaats te vinden. Sanering kan alleen plaatsvinden indien er een saneringsplan is 
opgesteld welke is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Een eventuele sanering dient plaats 
te vinden door een erkend bedrijf. 
 
Voor het overige onderzochte deel van het terrein zijn er geen belemmeringen voor het 
hoofddoel (bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling).  
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de bodem of in de puinlagen. De onderzoekslocatie kan 
worden beschouwd als niet asbestverdacht. 
 
Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de geplande woningbouw op de locatie 
Almeloseweg 51/51a is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. 
 
 
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 bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen of inspectiegaten 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 1998 
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Bijlage: I 
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 
 

 
Almeloseweg 45 

Tubbergen 







VOF De Esch i.o.
Almeloseweg 45
7651 ND  Tubbergen

Verkennend bodemonderzoek

0 50

:  16007210
:  1:1000 (A3-formaat)
:  Februari 2016

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren
www.krusegroep.nl

0546 - 639663
0546 - 639662

Tel:
Fax:

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

A

A = Opslag bestrijdingsmiddelen

42vml. weg vml. weg



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 16007210 Lokatie: Almeloseweg 45 - TubbergenOpdrachtgever: VOF De Esch i.o.

Boring: 11
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
bruinzwart

70

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

120

Zand, matig fijn, matig 
oerhoudend, licht roodbeige

140

Leem, sterk zandig, sporen 
roest, sporen oer, geelgrijs

160

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelgroen

180

Leem, zwak zandig, sporen 
roest, licht geelgroen

220

Leem, donker zwartgrijs

350

Boring: 12
0

50

100

150

200

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

13

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

70

Leem, sterk zandig, sporen 
roest, donker geelgroen

120

Klei, sporen roest, licht geelgrijs

230
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Boring: 13
0

50

100

150

200

1

2

3

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen oer, 
donkerbruin

40

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, sporen oer, bruinbeige

70

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
matig oerhoudend, licht 
roodbeige

120

Leem, matig zandig, sporen 
roest, licht geelgroen

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen roest, licht geelbeige

200

Boring: 14
0

50

100

150

200

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen oer, sporen wortels, 
donkerbruin

80

Leem, sporen roest, licht 
geelgroen

150

Leem, zwak zandig

200

Leem, sterk zandig, sporen 
roest, geelgroen

240

Boring: 15
0

50

100

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen oer, sporen wortels, 
sporen baksteen, donkerbruin

60

Leem, sporen roest, licht 
geelgroen

100

Boring: 16
0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

70

Leem, sporen roest, licht 
geelgroen

100

Boring: 17
0

50

100

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig fijn, licht grijsbeige, 
ophoogzand

50

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, sporen planten, 
donker bruingrijs, ophoogzand, 
geroerd

70

Zand, matig fijn, sporen oer, 
roodbruin90

Klei, sporen roest, licht geelgrijs

110

Zand, matig fijn, lichtgrijs

130

Leem, matig zandig, lichtgrijs135

Boring: 18
0

50

100

150

1

2

3

4

steen0
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donker 
beigebruin, geroerd

50

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

85

Leem, sterk zandig, sporen 
teelaarde, donker groengrijs

120

Klei, sporen roest, licht 
geelgroen

150
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Boring: 19
0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

35

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

130

Zand, matig fijn, sporen roest, 
sporen oer, sporen teelaarde, 
licht bruinbeige

200

Boring: 20
0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig grof, licht 
grijsbeige, ophoogzand

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin70

Zand, matig fijn, grijs

120

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelgrijs

150

Boring: 21
0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruinzwart

125

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelgroen

150

Boring: 22
0

50

100

150

1

2

3

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, sporen oer, 
donkerbruin

60

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
sporen teelaarde, licht bruingrijs

80

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
lichtgrijs, ijzerconcreties

120

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

150

Boring: 23
0

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

30

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, licht bruinbeige

60

Zand, matig fijn, sporen oer, 
licht roodbeige, ijzerconcreties

90

Zand, matig fijn, matig 
oerhoudend, licht roodgeel, 
harde oerlaag

140

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige150

Boring: 24
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, sporen oer, 
donkerbruin

50
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Boring: 25
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, sporen oer, 
donkerbruin

50

Boring: 26
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, sporen oer, 
donkerbruin

40

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, sporen oer, licht 
bruingrijs

50

Boring: 27
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, donkerbruin

50

Boring: 28
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, donkerbruin

50

Boring: 29
0

50

1

weiland0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, sporen grind, 
donkerbruin

30

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
sporen wortels, bruinbeige

50

Boring: 30
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, donkerbruin

50

Boring: 31
0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, donkerbruin

50

Boring: 32
0

50

100

1

2

3

tegel0
5

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen leem, 
bruinzwart, geroerd40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
bruinzwart

100

Boring: 33
0

50

100

1

2

3

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
geroerd met puingranulaat

80

Zand, matig fijn, sporen grind, 
grijs

100

Zand, matig fijn, sterk grindig, 
beige, boring gestaakt op 
grindlaag

105

Boring: 34
0

50

1

2

3

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

35

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, sporen roest, 
grijszwart60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, sporen wortels, 
sporen teelaarde, donker 
bruingrijs85

Zand, matig fijn, sterk 
roesthoudend, roodgeel

90
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Boring: 35
0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruinzwart

60

Boring: 36
0

50

1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen wortels, sporen planten, 
donkerbruin

50

Boring: 37
0

50

1

2

tegel0
5

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
teelaarde, donker grijsbruin

70

Boring: 38
0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

40

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
sporen teelaarde, donker 
bruingrijs

70

Boring: 39
0

50

100

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig fijn, licht grijsbeige, 
ophoogzand

50

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, sporen grind, licht 
bruinbeige, ophoogzand, geroerd70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus, bruinzwart, 
geroerd90

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
sporen wortels, matig 
leemhoudend, lichtgrijs

120

Boring: 40
0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

30

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
donkerbruin50

Boring: 41
0

50

1

2

tegel0

6

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

40

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, 
matig humeus, donkerbruin

70

Boring: 42
0

50

100

1

2

3
4

5

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

35

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, sterk 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, grijszwart, oude 
verhardingslaag

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, zwart

70

Klei, donkergrijs

75

Zand, matig fijn, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

130
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Boring: 43
0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

70

Leem, zwak zandig, sporen 
roest, donker geelgroen

100

Boring: 44
0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

60

Leem, sporen roest, licht 
geelgroen

100

Boring: 45
0

50

1

tuin0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

50

Boring: 46
0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, sterk 
zandhoudend, bruinrood, 
puingranulaat

60

Leem, sporen roest, licht 
geelgroen

100

Boring: 47
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen oer, sporen wortels, 
donkerbruin

50

Boring: 48
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen oer, sporen wortels, 
donkerbruin

35

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
sporen oer, sporen wortels, licht 
roodbeige

50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-Feb-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016018595/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

23-Feb-2016/07:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016018595/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.3% (m/m) 82.0 77.7 83.4Droge stof

S 4.0% (m/m) ds 3.0 1.7 1.1Organische stof

Q 95.3% (m/m) ds 96.6 95.8 98.7Gloeirest

S 9.6% (m/m) ds 5.9 35.7 3.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds <20 28 <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.1 <3.0Kobalt (Co)

S 7.0mg/kg ds 7.6 <5.0 <5.0Koper (Cu)

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

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

S 9.3mg/kg ds 7.0 14 6.3Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 14 15 <10Lood (Pb)

S 34mg/kg ds 20 34 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 5.8 <5.0Minerale olie (C16-C21)

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

8.4mg/kg ds 6.3 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

4

BG I - Boring 14, 15, 47 en 48

BG V - Boring 13, 22, 23, 25, 26, 28, 29 en 30

OG I - Boring 14 en 15

OG IV - Boring 13, 22 en 23 8908035

8908034

8908033

8908032

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Feb-2016

16-Feb-2016

16-Feb-2016

16-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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16007210

Analysecertificaat

23-Feb-2016/07:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016018595/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.084mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

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

S 0.47mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.42mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.51mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.17mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.17mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

2.2mg/kg ds 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

BG I - Boring 14, 15, 47 en 48

BG V - Boring 13, 22, 23, 25, 26, 28, 29 en 30

OG I - Boring 14 en 15

OG IV - Boring 13, 22 en 23 8908035

8908034

8908033

8908032

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Feb-2016

16-Feb-2016

16-Feb-2016

16-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016018595/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG I - Boring 14, 15, 47 en 48 8908032 14  0  50 05327567691

 8908032 15  0  50 05327567681

 8908032 48  0  35 05327567721

 8908032 47  0  50 05327567701

BG V - Boring 13, 22, 23, 25, 26, 28, 29 en 30 8908033 29  0  30 05327569201

 8908033 22  0  50 05327567671

 8908033 30  0  50 05327567631

 8908033 25  0  50 05327567651

 8908033 28  0  50 05327568031

 8908033 26  0  40 05327567951

 8908033 23  0  30 05327569351

 8908033 13  0  40 05327569221

OG I - Boring 14 en 15 8908034 14  70  120 05327567712

 8908034 15  60  100 05327567732

OG IV - Boring 13, 22 en 23 8908035 13  40  70 05327569192

 8908035 23  30  60 05327569322

 8908035 22  60  80 05327567642

 8908035 13  70  120 05327569313

 8908035 23  60  90 05327569383

 8908035 22  80  120 05327567663

 8908035 23  90  140 05327569244

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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Site www.eurofins.nl
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

16-02-2016
Jan Hartman
2016018595
17-02-2016
23-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4
9.6

Uitgevoerd

% (m/m) 77.3
% (m/m) ds 4 4
% (m/m) ds 95.3
% (m/m) ds 9.6 9,600

mg/kg ds 24 47,69 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,1994 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 4,032 - 3 15 103 190
mg/kg ds 7 10,88 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0441 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 9.3 16,61 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 25 33,41 - 10 50 290 530
mg/kg ds 34 56,13 - 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 8.4
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds <35 61,25 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds <0.0010 0,0017
mg/kg ds 0.0049 0,0122 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.084 0,0840
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.47 0,4700
mg/kg ds 0.42 0,4200
mg/kg ds 0.51 0,5100
mg/kg ds 0.17 0,1700
mg/kg ds 0.19 0,1900
mg/kg ds 0.13 0,1300
mg/kg ds 0.17 0,1700
mg/kg ds 2.2 2,214 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8908032

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

BG I - Boring 14, 15, 47 en 48

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

16-02-2016
Jan Hartman
2016018595
17-02-2016
23-02-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3
5.9

Uitgevoerd

% (m/m) 82
% (m/m) ds 3 3
% (m/m) ds 96.6
% (m/m) ds 5.9 5,900

mg/kg ds <20 36,47 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2179 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 5,175 - 3 15 103 190
mg/kg ds 7.6 13,45 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0469 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 7 15,41 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 14 20,20 - 10 50 290 530
mg/kg ds 20 38,78 - 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 6.3
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds <0.0010 0,0023
mg/kg ds 0.0049 0,0163 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8908033

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

BG V - Boring 13, 22, 23, 25, 26, 28, 29 en 30

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

16-02-2016
Jan Hartman
2016018595
17-02-2016
23-02-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1.7
35.7

Uitgevoerd

% (m/m) 77.7
% (m/m) ds 1.7 1,700
% (m/m) ds 95.8
% (m/m) ds 35.7 35,70

mg/kg ds 28 20,82 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,1588 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds 4.1 3,076 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 3,349 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0325 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 14 10,72 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 15 14,54 - 10 50 290 530
mg/kg ds 34 29,73 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0
mg/kg ds <5.0
mg/kg ds 5.8
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 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8908034

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

OG I - Boring 14 en 15

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

16-02-2016
Jan Hartman
2016018595
17-02-2016
23-02-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1.1
3.9

Uitgevoerd

% (m/m) 83.4
% (m/m) ds 1.1 1,100
% (m/m) ds 98.7
% (m/m) ds 3.9 3,900

mg/kg ds <20 43,84 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2342 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 6,113 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 6,796 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0487 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 6.3 15,86 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds <10 10,64 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 30,29 - 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 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 8908035

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

OG IV - Boring 13, 22 en 23

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Feb-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016019873/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 1/2

16007210

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019873/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.2% (m/m) 82.8 86.3Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 3.8 1.9Organische stof

Q 99.6% (m/m) ds 96.0 98.0Gloeirest

S 7.8% (m/m) ds 3.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 26Barium (Ba)

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

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

S <5.0mg/kg ds 6.3 <5.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 21Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 29Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds <5.0 9.2Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 48Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 11 39Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 11 14Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 110Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0016 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 0.0011PCB 101

1

2

3

BG II - Boring 20, 35 en 37 t/m 42

BG III - Boring 18, 19 ,21, 32, 34, 36 en 38

BG IV - Boring 17, 33 en 39 8911946

8911945

8911944

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 2/2

16007210

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019873/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0015 0.0014PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0018 0.0013PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 0.0012PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.011 0.0071PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.91Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 13Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.053 1.2Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.079 13Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.058 3.4Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.073 5.6Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 2.0Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.054 3.1Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.056 2.1Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.066 2.2Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 0.54 47PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG II - Boring 20, 35 en 37 t/m 42

BG III - Boring 18, 19 ,21, 32, 34, 36 en 38

BG IV - Boring 17, 33 en 39 8911946

8911945

8911944

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019873/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG II - Boring 20, 35 en 37 t/m 42 8911944 42  8  35 05327563961

 8911944 41  6  40 05327567751

 8911944 40  8  30 05327567761

 8911944 38  8  40 05327565211

 8911944 37  5  30 05327567811

 8911944 35  0  30 05327567741

 8911944 20  8  50 05327569591

 8911944 39  8  50 05327567421

BG III - Boring 18, 19 ,21, 32, 34, 36 en 38 8911945 18  5  50 05327563331

 8911945 36  0  50 05327567851

 8911945 38  40  70 05327565302

 8911945 21  30  80 05327569552

 8911945 19  35  85 05327563242

 8911945 34  35  60 05327563262

 8911945 32  15  40 05327569662

BG IV - Boring 17, 33 en 39 8911946 33  20  70 05327567802

 8911946 17  50  70 05327563852

 8911946 39  50  70 05327563842

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019873/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019873/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK 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 juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8911946  
Certificate no.: 2016019873
Sample description.:       BG IV - Boring 17, 33 en 39

 V  
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16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016019873
19-02-2016
26-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0.7
7.8

Uitgevoerd

% (m/m) 88.2
% (m/m) ds <0.7 0,4900
% (m/m) ds 99.6
% (m/m) ds 7.8 7,800

mg/kg ds <20 31,45 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2213 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 4,517 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 6,034 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0459 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds <4.0 5,506 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds <10 9,950 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 25,65 - 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 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8911944

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

BG II - Boring 20, 35 en 37 t/m 42

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016019873
19-02-2016
26-02-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3.8
3

Uitgevoerd

% (m/m) 82.8
% (m/m) ds 3.8 3,800
% (m/m) ds 96
% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds <20 48,22 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2194 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 6,655 - 3 15 103 190
mg/kg ds 6.3 11,89 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0487 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds <4.0 7,538 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 14 20,95 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 30,29 - 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 11
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds <35 64,47 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds 0.0016 0,0042
mg/kg ds 0.0017 0,0044
mg/kg ds 0.0016 0,0042
mg/kg ds 0.0017 0,0044
mg/kg ds 0.0015 0,0039
mg/kg ds 0.0018 0,0047
mg/kg ds 0.0011 0,0028
mg/kg ds 0.011 0,0289 * 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.053 0,0530
mg/kg ds 0.079 0,0790
mg/kg ds 0.058 0,0580
mg/kg ds 0.073 0,0730
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.054 0,0540
mg/kg ds 0.056 0,0560
mg/kg ds 0.066 0,0660
mg/kg ds 0.54 0,5440 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8911945

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

BG III - Boring 18, 19 ,21, 32, 34, 36 en 38

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016019873
19-02-2016
26-02-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1.9
2

Uitgevoerd

% (m/m) 86.3
% (m/m) ds 1.9 1,900
% (m/m) ds 98
% (m/m) ds <2.0 1,400

mg/kg ds 26 100,8 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2410 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 7,383 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 7,241 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0502 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds <4.0 8,167 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 21 33,06 - 10 50 290 530
mg/kg ds 29 68,81 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0
mg/kg ds 9.2
mg/kg ds 48
mg/kg ds 39
mg/kg ds 14
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds 110 550 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0.0010 0,0035
mg/kg ds <0.0010 0,0035
mg/kg ds 0.0011 0,0055
mg/kg ds <0.0010 0,0035
mg/kg ds 0.0014 0,0070
mg/kg ds 0.0013 0,0065
mg/kg ds 0.0012 0,0060
mg/kg ds 0.0071 0,0355 * 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds 0.91 0,9100
mg/kg ds 13 13
mg/kg ds 1.2 1,200
mg/kg ds 13 13
mg/kg ds 3.4 3,400
mg/kg ds 5.6 5,600
mg/kg ds 2 2
mg/kg ds 3.1 3,100
mg/kg ds 2.1 2,100
mg/kg ds 2.2 2,200
mg/kg ds 47 46,51 *** 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8911946

Overschrijding Interventiewaarde

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/

I

GSSD

RG

AW

T

-

*

**

***

Legenda

BG IV - Boring 17, 33 en 39

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen

PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 26-Feb-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016019871/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2

Jan Hartman 1/2

16007210

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019871/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.1% (m/m) 83.6Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 1.2Organische stof

Q 97.4% (m/m) ds 98.6Gloeirest

S 20.5% (m/m) ds 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

S 3.3mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

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

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

S 4.5mg/kg ds <4.0Nikkel (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)

5.9mg/kg ds 8.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.2Minerale 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

OG II - Boring 12, 16, 18, 43, 44 en 46

OG III - Boring 17 t/m 21, 33, 34 en 42 8911940

8911939

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2

Jan Hartman 2/2

16007210

Analysecertificaat

26-Feb-2016/13:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016019871/1Certificaatnummer/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 0.46mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.61mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.27mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.16mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.4mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

OG II - Boring 12, 16, 18, 43, 44 en 46

OG III - Boring 17 t/m 21, 33, 34 en 42 8911940

8911939

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016019871/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

OG II - Boring 12, 16, 18, 43, 44 en 46 8911939 12  70  120 05327569562

 8911939 44  60  100 05327563312

 8911939 43  70  100 05327563292

 8911939 16  70  100 05327563282

 8911939 46  60  100 05327563382

 8911939 18  85  120 05327563353

OG III - Boring 17 t/m 21, 33, 34 en 42 8911940 18  50  85 05327563322

 8911940 20  70  120 05327569543

 8911940 33  80  100 05327569613

 8911940 17  70  90 05327563863

 8911940 34  60  85 05327563253

 8911940 21  125  150 05327563364

 8911940 19  130  180 05327563374

 8911940 42  75  125 05327567845

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016019871/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016019871/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016019871
19-02-2016
26-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1.1
20.5

Uitgevoerd

% (m/m) 81.1
% (m/m) ds 1.1 1,100
% (m/m) ds 97.4
% (m/m) ds 20.5 20,5

mg/kg ds <20 16,38 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,1877 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds 3.3 3,837 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 4,421 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0387 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 4.5 5,164 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds <10 8,207 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 17,12 - 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 5.9
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 0,0350
mg/kg ds 0.46 0,4600
mg/kg ds 0.13 0,1300
mg/kg ds 0.61 0,6100
mg/kg ds 0.27 0,2700
mg/kg ds 0.28 0,2800
mg/kg ds 0.12 0,1200
mg/kg ds 0.2 0,2000
mg/kg ds 0.14 0,1400
mg/kg ds 0.16 0,1600
mg/kg ds 2.4 2,405 * 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8911939

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

OG II - Boring 12, 16, 18, 43, 44 en 46

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016019871
19-02-2016
26-02-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1.2
2.5

Uitgevoerd

% (m/m) 83.6
% (m/m) ds 1.2 1,200
% (m/m) ds 98.6
% (m/m) ds 2.5 2,5

mg/kg ds <20 51,06 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2392 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 7 - 3 15 103 190
mg/kg ds <5.0 7,119 - 5 40 115 190
mg/kg ds <0.050 0,0498 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds <4.0 7,840 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530
mg/kg ds <20 32,40 - 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 8.8
mg/kg ds 7.2
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 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8911940

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

OG III - Boring 17 t/m 21, 33, 34 en 42

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 23-Feb-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016018589/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 1/3

16007210

Analysecertificaat

23-Feb-2016/11:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016018589/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.9% (m/m)Droge stof

S 3.7% (m/m) dsOrganische stof

Q 95.9% (m/m) dsGloeirest

S 5.2% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 6.0mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.053mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 7.1mg/kg dsNikkel (Ni)

S 22mg/kg dsLood (Pb)

S 32mg/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)

12mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

1 Boring 11 (0.2-0.7) 8908023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 2/3

16007210

Analysecertificaat

23-Feb-2016/11:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016018589/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S 0.0063mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg dsAldrin

S 0.0025mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S 0.0014mg/kg dsalfa-Chloordaan

S 0.0067mg/kg dsgamma-Chloordaan

S 0.0011mg/kg dso,p'-DDT

S 0.0055mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S 0.0074mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S 0.0012mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

S 0.0039mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S 0.0070mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 0.0019mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S 0.0081mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S 0.0066mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S 0.017mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S 0.0082mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.042mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.043mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

1 Boring 11 (0.2-0.7) 8908023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 3/3

16007210

Analysecertificaat

23-Feb-2016/11:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016018589/1Certificaatnummer/Versie

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

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 0.061mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.053mg/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 0.39mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 Boring 11 (0.2-0.7) 8908023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

16-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016018589/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Boring 11 (0.2-0.7) 8908023 11  20  70 05327567622

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016018589/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016018589/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

16-02-2016
Jan Hartman
2016018589
17-02-2016
22-02-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3.7
5.2

Uitgevoerd

% (m/m) 86.9
% (m/m) ds 3.7 3,700
% (m/m) ds 95.9
% (m/m) ds 5.2 5,200

mg/kg ds 21 58,13 20 190 555 920
mg/kg ds <0.20 0,2138 - 0.2 0.6 6.8 13
mg/kg ds <3.0 5,469 - 3 15 103 190
mg/kg ds 6 10,62 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0.053 0,0714 - 0.05 0.15 18.1 36
mg/kg ds <1.5 1,050 - 1.5 1.5 95.8 190
mg/kg ds 7.1 16,35 - 4 35 67.5 100
mg/kg ds 22 31,75 - 10 50 290 530
mg/kg ds 32 62,97 - 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 12
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds <35 66,22 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0,0018 - 0.001 0.001 8.5 17
mg/kg ds <0.0010 0,0018 - 0.001 0.002 0.801 1.6
mg/kg ds <0.0010 0,0018 - 0.001 0.003 0.602 1.2
mg/kg ds <0.0010 0,0018
mg/kg ds 0.001 0,0027 - 0.003 0.0085 1 2
mg/kg ds <0.0010 0,0018 - 0.001 0.0007 2 4
mg/kg ds 0.0063 0,0170
mg/kg ds <0.0010 0,0018
mg/kg ds <0.0010 0,0018 - 0.001 0.003
mg/kg ds <0.0010 0,0018 0.001 0.32
mg/kg ds 0.0025 0,0067
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 - 0.001 0.0009 2 4
mg/kg ds <0.0010 0,0007
mg/kg ds <0.0020 0,0037
mg/kg ds 0.0014 0,0037
mg/kg ds 0.0067 0,0181
mg/kg ds 0.0011 0,0029
mg/kg ds 0.0055 0,0148
mg/kg ds <0.0010 0,0018
mg/kg ds 0.0074 0,0200
mg/kg ds <0.0010 0,0018
mg/kg ds 0.0012 0,0032
mg/kg ds 0.0021
mg/kg ds 0.0039 0,0105 - 0.003 0.015 2.01 4
mg/kg ds 0.007 0,0189 * 0.002 0.002 2 4
mg/kg ds 0.0019 0,0051 - 0.002 0.02 17 34
mg/kg ds 0.0081 0,0218 - 0.002 0.1 1.2 2.3
mg/kg ds 0.0066 0,0178 - 0.006 0.2 0.95 1.7
mg/kg ds 0.017
mg/kg ds 0.0082 0,0218 * 0.002 0.002 2 4
mg/kg ds 0.042 0,1122 - 0.0056 0.4
mg/kg ds 0.043

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 0,0132 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.061 0,0610
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.053 0,0530
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.39 0,3940 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8908023

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

Boring 11 (0.2-0.7)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138

OCB (som) LB (factor 0,7)
OCB (som) WB (factor 0,7)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)
Chloordaan (som) (factor 0,7)

HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)
DDD (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDD
p,p'-DDD

alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p'-DDT
p,p'-DDT

Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin

Heptachloor
Heptachloorepoxide(cis- of A)
Heptachloorepoxide(trans- of B)
Hexachloorbutadieen

beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
alfa-HCH

Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016023888
29-02-2016
03-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1.1
25

Uitgevoerd

% (m/m) 87.4
% (m/m) ds 1.1 1,100
% (m/m) ds 98.6

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 <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.35 0,3500 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8924044

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

Boring 17 (0.5-0.7)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016023888
29-02-2016
03-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1.4
25

Uitgevoerd

% (m/m) 89
% (m/m) ds 1.4 1,400
% (m/m) ds 98.2

mg/kg ds <3.0
mg/kg ds <5.0
mg/kg ds <5.0
mg/kg ds 14
mg/kg ds 6.6
mg/kg ds <6.0
mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.097 0,0970
mg/kg ds <0.050 0,0350
mg/kg ds 0.22 0,2200
mg/kg ds 0.12 0,1200
mg/kg ds 0.14 0,1400
mg/kg ds 0.062 0,0620
mg/kg ds 0.11 0,1100
mg/kg ds 0.075 0,0750
mg/kg ds 0.085 0,0850
mg/kg ds 0.97 0,9790 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8924045

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/

RG

AW

T

I

*

**

***

GSSD

Boring 33 (0.2-0.7)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016
Jan Hartman
2016023888
29-02-2016
03-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4.9
25

Uitgevoerd

% (m/m) 82
% (m/m) ds 4.9 4,900
% (m/m) ds 94.7

mg/kg ds 17
mg/kg ds 200
mg/kg ds 600
mg/kg ds 340
mg/kg ds 69
mg/kg ds 19
mg/kg ds 1200 2449 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 8.5 8,5
mg/kg ds 190 190
mg/kg ds 18 18
mg/kg ds 140 140
mg/kg ds 35 35
mg/kg ds 50 50
mg/kg ds 18 18
mg/kg ds 27 27
mg/kg ds 17 17
mg/kg ds 22 22
mg/kg ds 520 525,5 *** 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8924046

Overschrijding Interventiewaarde

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/

I

GSSD

RG

AW

T

-

*

**

***

Legenda

Boring 39 (0.2-0.7)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Minerale olie

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 03-Mar-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016023888/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 1/1

16007210

Analysecertificaat

03-Mar-2016/11:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

29-Feb-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016023888/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.4% (m/m) 89.0 82.0Droge stof

S
1)1)1)

1.1% (m/m) ds 1.4 4.9Organische stof

Q 98.6% (m/m) ds 98.2 94.7Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 17Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 200Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 600Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 14 340Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 6.6 69Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 19Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 1200Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 8.5Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.097 190Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 18Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.22 140Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.12 35Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.14 50Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.062 18Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.11 27Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.075 17Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.085 22Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 0.97 520PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Boring 17 (0.5-0.7)

Boring 33 (0.2-0.7)

Boring 39 (0.2-0.7) 8924046

8924045

8924044

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

18-Feb-2016

18-Feb-2016

18-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016023888/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Boring 17 (0.5-0.7) 8924044 17  50  70 05327563852

Boring 33 (0.2-0.7) 8924045 33  20  70 05327567802

Boring 39 (0.2-0.7) 8924046 39  50  70 05327563842

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016023888/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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 juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2016023888/1
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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) 8924044

8924045

8924046

Gildeweg 44-46
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8924046  
Certificate no.: 2016023888
Sample description.:       Boring 39 (0.2-0.7)
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16007210

Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016

Jan Hartman

2016023888

29-02-2016

03-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

25

Uitgevoerd

% (m/m) 87,4

% (m/m) ds 1,1 1,100

% (m/m) ds 98,6

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 <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8924044

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/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Boring 17 (0.5-0.7)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

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

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16007210

Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016

Jan Hartman

2016023888

29-02-2016

03-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

1,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 89

% (m/m) ds 1,4 1,400

% (m/m) ds 98,2

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 14

mg/kg ds 6,6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,097 0,0970

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,22 0,2200

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds 0,14 0,1400

mg/kg ds 0,062 0,0620

mg/kg ds 0,11 0,1100

mg/kg ds 0,075 0,0750

mg/kg ds 0,085 0,0850

mg/kg ds 0,97 0,9790 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8924045

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/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Boring 33 (0.2-0.7)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

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

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16007210

Almeloseweg 45 - Tubbergen

18-02-2016

Jan Hartman

2016023888

29-02-2016

03-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 82

% (m/m) ds 4,9 4,900

% (m/m) ds 94,7

mg/kg ds 17

mg/kg ds 200

mg/kg ds 600

mg/kg ds 340

mg/kg ds 69

mg/kg ds 19

mg/kg ds 1200 2449 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 8,5 8,5

mg/kg ds 190 190

mg/kg ds 18 18

mg/kg ds 140 140

mg/kg ds 35 35

mg/kg ds 50 50

mg/kg ds 18 18

mg/kg ds 27 27

mg/kg ds 17 17

mg/kg ds 22 22

mg/kg ds 520 525,5 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8924046

Overschrijding Interventiewaarde

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

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Boring 39 (0.5-0.7)

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

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

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Mar-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016023406/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 1/3

16007210

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016023406/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 260µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.4µg/LKobalt (Co)

S 5.3µg/LKoper (Cu)

S 0.085µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 5.6µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 58µg/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 11 8922498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 2/3

16007210

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016023406/1Certificaatnummer/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)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.010µg/Lalfa-HCH

S <0.0080µg/Lbeta-HCH

S <0.0090µg/Lgamma-HCH

S <0.0080µg/Ldelta-HCH

S <0.0050µg/LHexachloorbenzeen

S <0.010µg/LHeptachloor

S <0.010µg/LHeptachloorepoxide (cis,beta)

S <0.010µg/LHeptachlorepoxide (trans,alfa)

Q <0.010µg/LHexachloorbutadiëen

S <0.010µg/LAldrin

S <0.010µg/LDieldrin

S <0.010µg/LEndrin

1 Peilbuis 11 8922498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1

Jan Hartman 3/3

16007210

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016023406/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.030µg/LIsodrin

Q <0.030µg/LTelodrin

S <0.010µg/Lalfa-Endosulfan

Q <0.010µg/Lbeta-Endosulfan

Q <0.010µg/Lalfa-Endosulfansulfaat

S <0.010µg/Lalfa-Chloordaan

S <0.010µg/Lgamma-Chloordaan

S <0.010µg/Lo,p-DDT

S <0.010µg/Lp,p-DDT

S <0.010µg/Lo,p-DDE

S 0.038µg/Lp,p-DDE

S <0.010µg/Lo,p-DDD

S <0.010µg/Lp,p-DDD

S
1)

0.024µg/LHCH (som) (factor 0,7)

S
1)

0.021µg/LDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDD (som) (factor 0,7)

S 0.045µg/LDDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDT (som) (factor 0,7)

S 0.073µg/LDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LChloordaan (som) (factor 0,7)

Q 0.21µg/LOCB (som) (factor 0,7)

1 Peilbuis 11 8922498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

26-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 11 8922498 11  250  350 06500780011

 8922498 11  250  350 06915390522

 8922498 11  250  350 08003106613

 8922498 0691539052
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016023406/1
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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-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-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 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0265OCB som AS3000

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0265OCB (23)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

26-02-2016
Jan Hartman
2016023406
26-02-2016
02-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 260 260 * 20 50 338 625
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6
µg/L 3.4 3,400 - 2 20 60 100
µg/L 5.3 5,300 - 2 15 45 75
µg/L 0.085 0,0850 * 0.05 0.05 0.175 0.3
µg/L <2.0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 5.6 5,600 - 3 15 45 75
µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 58 58 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70
µg/L <0.90 0,6300
µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <1.6 1,120
µg/L <0.20 0,1400 630
µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.42 0,4200 - 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 <0.010 0,0070 - 0.01 0.033
µg/L <0.0080 0,0056 - 0.008 0.008
µg/L <0.0090 0,0063 - 0.009 0.009
µg/L <0.0080 0,0056
µg/L <0.0050 0,0035 - 0.005 0.00009 0.25 0.5
µg/L <0.010 0,0070 - 0.01 0.000005 0.15 0.3
µg/L <0.010 0,0070 -
µg/L <0.010
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070 - 0.01 0.000009
µg/L <0.010 0,0070 - 0.01 0.0001
µg/L <0.010 0,0070 - 0.01 0.00004
µg/L <0.030 0,0210
µg/L <0.030 0,0210
µg/L <0.010 0,0070 - 0.01 0.0002 2.5 5
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L 0.038 0,0380
µg/L <0.010 0,0070
µg/L <0.010 0,0070
µg/L 0.024 0,0245 - 0.05 0.05 0.525 1
µg/L 0.021 0,0210 0.03 0.1
µg/L 0.014 0.02 0.000005 1.5 3
µg/L 0.014
µg/L 0.045
µg/L 0.014
µg/L 0.073 0,0730 *** 0.06 0.000004 0.005 0.01
µg/L 0.014 0,0140 - 0.02 0.00002 0.1 0.2
µg/L 0.21

Nr. Analytico-nr Monster

1 8922498

Overschrijding Interventiewaarde

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/

S

T

I

**

***

GSSD

RG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chloordaan (som) (factor 0,7)
OCB (som) (factor 0,7)

Legenda

Peilbuis 11

DDD (som) (factor 0,7)
DDE (som) (factor 0,7)
DDT (som) (factor 0,7)
DDX (som) (factor 0,7)

p,p-DDD
HCH (som) (factor 0,7)
Drins (som) (factor 0,7)
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

p,p-DDT
o,p-DDE
p,p-DDE
o,p-DDD

alfa-Endosulfansulfaat
alfa-Chloordaan
gamma-Chloordaan
o,p-DDT

Isodrin
Telodrin
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan

Hexachloorbutadiëen
Aldrin
Dieldrin
Endrin

Hexachloorbenzeen
Heptachloor
Heptachloorepoxide (cis,beta)
Heptachlorepoxide (trans,alfa)

alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Mar-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Feb-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16007210
2016023408/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 1/2

16007210

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016023408/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 40µg/L 140 180Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 3.5Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 2.3 4.4Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 2.5µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 5.3Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 11µg/L 45 79Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S 0.13µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.27µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S 0.68µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

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

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

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

1

2

3

Peilbuis 12

Peilbuis 13

Peilbuis 14 8922503

8922502

8922501

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Feb-2016

26-Feb-2016

26-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 2/2

16007210

Analysecertificaat

02-Mar-2016/18:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Feb-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016023408/1Certificaatnummer/Versie

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

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

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

S
1)1)1)

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

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

Peilbuis 12

Peilbuis 13

Peilbuis 14 8922503

8922502

8922501
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

26-Feb-2016

26-Feb-2016

26-Feb-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016023408/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 12 8922501 12  130  230 06915390591

 8922501 12  130  230 08003107482

 8922501 0691539059

Peilbuis 13 8922502 13  100  200 06915390441

 8922502 13  100  200 08003938852

 8922502 0691539044

Peilbuis 14 8922503 14  130  230 06915390291

 8922503 14  130  230 08003107012

 8922503 0691539029
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016023408/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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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-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

26-02-2016
Jan Hartman
2016023408
26-02-2016
02-03-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 40 40 - 20 50 338 625
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6
µg/L <2.0 1,400 - 2 20 60 100
µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L <0.050 0,0350 - 0.05 0.05 0.175 0.3
µg/L 2.5 2,5 - 2 5 153 300
µg/L <3.0 2,100 - 3 15 45 75
µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 11 11 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150
µg/L 0.13 0,1300
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.27 0,2700 * 0.2 0.2 35.1 70
µg/L <0.90 0,6300
µg/L 0.68 0,6800 * 0.02 0.01 35 70
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <1.6 1,120
µg/L <0.20 0,1400 630
µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.42 0,4200 - 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

Nr. Analytico-nr Monster

1 8922501

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/
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***

GSSD

Peilbuis 12

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

26-02-2016
Jan Hartman
2016023408
26-02-2016
02-03-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 140 140 * 20 50 338 625
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6
µg/L <2.0 1,400 - 2 20 60 100
µg/L 2.3 2,300 - 2 15 45 75
µg/L <0.050 0,0350 - 0.05 0.05 0.175 0.3
µg/L <2.0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L <3.0 2,100 - 3 15 45 75
µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 45 45 - 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70
µg/L <0.90 0,6300
µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <1.6 1,120
µg/L <0.20 0,1400 630
µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.42 0,4200 - 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

Nr. Analytico-nr Monster

2 8922502

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/
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***

GSSD

Peilbuis 13

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



16007210
Almeloseweg 45 - Tubbergen

26-02-2016
Jan Hartman
2016023408
26-02-2016
02-03-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 180 180 * 20 50 338 625
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.4 3.2 6
µg/L 3.5 3,5 - 2 20 60 100
µg/L 4.4 4,400 - 2 15 45 75
µg/L <0.050 0,0350 - 0.05 0.05 0.175 0.3
µg/L <2.0 1,400 - 2 5 153 300
µg/L 5.3 5,300 - 3 15 45 75
µg/L <2.0 1,400 - 2 15 45 75
µg/L 79 79 * 10 65 433 800

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.2 15.1 30
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 504 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 4 77 150
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.21 0,2100 - 0.2 0.2 35.1 70
µg/L <0.90 0,6300
µg/L <0.020 0,0140 - 0.02 0.01 35 70
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 0.01 500 1000
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 6 203 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 24 262 500
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 20 40
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 454 900
µg/L <0.20 0,1400 - 0.2 7 204 400
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 150 300
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 65 130
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <0.10 0,0700
µg/L <1.6 1,120
µg/L <0.20 0,1400 630
µg/L <0.10 0,0700 - 0.2 0.01 2.5 5
µg/L <0.10 0,0700 - 0.1 0.01 5 10
µg/L 0.14 0,1400 - 0.2 0.01 10 20
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L <0.20 0,1400
µg/L 0.42 0,4200 - 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

Nr. Analytico-nr Monster

3 8922503

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/
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GSSD

Peilbuis 14

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan

Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer



 

 
 
 
 

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 V 
 

KIWA-tanksaneringscertificaat 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het nader bodemonderzoek, dat in opdracht van VOF De Esch i.o. op een 
terreindeel aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. 
 
Het doel van het nader onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst, omvang en  
spoedeisendheid van een PAK-verontreiniging, die is aangetoond tijdens een verkennend 
bodemonderzoek, verricht door Kruse Milieu BV in maart 2016 (projectnummer 16007210).  
 
Uit het verkennend onderzoek is gebleken dat de geroerde bodemlaag van 0.5 tot 0.7 meter 
minus maaiveld ter plekke van boring 39 een PAK-gehalte bevat hoger dan de 
interventiewaarde. Het gehalte minerale olie is licht verhoogd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het 
uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging". 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2016 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 
2002. 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 (gecorrigeerde) achtergrondwaarden 
(AW 2000) of de geldende achtergrondwaarden (indien deze door de betreffende gemeente 
zijn vastgesteld) 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.  
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2    Locatiegegevens 

 
2.1  Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Almeloseweg 45, binnen de bebouwde kom van  
Tubbergen. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel(boring 39) heeft de 
coördinaten x = 249.509 en y = 491.540. Het perceel waarin boring 39 is gelegen is kadastraal 
bekend als: gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 9042. De Almeloseweg ligt ten noorden 
van de locatie.  
 
Bebouwing en verharding 
Het terreindeel, waar het nader onderzoek zal worden verricht, is bebouwd (voormalig 
tuincentrum) en is verhard met klinkers. 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV (maart 2016); 
- boorplan nader bodemonderzoek Kruse Milieu BV (april 2016). 
 
 

2.2  Historische gegevens 
 
Voor historische gegevens wordt verwezen naar het verkennend bodemonderzoek dat Kruse 
Milieu BV in maart 2016 onder projectnummer 16007210 heeft uitgevoerd. De resultaten van 
het verkennend bodemonderzoek staan hieronder beschreven: 
 
Verkennend bodemonderzoek, Almeloseweg 45 te Tubbergen, Kruse Milieu BV, 
projectnummer 16007210 d.d. maart 2016 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het volgende: 
Zintuiglijke waarnemingen: plaatselijk sporen baksteen in de bodem. Onder de 
klinkerverharding op het onbebouwde deel van de locatie bevindt zich puingranulaat. 
Bovengrond, BG I: PAK > achtergrondwaarde 
Bovengrond, BG II: niet verontreinigd 
Bovengrond, BG III: PCB > achtergrondwaarde 
Bovengrond, BG IV: minerale olie en PCB > achtergrondwaarde. PAK > interventiewaarde 
Bovengrond, BG V: niet verontreinigd 
Ondergrond, OG I: niet verontreinigd 
Ondergrond, OG II: PAK > achtergrondwaarde 
Ondergrond, OG III: niet verontreinigd 
Ondergrond, OG IV: niet verontreinigd 
Grondwater, peilbuis 11: barium en kwik > streefwaarden 
Grondwater, peilbuis 12: xylenen en naftaleen > streefwaarden 
Grondwater, peilbuis 13: barium > streefwaarde 
Grondwater, peilbuis 14: barium en zink > streefwaarden 
 
Separate analyses bovengrond, BG IV: 
Boring 17 (0.5-0.7): niet verontreinigd met minerale olie en PAK; 
Boring 33 (0.2-0.7): niet verontreinigd met minerale olie en PAK; 
Boring 39 (0.5-0.7): minerale olie > achtergrondwaarde. PAK > interventiewaarde. 
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3    Uitvoering bodemonderzoek 
 
De onderzoeksopzet uit van NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van 
nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging".  
 
 

3.1 Conceptueel model nader onderzoek  
 
Tabel 1: Conceptueel model in tabelvorm. 

Oorzaak van de 
verontreiniging 

De lichte tot sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK zijn op 
basis van de zintuiglijke waarnemingen niet direct verklaarbaar. De 
combinatie olie en PAK kan duiden op afgewerkte olie en/of carbolineum. 
De oorzaak en ontstaan van deze verontreiniging is niet bekend.  

Bodemgebruik De onderzoekslocatie heeft thans een bedrijfsbestemming. De 
verontreinigde laag ter plekke van boring 39 is afgedekt door een laag 
(ophoog)zand en een klinkerverharding. Er zijn derhalve geen 
blootstellingrisico’s bij huidig gebruik.  

Bodemopbouw  Door eerdere boringen is vast komen te staan dat de bodem tot 1.2 m-
mv vooral bestaat uit matig fijn zand. Onder het zandpakket bevindt zich 
een leem- en kleipakket. Deze (afsluitende) laag is aangesloten en heeft 
een remmend effect op de verticale verspreiding van de verontreiniging. 

Omvang van de 
verontreiniging 

De omvang van de sterke PAK-verontreiniging is niet bekend. De olie-
/PAK-verontreiniging staat, op basis van de bevindingen in boring 39, 
niet in contact met het grondwater. 

Ernst van de 
verontreiniging 

Omdat de omvang niet bekend is, kan op voorhand niet worden bepaald 
of er sprake is van een ernstig geval van bodem verontreiniging. 

 
 

3.2  Onderzoeksstrategie nader onderzoek PAK-verontreiniging 
 
De onderstaande werkzaamheden worden verricht in het kader van het nader onderzoek naar 
de sterke PAK-verontreiniging in Boring 39.  
   
- Het verticaal afperken van de verontreiniging ter plekke van boring 39 (boring wordt 
  gecodeerd als 39A);  
- Het horizontaal afperken van de verontreiniging. Hiervoor worden minimaal 4 boringen  
  verricht (gecodeerd als 101, 102, 103 en 104).  
 
Alle boringen worden doorgezet tot in de zintuiglijke schone (ongeroerde) ondergrond. 
Zintuiglijke waarnemingen kunnen aanleiding geven voor aanvullende boringen.  
 
Omdat er waarschijnlijk een relatie is tussen de PAK-verontreiniging en de minerale 
olieverontreiniging worden alle grondmonsters op beide parameters geanalyseerd.  
 
Omdat het tijdstip van het ontstaan van de bodemverontreiniging niet bekend is, wordt als 
stopcriterium voor het nader onderzoek een olie- en PAK-gehalte gehanteerd van de maximale 
waarde voor klasse wonen.  
 
Er vindt geen grondwateronderzoek plaats, indien de verontreiniging niet in contact staat met 
het grondwater. 
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3.3 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen, het graven en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002. 
 
De samenstelling van de opgeboorde bodem wordt beschreven volgens NEN 5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.  
 
 

3.4  Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico te Barneveld, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.  
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 2 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 2: Chemisch analysepakket per monster. 

Monster Chemisch analysepakket Doel 

Grond (1x) PAK, minerale olie, droge stof en organische stof Verticale afperking 

Grond (2x) PAK, minerale olie, droge stof en organische stof Horizontale afperking 

 
 

3.5 Toetsing 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. 
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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. 
 
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. 
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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 (meng)monsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de chemische 
analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 4.4. worden de resultaten 
besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in maart2016 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De veldwerker 
is conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/06).  
 
Er zijn op 29 maart 2016 in totaal 5 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. 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 maximaal 1.6 
meter min maaiveld (m-mv) is overwegend zeer fijn zand aangetroffen. Plaatselijk bevindt zich 
vanaf 0.8 m-mv leem. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in 
tabel 3 weergegeven. De aanwezigheid van een teergeur in boring 39A is naar alle 
waarschijnlijkheid de vermoedelijke oorzaak van de sterke PAK-verontreiniging. De bodem ter 
plekke van boring 39/39A is sterk heterogeen van samenstelling, aangezien de verontreinigde 
lagen zich op verschillende dieptes bevinden. Boring 104 is gestaakt op een onbekende harde 
laag (mogelijk fundering van het pand). Visueel zijn geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. 
 
Tabel 3: Weergave zintuiglijke waarnemingen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

39A 0.5 - 0.8 
1.05 -1.35 

Sporen baksteen 
Zwakke olie-water reactie, zwakke teergeur 

101 0.6 - 1.1 Sporen baksteen 

103 0.6 - 1.2 Zwak baksteenhoudend 

104 0.2 - 0.6 
1.0 

Sporen baksteen 
Boring gestaakt op een harde onbekende laag 

 
 
Op basis van en ter verificatie van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of de 
geografische positie van de boringen zijn de grondmonsters ter analyse aangeboden, zoals 
weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4: Geanalyseerde grondmonsters. 

Monster Traject 
(diepte in m-mv) 

Opmerking 

Boring 39A (1.35-1.7) * 1.35 - 1.7 Verticale afperking  

Boring 101 + 103 * 0.6 - 1.10 Horizontale afperking  

Boring 102 + 104 * 
0.6 - 0.8 
0.6 - 0.9 

Horizontale afperking 

* in boring 39 was de laag van 0.5 tot 0.7 m-mv sterk verontreinigd 
 

 
4.3 Resultaten van de chemische analyses 

 
De analyseresultaten en toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III.  
 
In de monsters ten behoeve van de verticale en horizontale afperking zijn geen of slechts zeer 
licht verhoogde gehalten aangetoond. De gemeten gehalten staan weergegeven in tabel 5.  
 
Tabel 5: Gemeten olie- en PAK-concentraties (mg/kg droge stof). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1  

Interventie- 
waarde 

Boring 39A (1.35-1.7) Minerale olie 
PAK 

<35 
0.35 

122.5 - 
0.35 - 

190 
1.5 

5000 
40 

Boring 101 + 103 
Minerale olie 
PAK 

<35 
1.2 

87.5 - 
1.151 - 

190 
1.5 

5000 
40 

Boring 102 + 104 
Minerale olie 
PAK 

41 
1.6 

151.9 - 
1.56 * 

190 
1.5 

5000 
40 

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 
 
De omvang van de PAK-verontreiniging is in voldoende mate in kaart gebracht. In de afperkende 
monsters overschrijdt het PAK-gehalte de maximale waarde voor klasse wonen niet. Er zijn geen 
verontreinigingen met minerale olie aangetoond. De verontreiniging staat niet in contact met het 
grondwater: er heeft derhalve geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
 
De omvang van de sterk PAK-houdende bodemlaag wordt geschat op circa 30 m

2
 x 0.3 meter = 

10 m
3
, maar er kan ook sprake zijn van een puntbron.  

 
Er is geen sprake van een geval van een ernstige bodemverontreiniging, omdat het 
omvangscriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond niet wordt overschreden.  
 
Omdat het tijdstip van het ontstaan van de bodemverontreiniging niet bekend is, wordt 
geadviseerd een terugsaneringswaarde te hanteren van de maximale waarden (olie en PAK) 
voor klasse wonen.  
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Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden of het terreindeel wordt herontwikkeld, dan dient de 
PAK-verontreiniging te worden gesaneerd. Voorafgaande aan een sanering dient een plan van 
aanpak te worden opgesteld, dat door het bevoegd gezag (gemeente Tubbergen) moet worden 
goedgekeurd. 
 
De sterk verontreinigde grond mag niet worden verminderd en verplaatst, zonder dat het 
bevoegd gezag hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van VOF De Esch i.o. is een nader bodemonderzoek verricht op een terreindeel 
aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen. Het doel van dit nader onderzoek is het verkrijgen van 
inzicht in de aard, ernst, omvang en spoedeisendheid van een PAK-verontreiniging, die is 
aangetoond tijdens een verkennend bodemonderzoek, verricht door Kruse Milieu BV in maart 
2016.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 5 boringen verricht. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig 
fijn zand, klei en leem. Plaatselijk zijn in de sporen bodemvreemd materiaal aangetroffen (zie 
tabel 3). Alleen in boring 39A zijn waarnemingen gedaan die verband houden met de sterke 
PAK-verontreiniging. Boring 104 is op 1.0 m-mv gestaakt op harde onbekende laag (mogelijk 
een funderingslaag). Visueel zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
De omvang van de PAK-verontreiniging is in voldoende mate in kaart gebracht. In de afperkende 
monsters overschrijdt het PAK-gehalte de maximale waarde voor klasse wonen niet. Er zijn geen 
verontreinigingen met minerale olie aangetoond. De verontreiniging staat niet in contact met het 
grondwater: er heeft derhalve geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
 
De omvang van de sterk PAK-houdende bodemlaag wordt geschat op circa 30 m

2
 x 0.3 meter = 

10 m
3
, maar er kan ook sprake zijn van een puntbron.  

 
Er is geen sprake van een geval van een ernstige bodemverontreiniging, omdat het 
omvangscriterium van 25 m3 sterk verontreinigde grond niet wordt overschreden.  
 
Omdat het tijdstip van het ontstaan van de bodemverontreiniging niet bekend is, wordt 
geadviseerd een terugsaneringswaarde te hanteren van de maximale waarden (olie en PAK) 
voor klasse wonen.  
 
Indien graafwerkzaamheden plaatsvinden of het terreindeel wordt herontwikkeld, dan dient de 
PAK-verontreiniging te worden gesaneerd. Voorafgaande aan een sanering dient een plan van 
aanpak te worden opgesteld, dat door het bevoegd gezag (gemeente Tubbergen) moet worden 
goedgekeurd. 
 
De sterk verontreinigde grond mag niet worden verminderd en verplaatst, zonder dat het 
bevoegd gezag hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.  
 
 
Standaard slotopmerkingen 
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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Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 16016530 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 28 E 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Almeloseweg 45 
 te Tubbergen 



VOF De Esch i.o.
Almeloseweg 45
7651 ND  Tubbergen

Verkennend bodemonderzoek

0 50

:  16007210
:  1:1000 (A3-formaat)
:  Maart 2016

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren
www.krusegroep.nl

0546 - 639663
0546 - 639662

Tel:
Fax:

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

A

A = Opslag bestrijdingsmiddelen

42vml. weg vml. weg



VOF De Esch i.o.

Nader bodemonderzoek

:  16016530
:  1:250 (A4-formaat)
:  April 2016

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren
www.krusegroep.nl

0546 - 639663
0546 - 639662

Tel:
Fax:

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

0 12.5

Veldwerker: JH Tekenaar: JK

Almeloseweg 45
7651 ND  Tubbergen

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

17

39

12

39A

101

102

103

104

geschatte interventiewaardecontour



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



Projectcode: 16016530 Projectnaam: Almeloseweg 45 - Tubbergen Opdrachtgever: VOF De Esch i.o.

Boring: 101

0

50

100

1

2

3

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

26

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
teelaarde, sporen veen, donker 
bruingrijs, geroerd

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
leem, sporen wortels, donker 
grijsbruin, geroerd

110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen teelaarde, bruingrijs

125

Klei, sporen roest, licht geelgroen
130

Boring: 102

0

50

100

1

2

3

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

30

Zand, matig grof, sporen 
teelaarde, sporen veen, 
bruinbeige, geroerd

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
teelaarde, sporen planten, sporen 
wortels, donker bruingroen, geroerd

80

Klei, sporen roest, licht geelgroen

100

Boring: 103

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen oer, donker 
grijsbruin, geroerd

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
bruinzwart, geroerd

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

140

Zand, matig fijn, sporen roest, licht 
geelgroen

160

Boring: 104

0

50

100

1

2

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand20

Zand, matig fijn, sporen baksteen, 
donker beigegrijs, geroerd

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen oer, bruinzwart, 
veel ijzerconcreties

90

boring gestaakt op 
harde/onbekende laag

100

Boring: 39A

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

8

Zand, matig grof, lichtbeige, 
ophoogzand

28

Zand, matig fijn, sporen teelaarde, 
bruinbeige, geroerd, ophoogzand

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, matig 
plantenhoudend, sporen leem, 
donker grijsbruin, geroerd

80

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 
humeus, sporen planten, geen 
olie-water reactie, bruinzwart

105

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
roest, zwakke olie-water reactie, 
zwakke teergeur, donker groengrijs

135

Klei, sporen roest, geen olie-water 
reactie, licht geelgroen

170

Leem, sporen roest, geen 
olie-water reactie, licht geelbeige

200



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 05-Apr-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Mar-2016

Almeloseweg 45 - Tubbergen

16016530
2016036856/1Certificaatnummer/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 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Almeloseweg 45 - Tubbergen

1 2 3

Jan Hartman 1/1

16016530

Analysecertificaat

05-Apr-2016/14:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016036856/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.5% (m/m) 84.2 83.2Droge stof

S
1)1)1)

1.6% (m/m) ds 2.8 2.7Organische stof

Q 98.0% (m/m) ds 96.8 96.9Gloeirest

Minerale olie

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0 6.9Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 17Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.7 13Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds <35 41Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.12Fenanthreen

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

S <0.050mg/kg ds 0.26 0.28Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.14 0.20Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.17 0.26Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.074 0.12Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.19Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.097 0.15Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.10 0.17Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 1.2 1.6PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

Boring 39A (1.35-1.7)

Boring 101 + 103

Boring 102 +104 8965800

8965799

8965798

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Mar-2016

29-Mar-2016

29-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016036856/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Boring 39A (1.35-1.7) 8965798 39A  135  170 05329464855

Boring 101 + 103 8965799 103  60  110 05329464282

 8965799 101  60  110 05329464312

Boring 102 +104 8965800 104  60  90 05329464202

 8965800 102  60  80 05329464332

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016036856/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016036856/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

Cf. pb. 3010-6 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 juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8965800  
Certificate no.: 2016036856
Sample description.:       Boring 102 +104
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16016530

Almeloseweg 45 - Tubbergen

29-03-2016

Jan Hartman

2016036856

30-03-2016

05-04-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 77,5

% (m/m) ds 1,6 1,600

% (m/m) ds 98

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 <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 8965798

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/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Boring 39A (1.35-1.7)

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

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

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16016530

Almeloseweg 45 - Tubbergen

29-03-2016

Jan Hartman

2016036856

30-03-2016

05-04-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 84,2

% (m/m) ds 2,8 2,800

% (m/m) ds 96,8

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 8,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 87,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,26 0,2600

mg/kg ds 0,14 0,1400

mg/kg ds 0,17 0,1700

mg/kg ds 0,074 0,0740

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds 0,097 0,0970

mg/kg ds 0,1 0,1000

mg/kg ds 1,2 1,151 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 8965799

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/

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Boring 101 + 103

Eindoordeel: 

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer
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16016530

Almeloseweg 45 - Tubbergen

29-03-2016

Jan Hartman

2016036856

30-03-2016

05-04-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 83,2

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

% (m/m) ds 96,9

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 6,9

mg/kg ds 17

mg/kg ds 13

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 41 151,9 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,28 0,2800

mg/kg ds 0,2 0,2000

mg/kg ds 0,26 0,2600

mg/kg ds 0,12 0,1200

mg/kg ds 0,19 0,1900

mg/kg ds 0,15 0,1500

mg/kg ds 0,17 0,1700

mg/kg ds 1,6 1,560 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 8965800

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/
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Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof
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Certificaatnummer
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Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername
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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 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend asbestonderzoek, dat in opdracht van VOF De Esch door 
Kruse Milieu BV is verricht ter plekke van de puinfundering op twee terreindelen aan de 
Almeloseweg 45 in Tubbergen.  
 
Het puin (puingranulaat) op de locatie is in 1998-1999 aangebracht. Dit valt onder de categorie 
asbestverdacht; derhalve dient het asbestonderzoek van de puinfundering plaats te vinden. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en 
herontwikkeling. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- 
en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2017 conform BRL SIKB 2000 en het protocol 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Het onderzoek van de puinverharding is verricht 
conform NEN 5897.  
 
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 Almeloseweg 45, in het zuidwestelijke deel van de 
bebouwde kom van Tubbergen. De locatie heeft de RD-coördinaten x = 249.50 en y = 491.52. 
Het terrein is kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie L, nummers 7942, 7245, 
7250, 7251, 8167, 9042, 9043, 9049, 9048, 9051, 9094 en 9095. De Almeloseweg bevindt zich 
ten noorden van de onderzoekslocatie. Binnen de locatie staat een leegstaand tuincentrum. Het 
terrein zal in de toekomst worden herontwikkeld (woningbouw). 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie beperkt zich tot de puinfundering onder de klinkerverharding van de 
parkeerplaats van het voormalig tuincentrum. De oppervlakte van de puinfundering wordt 
voorafgaande aan het verkennend asbestonderzoek in kaart gebracht, door middel van 
grondboringen. 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek, Kruse Milieu BV, maart 2016; 
- Boorplan verkennend asbestonderzoek, Kruse Milieu BV, december 2017. 
 
 

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 (VOF De Esch) en 
bij de gemeente. Tevens is gebruik gemaakt van de informatie uit het verkennend onderzoek 
dat door Kruse Milieu BV in 2016 op de locatie is uitgevoerd (Kruse Milieu BV, Verkennend 
bodemonderzoek Almeloseweg 45 te Tubbergen), d.d. 17 maart 2016 met projectcode 
16007210. De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (tuincentrum en weiland). 
  In maart 1998 is een vergunningaanvraag gedaan voor een nieuwe, de gehele inrichting 
  omvattende vergunning (tuincentrum annex boomkwekerij). Ten behoeve van de verkoop en 
  de bedrijfsvoering werden bestrijdingsmiddelen opgeslagen alsmede kleine hoeveelheden 
  minerale olieproducten (in een kast of opslagruimte). 
- Voordat het tuincentrum op de locatie werd gevestigd, had het terrein een agrarische 
  bestemming. Er liepen enkele weggetjes tussen de weilanden door, die mogelijk verhard 
  waren met gebroken puin, dat destijds van elders is aangevoerd. 
- Op het terrein bevond zich in het verleden een ondergrondse dieseltank van 5000 liter. 
  Deze is in januari 1999 gesaneerd (saneringscertificaat aanwezig: certificaatnummer BR 315).  
  Bij de sanering is een kleine verontreiniging aangetroffen; de verontreinigde grond is  
  afgevoerd. De tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd. 
- Het te onderzoeken terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
  (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn, behoudens de bovengenoemde opslag 
  van diesel en bestrijdingsmiddelen. 
- Onder een deel van de klinkerverharding op het terrein van het voormalige tuincentrum is een 
  funderingslaag aangebracht met puingranulaat. Het puingranulaat is in 1998-1999  
  aangebracht door Kruse BV. Het puingranulaat was afkomstig van AHMA uit Almelo.  
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
- Er heeft reeds eerder bodemonderzoek plaatsgevonden op het terrein: 
 
   
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17071692 Pagina 3 van 10 

  Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Almeloseweg 45 Tubbergen, d.d. februari 
  1998 met projectcode 980201 - PHV 
  Het betreft een verkennend bodemonderzoek, dat is uitgevoerd ten behoeve van de  
  uitbreiding van het (toenmalige) tuincentrum Europatuin aan de zuidzijde.  
  Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden  
  geconcludeerd: 
  - de bovengrond is licht verontreinigd met PAK; 
  - de ondergrond is niet verontreinigd; 
  - het grondwater is zeer licht verontreinigd met arseen, chroom en zink. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruse Milieu BV, verkennend bodemonderzoek Almeloseweg 45 te Tubbergen d.d. 17 
maart 2016 met projectcode 16007210.  
Op basis van de resultaten van de chemische analyses wordt het volgende geconcludeerd: 
Onverdacht deel 
- Bovengrondmengmonster BG I is licht verontreinigd met PAK; 
- Bovengrondmengmonster BG II is niet verontreinigd; 
- Bovengrondmengmonster BG III is licht verontreinigd met PCB; 
- Bovengrondmengmonster BG IV is licht verontreinigd met minerale olie, PCB en sterk 
  verontreinigd met PAK; 
- Na separate analyse van de grondmonsters uit grondmengmonster BG IV op PAK: 
- Grondmonster 17 (0.5-0.7 m-mv) is niet verontreinigd met PAK; 
- Grondmonster 33 (0.2-0.7 m-mv) is niet verontreinigd met PAK; 
- Grondmonster 39 (0.2-0.7 m-mv) is sterk verontreinigd met PAK; 
- Bovengrondmengmonster BG V is niet verontreinigd ; 
- Ondergrondmengmonster OG I is niet verontreinigd; 
- Ondergrondmengmonster OG II is licht verontreinigd met PAK; 
- het grondwater uit peilbuis 11 is licht verontreinigd met barium en kwik; 
- het grondwater uit peilbuis 12 is (zeer) licht verontreinigd met xylenen en naftaleen; 
- het grondwater uit peilbuis 13 is licht verontreinigd met barium; 
- het grondwater uit peilbuis 14 is licht verontreinigd met barium en zink. 
Voormalige opslag bestrijdingsmiddelen: 
- de bovengrond ter plaatse van boring 11 is licht verontreinigd met heptachloorepoxide en 
  chloordaan; 
- het grondwater uit peilbuis 11 (combinatie peilbuis) is licht verontreinigd met barium en   
  kwik. 
 
- Kruse Milieu BV, nader bodemonderzoek Almeloseweg 45 te Tubbergen d.d. 6 april 2016  
  met projectcode 16016530.  
  Doel van het nader bodemonderzoek was het in kaart brengen van de omvang van de  
  PAK-verontreiniging ter plekke van boring 39. Uit de resultaten blek het volgende: 
  De omvang van de PAK-verontreiniging is in voldoende mate in kaart gebracht. In de  
  afperkende monsters overschrijdt het PAK-gehalte de maximale waarde voor klasse  
  wonen niet. Er zijn geen verontreinigingen met minerale olie aangetoond. De 
  verontreiniging staat niet in contact met het grondwater: er heeft derhalve geen  
  grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
  De omvang van de sterk PAK-houdende bodemlaag wordt geschat op circa 10 m3, maar 
  er kan ook sprake zijn van een puntbron. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- 
en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015. 
 
Asbestverdacht puingranulaat is puingranulaat wat niet gecertificeerd is (van vóór 1998) en 
gecertificeerd puingranulaat dat is geproduceerd tussen 1998 en 2005. Het puingranulaat op de 
locatie is in 1998-1999 aangebracht. Dit valt onder de categorie asbestverdacht. Derhalve dient 
asbestonderzoek van het puingranulaat plaats te vinden. 
 
In eerste instantie wordt, door middel van grondboringen, de omvang van puinfundering onder 
de klinkerverharding in kaart gebracht.  
 
Op basis van de oppervlakte van de puinfundering worden conform tabel 4 in paragraaf 6.5.2 
van norm NEN 5897 het aantal inspectiegaten en het aantal te analyseren mengmonsters 
bepaald (zie tabel 2). 
 
De minimale afmeting van een inspectiegat bedraagt 0.3x0.3 meter. Elke inspectiegat wordt 
gegraven tot de ongeroerde bodemlaag. Het opgegraven materiaal wordt gezeefd over 20 mm. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij het graven van de inspectiegaten 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. 
 
De inspectiegaten worden verricht met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter (er 
wordt doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 
meter minus maaiveld). Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop 
gegraven. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek.  
 
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. 
 
In tabel 1 is weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. Het aantal monsters hangt af van 
de oppervlakte van de puinfundering.  
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17071692 Pagina 5 van 10 

Tabel 1: Analysepakket per mengmonster van de fijne fractie (MM FF). 

Monster Analysepakket 

Puinlaag (aantal nader te bepalen) Asbest en droge stof 

 
Indien visueel asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per inspectiegat een 
materiaal(verzamel)monster samengesteld.   
 
 

3.4 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de 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. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
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 in november 2017 uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en  J. 
Hartman. De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/07).  
 
Op 21 november 2017 is door middel van 30 handboringen de omvang van de puinfundering 
bepaald. De omvang van de puinfundering staat weergegeven in het boorplan. De boringen zijn 
verricht door de heer R. Veltmaat.  
 
Uit de grondboringen is gebleken dat op 2 terreindelen onder de klinkerverharding een 
puinfundering (puingranulaat) aanwezig is. Deze terreindelen zijn gecodeerd als deellocatie A 
en deellocatie B. 
 
Op basis van de oppervlakte per deellocatie is het aantal te graven inspectiegaten en het aantal 
uit te voeren asbestanalyses (puin), conform NEN 5897, weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Onderzoeksstrategie. 

Deellocatie 
Oppervlakte 

(m2) 
Aantal inspectiegaten Aantal asbestanalyses 

A 3980 14 3 

B 240 4 1 

 
 
Op 27 november 2017 zijn in totaal 18 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop en 
een boorhamer). De inspectiegaten zijn gegraven door de heer J. Hartman.  
 
De inspectiegaten ter plekke van deellocatie A zijn gecodeerd als A1 tot en met A14 en ter 
plekke van deellocatie B als B1 tot en met B4. 
 
Voorafgaande aan de graafwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd. Alle plaatsen waren 
bereikbaar. Het maaiveld was vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren 
(inspectie-efficiëntie: 100%). De te onderzoeken terreindelen zijn geheel bestraat met klinkers. 
Tijdens de veldinspectie was het bewolkt en was er sprake van neerslag. Het zicht was goed 
(>50 meter). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is het opgeboorde 
materiaal zintuiglijk beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De 
boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. De puinlaag is aangetroffen tot een maximale 
diepte van 0.70 meter minus maaiveld. Visueel zijn geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de puinfundering of in de bodem.  
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In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de visueel aangetroffen bodemvreemde 
materialen. 
 

Tabel 3: Visuele waarnemingen. 

Inspectiegat Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie A 

A1 0.13 - 0.60 Volledig puin, puingranulaat 

A2 0.15 - 0.55 Volledig puin, puingranulaat 

A3 0.13 - 0.55 Volledig puin, puingranulaat 

A4 0.20 - 0.60 Volledig puin, puingranulaat 

A5 0.15 - 0.60 Volledig puin, puingranulaat 

A6 0.20 - 0.60 Volledig puin, puingranulaat 

A7 0.15 - 0.55 Volledig puin, puingranulaat 

A8 0.15 - 0.70 Volledig puin, puingranulaat 

A9 0.15 - 0.55 Volledig puin, puingranulaat 

A10 0.11 - 0.55 Volledig puin, puingranulaat 

A11 0.13 - 0.50 Volledig puin, puingranulaat 

A12 0.15 - 0.50 Volledig puin, puingranulaat 

A13 0.13 - 0.50 Volledig puin, puingranulaat 

A14 0.13 - 0.45 Volledig puin, puingranulaat 

Deellocatie B 

B1 0.07 - 0.25 Volledig puin, puingranulaat 

B2 0.20 - 0.45 Volledig puin, puingranulaat 

B3 0.20 - 0.45 Volledig puin, puingranulaat 

B4 0.23 - 0.70 Volledig puin, puingranulaat 

 
 
Om de waarnemingen te onderbouwen worden er mengmonsters van de fijne fractie (25 kilo 
puin) geanalyseerd op asbest, zoals in tabel 4 staan omschreven. 
 
Tabel 4: Samenstelling mengmonsters. 

Mengmonster Inspectiegat 
 

Traject  
(m-mv) 

Analyse  

Deellocatie A 

MM FF B A1 
A2 en A7 

A3 
A4 

A5 en A6 

0.13  - 0.60 
0.15 - 0.55 
0.13 - 0.55 
0.20 - 0.60 
0.15 - 0.60 

Asbest 
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Vervolg tabel 4: Samenstelling mengmonsters. 

Mengmonster Inspectiegat 
 

Traject  
(m-mv) 

Analyse  

MM FF C A8 
A9 
A10 

0.15 - 0.70 
0.15 - 0.55 
0.11- 0.50 

Asbest 

MM FF D A11 en A12 
A13 
A14 

0.15 - 0.50 
0.13 - 0.50 
0.13 - 0.45 

Asbest 

Deellocatie B 

MM FF A B1 
B2 en B3 

B4 

0.07 - 0.25 
0.20 - 0.45 
0.23 - 070 

Asbest 

 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de asbestanalyses 
 
In bijlage III zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek en de concentratieberekeningen 
zijn opgenomen. De gewogen asbestconcentratie zijn weergegeven in tabel 5. 
 
Tabel 5: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Monster Component Gewogen  
asbestconcentratie 

Achtergrond-
waarde 

 

Interventie-
waarde 

Deellocatie A 

MM FF B  Asbest n.a. - 100 

MM FF C  Asbest n.a. - 100 

MM FF D Asbest n.a. - 100 

Deellocatie B 

Inspectiegat B1 Asbest 0.2 - 100 

Inspectiegat B2 Asbest 0.2 - 100 

Inspectiegat B3 Asbest 0.3 - 100 

Inspectiegat B4 Asbest 0.2 - 100 

 
In de derde kolom van tabel 5 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 resultaten asbestanalyses 
 
In het puingranulaat ter plekke van deellocatie A is geen asbest aangetoond. Het puingranulaat 
ter plek van deellocatie B is asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. Het onderzochte puingranulaat ter plekke van 
deellocaties A en B is met betrekking tot asbest geschikt voor hergebruik. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
Dit rapport beschrijft het verkennend asbestonderzoek, dat in opdracht van VOF De Esch door 
Kruse Milieu BV is verricht op de puinfundering (puingranulaat) onder de klinkerverharding, op 2 
terreindelen aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen. Het puingranulaat op de locatie is in 1998-
1999 aangebracht, waardoor het valt onder de categorie asbestverdacht. Derhalve dient het 
asbestonderzoek van de puinfundering plaats te vinden. Aanleiding voor het onderzoek is de 
voorgenomen bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling. 
 
 
Resultaten veldwerk 
Uit de grondboringen (verricht op 21 november) die voorafgaande aan het verkennend 
asbestonderzoek zijn verricht (om de omvang van de puinverharding te bepalen), blijkt dat er 
sprake is van 2 terreindelen (deellocaties A en B) waar puingranulaat is verwerkt onder de 
klinkerverharding. Deze zijn op de tekening in bijlage I weergegeven.  
 
Er zijn op 27 november 2017 in totaal 18 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop 
en boorhamer). Op het deel van circa 3980 m² (deellocatie A) zijn 14 inspectiegaten gegraven 
en op het deel van 240 m² (deellocatie B) zijn 4 inspectiegaten gegraven. Visueel zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
 
Resultaten van de asbestanalyses 
Op basis van de resultaten van de asbestanalyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Deellocatie A 
- MM FF B bevat geen asbest; 
- MM FF C bevat geen asbest; 
- MM FF D bevat geen asbest. 
 
Deellocatie B 
- Inspectiegaten B1, B2, B3 en B4 zijn asbesthoudend; het gewogen asbestgehalte is ruim 

lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
  
 
Conclusies en aanbevelingen 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het puingranulaat ter plekke van 
deellocatie A dient te worden verworpen, aangezien geen asbest is aangetoond.  
 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor het puingranulaat ter plekke van 
deellocatie B dient te worden gehandhaafd, aangezien asbest is aangetoond.  
 
Het onderzochte puingranulaat ter plekke van deellocaties A en B is met betrekking tot asbest 
geschikt voor hergebruik. 
 
 
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 asbestonderzoek een beperkt aantal 
inspectiegaten 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. 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 17071692 Pagina 10 van 10 

6 Literatuur en bronvermelding 
 
Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Almeloseweg 45 Tubbergen, d.d. februari 
1998 met projectcode 980201 - PHV 
 
Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Almeloseweg 45 te Tubbergen, d.d. 17 maart 
2016 met projectcode 16007210 
 
Kruse Milieu BV, nader bodemonderzoek Almeloseweg 45 te Tubbergen d.d. 6 april 2016  
met projectcode 16016530 
 
NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond”, NNI Delft, augustus 2015 
 
NEN 5707/C1, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond”, NNI Delft, augustus 2016 
 
NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend 
en nader onderzoek”, NNI Delft, januari 2009 
 
NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, januari 2009 
 
NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, februari 2016 
 
NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging", NNI Delft, juli 2010 
 
NEN 5897, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, augustus 2015 
 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M 
 
Topografische kaarten, Topografische Dienst Emmen 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Archief Kruse Milieu BV 
 
www.overijssel.nl, bodem- en wateratlas 
 
www.ahn.nl  
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.dinoloket.nl 



 
 

 

 

 
 
 
 

Bijlage I 
Boorplan verkennend bodemonderzoek, Kruse Milieu BV, maart 2016 

Boorplan verkennend asbestonderzoek, Kruse Milieu BV, december 2017 
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A1 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-13
32x32cm , neut raal zwart , bruin, 
volledig puin, gf 45.1 kg. ff 31.7 kg.

-60
boring gestaakt  op hout /pvc.

A2 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
32x35cm , bv: 17.3%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 28.3kg ff 32.6 
kg. geen asbest  aanwezig.

-55
klei, zwak zandig, neut raal groen

A3 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-13
32x31cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 28.3 kg ff 32.4 kg. 
geen asbest  aanwezig., boorgat  staat  
vol m et  water.

-55
klei, zwak zandig, neut raal groen

A4 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-20
35x33cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 32.3 kg ff 35.1 kg. 
geen asbest  aanwezig.,

-60
klei, zwak zandig, neut raal groen

A5 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
32x33cm , bv: 16.9%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 27.7 kg ff 29.4 
kg. geen asbest  aanwezig.

-60
klei, zwak zandig, neut raal groen

A6 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-20
32x32cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 29.1 kg ff 27.8 kg. 
geen asbest  aanwezig.,

-60
klei, zwak zandig, neut raal groen

A7 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
32x32cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 27.7 kg ff 29.4 kg. 
geen asbest  aanwezig., hangwater in 
boorgat .

-55
klei, zwak zandig, neut raal groen

A8 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
33x34cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 43.7kg ff 32.7kg. 
geen asbest  aanwezig., boorgat  staat  
vol m et  water. hangwater.

-70
klei, zwak zandig, neut raal groen

A9 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
35x34cm , bv: 18.6%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 25.7kg ff 
29.4kg. geen asbest  aanwezig.

-55
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

A1 0 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-11
33x32cm , bv: 19.2%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 26.9kg ff 
31.2kg. geen asbest  aanwezig.

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand
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A1 1 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-15
33x33cm , bv: 18.9%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 28.9kg ff 
32.7kg. geen asbest  aanwezig.

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

A1 2 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-8
34x35cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, 

-15
34x35cm , volledig puin, puin 
granulaat

A1 3 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-13
33x35cm , bv: 20.3%, donker bruin, 
rood, volledig puin gf 29.6kg ff 33.7 
kg. geen asbest  aanwezig.,

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

A1 4 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-13
32x33cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 28.1kg ff 31.5 kg. 
geen asbest  aanwezig., hangwater 
onder klinker.

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

B1 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
39x30cm , bv: 21.3%, neut raal beige, 
volledig puin, m at ig wortels, geen 
asbest  aanwezig. gf 17,3 kg. ff 17.1 
kg.

-25
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

B2 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-20
33x30cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 18.1kg ff 25.4 kg. 
geen asbest  aanwezig., hangwater 
onder klinker.

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

B3 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-20
32x30cm , donker bruin, rood, 
volledig puin gf 11.1kg ff 26.3 kg. 
geen asbest  aanwezig., hangwater 
onder klinker.

-45
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs

B4 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , beige, ophoogzand

-23
31x30cm , donker beige, bruin, 
volledig puin gf 23 kg ff 17.7 kg. 
geen asbest  aanwezig. puin 
granulaat  0 - 20 m m .

-70
zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
beige, bruin, sporen teelaarde



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 
Asbestanalyses en concentratieberekeningen  



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171102675 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - Tubbergen

Naam MM FF B Datum monstername 27-11-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 04-12-2017
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 0 0 AM14126517
2 0 0 AM14126509

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,8 %
Massa monster (veldnat) 34,4 kg
Massa monster (droog) 28,9 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 2,2 2,2 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. - - 2,2 2,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 2,2 2,2 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. - - 2,2 2,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 2,2 2,2 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 V171102675 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - 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 6227 3761 2181 1741 2595 12352 28857
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171102676 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - Tubbergen

Naam MM FF C Datum monstername 27-11-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 04-12-2017
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 0 0 AM14126516
2 0 0 AM14126310

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 85,7 %
Massa monster (veldnat) 33,7 kg
Massa monster (droog) 28,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 2,2 2,2 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. - - 2,2 2,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 2,2 2,2 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. - - 2,2 2,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 2,2 2,2 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 V171102676 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - 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 5328 2499 1551 1318 2571 15576 28843
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171102677 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - Tubbergen

Naam MM FF D Datum monstername 27-11-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 04-12-2017
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 0 0 AM14126309
2 0 0 AM14126308

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 84,1 %
Massa monster (veldnat) 33,3 kg
Massa monster (droog) 28,0 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 2,3 2,3 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. - - 2,3 2,3 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 2,3 2,3 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. - - 2,3 2,3 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 2,3 2,3 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 V171102677 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - 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 7563 3141 1685 1555 2427 11669 28040
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V171102674 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - Tubbergen

Naam MM FF A Datum monstername 27-11-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 04-12-2017
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 0 0 AM14126307
2 0 0 AM14126306

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 83,7 %
Massa monster (veldnat) 34,4 kg
Massa monster (droog) 28,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,5 0,5 0,2 0,2 3,9 3,9 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 0,3 0,3 0,1 0,1 2,9 2,9 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn 0,2 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0 mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,5 0,5 0,2 0,2 3,9 3,9 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 0,3 0,1 0,1 2,9 2,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0 mg/kg ds
Totaal asbest <2 0,5 0,2 0,2 3,9 3,9 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 V171102674 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 27-11-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 27-11-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 05-12-2017
Projectcode 17071692 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Almeloseweg 45 - 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 6132 4500 2759 2216 2881 10322 28810
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0284 0,0284
Hechtgebonden ja
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 22,5
Gewicht chrysotiel (mg) 6,4 6,4

vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0100 0,0100
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage chrysotiel (%) 80
Gewicht chrysotiel (mg) 8,0 8,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,28 0,28
Gehalte HG serpentijn (mg/kg ds) 0,22 0,22
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,50 0,5

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 2
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,28 0,28
Gehalte HG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,22 0,22
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,50 0,5

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens
naam project Almeloseweg 45 - Tubbergen

projectcode 17071692
opdrachtgever BJZ.NU BV

datum onderzoek 27 november 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

B1 0,39 0,30 0,18 0,02 1547 83,7% 27,3 50,3% 100% serp 0 0,00 49,7% 100% 0,5 0,2

0,39 0,30 0,18 0,02 1547 83,7% 27,3 50,3% 100% amf 0 0,00 49,7% 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

B2 0,33 0,30 0,25 0,02 1037 83,7% 21,5 52,1% 100% serp 0 0,00 47,9% 100% 0,5 0,2

0,33 0,30 0,25 0,02 1037 83,7% 21,5 52,1% 100% amf 0 0,00 47,9% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens
naam project Almeloseweg 45 - Tubbergen

projectcode 17071692
opdrachtgever BJZ.NU BV

datum onderzoek 27 november 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

B3 0,32 0,30 0,25 0,02 1516 83,7% 30,5 30,2% 100% serp 0 0,00 69,8% 100% 0,5 0,3

0,32 0,30 0,25 0,02 1516 83,7% 30,5 30,2% 100% amf 0 0,00 69,8% 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

B4 0,31 0,30 0,47 0,04 1140 83,7% 41,7 56,5% 100% serp 0 0,00 43,5% 100% 0,5 0,2

0,31 0,30 0,47 0,04 1140 83,7% 41,7 56,5% 100% amf 0 0,00 43,5% 100% 0

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 6  Briefrapport 
herbemonstering grondwater peilbuis 
11

  bestemmingsplan Tubbergen, De Esch       267



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kruse Milieu BV 
 

Bezoekadres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 

Postadres: 
Postbus 51 
7650 AB Tubbergen 
 

Tel: 0546 - 63 96 63 
 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 
 
KvK: 06068751 
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 

Ad Fontem 

T.a.v. de heer M. ter Horst 

Stationsstraat 37 

7622 LW Borne 

 
 
Geesteren, 28 mei 2019 
Ons kenmerk: JKI/b/19.343 

Betreft: herbemonstering grondwater peilbuis 11 - Almeloseweg 45 te Tubbergen 1/3 

Geachte heer Ter Horst, 
 
Hierbij ontvangt u onze briefrapportage betreffende de herbemonstering van het grondwater uit 
peilbuis 11 op de locatie Almeloseweg 45 te Tubbergen. 
 
 
Inleiding 
Peilbuis 11 is in het kader van een verkennend bodemonderzoek in maart 2016 door Kruse Milieu 
BV geplaatst (projectnummer 16007210). Peilbuis 11 is geplaatst waar in het verleden 
bestrijdingsmiddelen werden opgeslagen in een kast. Uit de analyseresultaten bleek dat het 
grondwater van peilbuis 11 onder meer zeer licht verontreinigd was met kwik (kwik is niet 
aangetoond in de bovengrond van boring 11). Door de gemeente wordt het zeer licht verhoogde 
kwikgehalte mogelijk in verband gebracht met de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen en 
mogelijk is er sprake van een geval van zorgplicht.  

In het rapport werd er geen relatie gelegd tussen de opslag van bestrijdingsmiddelen en de 
aanwezigheid van kwik in het grondwater. Er is overigens geen informatie beschikbaar, waaruit 
blijkt dat er kwikhoudende bestrijdingsmiddelen werden gebruikt. Nader grondwateronderzoek 
werd dan ook niet noodzakelijk geacht, aangezien sprake is van een zeer licht verhoogd 
kwikgehalte (minder dan 2x de streefwaarde). 

Omdat er tijdens de eerste meting in 2016  mogelijk sprake is van een piekmeting is 
herbemonstering van het grondwater met betrekking tot kwik gewenst.     

 
Onderzoeksstrategie 
Het grondwater uit peilbuis 11 wordt bemonsterd conform BRL SIKB 2000, protocol 2002. Het 
grondwatermonster wordt geanalyseerd op kwik. De chemische analyses worden conform 
AS3000 uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Vervolg: herbemonstering grondwater peilbuis 11 - Almeloseweg 45 te Tubbergen 2/3 
 
 
Uitvoering werkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn in mei 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman, een conform BRL 
SIKB 2000 gecertificeerde en erkende veldwerker (certificaatnummer K44441/07). 
  
Op 27 mei 2019 is peilbuis 11 doorgepompt voordat het grondwatermonster werd genomen. 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 (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). 
De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwater-
stand (m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

NTU Toestroming  

11 2.00 - 3.00 1.65 6.8 1090 38 Goed 

 
De waarde voor de pH wordt normaal beschouwd. De waarde voor de EC wordt als licht 
verhoogd beschouwd. In het grondwatermonster is een hogere waarde voor de troebelheid 
gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft 
voldoende rusttijd gehad na plaatsing (3 jaar). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een 
voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest 
van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde 
voortroebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het 
grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als 
gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware 
metalen aan deze zwevende delen. 
 
 
Onderzoeksresultaten  
Het analyserapport en het toetsingstabel zijn weergegeven in de bijlage.  
 
Uit de resultaten blijkt dat het grondwater in peilbuis 11 geen kwik bevat. De tweede meting 
wordt meer representatief geacht, aangezien de peilbuis een langere standtijd heeft gehad. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen geen 
aantoonbare negatieve invloed heeft gehad op de grondwaterkwaliteit. Vervolgonderzoek is niet 
nodig. 
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Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer J.L. Kienstra van ons bureau op 0546 - 639 668. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kruse Milieu BV 
 
 
 
Ing. J.L. Kienstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
- boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, maart 2016 
- analyserapport + toetsing 
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T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 28-May-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-May-2019

Almeloseweg 45 - Tubbergen

19034331
2019078952/1Certificaatnummer/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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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1
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19034331

Analysecertificaat

28-May-2019/07:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

27-May-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019078952/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <0.050µg/LKwik (Hg)

1 Peilbuis 11 10749027

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-May-2019

M: MCERTS erkend KB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019078952/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10749027 1  200  300 0800840850 Peilbuis 11

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019078952/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19034331

Almeloseweg 45 - Tubbergen

27-05-2019

Jan Hartman

2019078952

27-05-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Nr. Analytico-nr Monster

1 10749027

Voldoet aan 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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

Peilbuis 11

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Kwik (Hg)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Geachte mevrouw Oerbekke,  

 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek ten behoeve van de bepaling 

van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerlawaai ter plaatse van de gevels van de 

te bouwen woningen voor het bouwplan voormalig Tuincentrum Tubbergen.  

 

Inleiding 

Voor het opstellen van een wijzigingsplan voor de realisering van een 52 tal woningen 

binnen het plangebied van het Tuincentrum is een akoestisch onderzoek nodig voor een 

ruimtelijke onderbouwing en een wijziging bestemmingsplan. 

 

Het onderzoek zal zich richten op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Tubbergeresweg (N343) en de Almeloseweg (N746)  ter plaatse 

van de te bouwen woningen in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

De Almeloseweg (richting centrum Tubbergen) betreft een 30 km/uur weg. Deze zal in het 

onderzoek worden betrokken in het kader van de goede ruimtelijke ordening. 

In bijlage 1, figuur 1 is de situatie, ligging van het plan en de wegen opgenomen. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van het 

wegverkeer ter plaatse van de toekomstige woningen. 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Tevens is inzicht gegeven in de geluidbelasting ten gevolge van het plan ter plaatse van de 

bestaande woningen. 

 Building Design Architectuur   

De mevrouw R. Oerbekke     

Stationsstraat 37  

7622 LW  BORNE   

 

datum 
 2 juli 2019 

  Ons kenmerk 
B05.17.152  
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 Project Herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen     
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 Akoestisch onderzoek 
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Wetgeving Wegverkeer  

Grenswaarden geluidbelasting 

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan 

moeten grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde 

vanwege wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen.  

 

Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel 

mogelijk dient te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan 

worden voldaan moet met duidelijke redenen worden aangetoond op welke gronden 

hieraan niet kan worden voldaan.  

Indien de maximaal ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden is 

bebouwing met een geluidgevoelige bestemming op die plek in principe niet toegestaan.  

 

Tenzij de gevel als ‘dove’ gevel wordt uitgevoerd of dusdanige maatregelen worden 

getroffen opdat de geluidbelasting op de betreffende gevel lager wordt dan de maximale 

ontheffingswaarde. Voor nieuwe woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een 

maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor buitenstedelijk gebied en 63 dB voor 

binnenstedelijk gebied.  

In het onderhavig onderzoek is de mogelijke nieuwbouwlocatie gelegen binnen de 

bebouwde kom in de zone van de Tubbergeresweg en de Almeloseweg. Dit houdt in dat 

de nieuwe woningen met betrekking tot de wegen getoetst dienen te worden aan de 

maximale grenswaarde voor binnenstedelijk gebied. Dit houdt in dat een maximale hogere 

waarde van 63 dB van toepassing is. 

 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens 

artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een 

snelheid lager dan 70 km/uur. Voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 

km/uur is per 14 mei 2014 een ander methodiek van toepassing.  

 

Voor wegen waar de representatieve snelheid 70 km/uur of meer bedraagt, wijzigt de 

aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 
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Cumulatie geluidbronnen 

Indien het plan is gelegen binnen de zones van meerdere geluidbronnen, dient tevens 

onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende 

geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop 

rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f Wgh). 

 

Wegen waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur zullen in het kader van de 

goede ruimtelijke ordening in deze situatie in beschouwing worden genomen. Dit betreft 

de Almeloseweg vanaf de kruising richting het centrum van Tubbergen.  

Andere soorten geluidbronnen zijn in de betreffende situatie niet van toepassing. 

 

Bouwbesluit 

Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die 

constructie en de volgens tabel 1 genoemde waarde, met een minimum van 20 dB. Voor het 

plan dient voor wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting 

zonder aftrek zoals hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh. 

 

Tabel 1. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. 

Gebruiksfunctie Grenswaarde 

1 woonfunctie  

                        b andere woonfunctie 

                                 2 ander verblijfsgebied  33 dB 

 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de wegen zijn aangeleverd door de gemeente en gelden voor het 

jaar 2026 en 2020. Aangegeven is dat er een autonome groei aangehouden kan worden van 

1 % per jaar. 

De gehanteerde verkeersgegevens voor het jaar 2028 zijn in onderstaande tabellen 

samengevat. De verkeersverdelingen zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige 

situatie- en verkeersgegevens gegeven. 
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Tabel 2: Verkeersverdelingen  

 

Wegen 

Verdeling aantal motorvoertuigen per uur 

Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

d – a – n d – a – n d – a – n 

Tubbergeresweg ri. 

Weerselo (N343) 
407 – 179 – 54 43 – 19 – 6 21 – 9 – 3 

Tubbergeresweg ri. 

Hardenberg (N343) 
372 – 168 – 48 42 – 19 – 6 19 – 8 – 5 

Almeloseweg ri. Centrum 197 – 122 – 19 7 – 4 – 1 6 – 3 – 1 

Almeloseweg ri. Almelo 

(N746) 
267 – 127 – 29 19 – 9 – 2 5 – 2 – 1 

 

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens 

 
Tubbergeresweg 

ri. Weerselo 

Tubbergeresweg 

ri. Hardenberg 

Almeloseweg ri. 

centrum 

Almeloseweg ri. 

Almelo 

Snelheid 80 [ km/uur] 80 [ km/uur] 30 [ km/uur] 80 [ km/uur] 

Wegdekhoogte 

maaiveld 

variabel variabel variabel variabel 

Wegdektype  Referentie Referentie Referentie Referentie 

Beoordelingshoogte 1,5 – 4,5 meter 1,5 – 4,5 meter 1,5 – 4,5 meter 1,5 – 4,5 meter 

 

Resultaten 

In het onderhavig onderzoek is een hoogte van 2 meter aangehouden ten opzichte van de 

weg voor de nieuwe geluidswal. De bestaande wal langs de Tubbergeresweg ten oosten 

van het plan heeft eveneens een hoogte van 2 meter. Derhalve is voor het plan ook gekozen 

voor dezelfde hoogte.    

Ter plaatse van de gevels van de toekomstige woningen zijn beoordelingspunten 

ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. De beoordelingshoogte bedraagt 1½  en 

4 ½ m. Daar waar de geluidgevoelige ruimte als woonkamer, keuken en of slaapkamer is.  

De wegen zijn ingevoerd als harde bodem. Er is voor het gehele model gerekend met een 

bodemfactor van 1. De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. 

De rekenresultaten per weg, inclusief en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn 

opgenomen in  bijlage 3.1 en 3.3. 
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Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh 

In de onderstaande tabel 4 zijn de maatgevende berekeningsresultaten voor de N343  

inclusief 2, 3 of 4 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, samengevat. 

 

Tabel 4: Geluidbelastingen N343 inclusief aftrek 2,  3 of 4 dB ex artikel 110g Wgh  

Beoordelingspunten 

                                       

                              Beoordelingshoogte 

Geluidbelasting N343 Lden [dB] 

 

1½  m 

 

4½ m 

62 kavel 32 51 53 

68 kavel 33 52 57 

72 kavel 34 51 57 

76 kavel 35 – 36 50 57 

80 kavel 37 – 38 49 57 

84 kavel 39 – 40 49 58 

88 kavel 41 – 42 48 57 

92 kavel 43 – 44 47 57 

96 kavel 45 – 46 47 56 

100 kavel 47 - 48 46 53 

104 kavel 49 - 50 46 53 

109 kavel 51 - 52 46 53 

   Overschrijding van de 48 dB Lden. 

 

Uit tabel 4 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op 

de N343 wordt overschreden ter plaatse van 21 woningen binnen het plangebied. Er dient 

een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig 

van de N343. De hogere waarde die aangevraagd dient te worden bedraagt tussen de 53 en 

58 dB.  

 

Uit berekeningen in bijlage 3.2 blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de N746 de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens  wordt overschreden ter plaatse van de 

woningen binnen het plangebied. Hiervoor dient er geen hogere grenswaarde procedure 

gevolgd te worden. 
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Motivering hogere grenswaarde, maatregelen 

Het college kan een hogere waarde verlenen, volgens artikel 110a lid 5 Wgh, in die 

gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te 

verwachten geluidbelasting (vanwege de weg) van de uitwendige scheidingsconstructie 

van de betrokken woningen tot 48 dB: 

a. onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel 

b. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

 

De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de 

geluidbelasting is op de eerste plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal 

voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen rijsnelheid), vervolgens 

overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen.  

 

Het treffen van bronmaatregelen als het beperken van het aantal voertuigen is niet 

mogelijk.  

Het toepassen van een stiller wegdek zou een optie kunnen zijn (ZOAB of dunne 

deklagen). De reductie bedraagt ongeveer 3 dB. De kosten daarvan zullen echter bij de 

hogere waarde procedure afgewogen moeten worden tegen het bereikte resultaat voor de 

nieuw te bouwen woningen (bezwaren van financiële aard). 

Daarnaast zal er ter plaatse van enkele woningen nog steeds de voorkeursgrenswaarde 

worden overschreden. 

De snelheid op deze provinciale wegen kan eveneens niet verlaagd worden door de 

initiatiefnemer. 

 

Bij maatregelen in de overdracht moet gedacht worden aan een veel hogere wal of wal met 

daarbovenop een scherm. Aangegeven is door de gemeente in een eerder stadium van het 

onderzoek de wal niet hoger dan 2 meter te willen. Overdrachtsmaatregelen zijn hierdoor 

ook verder uitgesloten.  

 

De nieuw te bouwen woningen, waarvoor een hogere waarde verleend moet worden, 

hebben minimaal één geluidluwe gevel. 

De aan te vragen hogere waarden zijn in tabel 4 gegeven in de rechterkolom.  
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Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeerslawaai excl. aftrek ex artikel 110g Wgh 

In het kader van de Goede Ruimtelijke Ordening zijn de cumulatieve geluidbelastingen 

van alle wegen berekend. 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend 

te worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 

Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale 

binnenniveau niet te overschrijden. 

 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het 

Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale 

gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB 

geluidwerende voorzieningen bepaald te worden.  

In tabel 5 wordt de maatgevende cumulatieve geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.3 

worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven. 

 

Tabel 5: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110g Wgh.  

Beoordelingspunten 

                                  

                        Beoordelingshoogte 

Cumulatieve geluidbelasting Lden [dB] 

 

1½  m 

 

4½ m 

01/02 kavel 1 55 56 

05 kavel 2 54 56 

08/09 kavel 3 - 4 55 55 

62 kavel 32 53 57 

68 kavel 33 54 59 

72 kavel 34 53 59 

76 kavel 35 – 36 52 59 

80 kavel 37 – 38 51 59 

84 kavel 39 – 40 51 60 

88 kavel 41 – 42 50 60 

92 kavel 43 – 44 50 59 

96 kavel 45 – 46 50 58 

100 kavel 47 - 48 49 57 

104 kavel 49 - 50 49 57 

109 kavel 51 - 52 51 57 

   Overschrijding van de 53 dB Lden. 
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Uit tabel 5 blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van alle 

wegen ter plaatse van de 25 toekomstige woningen hoger bedraagt dan 53 dB.  

Derhalve dienen er geluidwerende voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale 

binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen. Dit zal in een gevelwering onderzoek 

aangetoond moeten worden. 

 

Ter plaatse van de overige woningen wordt de waarde van 53 dB nergens overschreden 

zodat ter plaatse van deze woningen geen extra maatregelen aan de orde zijn. 

 

Invloed plan op bestaande woningen 

Wegverkeer 

Gevraagd is inzicht te geven in de geluidsituatie van het plan ter plaatse van bestaande 

wegen. 

Door de opdrachtgever zijn de intensiteiten aangegeven van de weg in het plangebied 

waarbij is uitgegaan van een worst case. 

De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabel samengevat. Het wegdek 

betreft een referentiewegdek en er wordt 30 km/uur gereden.  

 

Tabel 6: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2028 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte  

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalintensiteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n 

Weg in plan, 

rondgaande 

deel  

7,0 0,5 0,7 99 - 100 – 100 0,5 – 0 - 0 0,5 – 0 – 0 500 

Weg in plan 

doodlopende 

deel 

7,0 0,5 0,7 99 - 100 – 100 0,5 – 0 - 0 0,5 – 0 – 0 90 

 

Ter plaatse van enkele woningen zijn rekenpunten opgenomen en daar waar noodzakelijk 

en zinvol zijn tevens beoordelingspunten in tuinen opgenomen. 

 

In bijlage 4 zijn de invoergegevens en de rekenresultaten geven van de invloed van de 

betreffende weg in het plangebied op de bestaande woningen.  
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Uit de berekeningen blijkt dat de hoogste geluidbelasting ten gevolge van de betreffende 

weg ter plaatse van de woningen maximaal 46 dB bedraagt. De weg levert geen bijdrage 

ter plaatse van het al aanwezige geluid ten gevolge van de bestaande wegen. 

De geluidbelasting is ter plaatse van de bestaande woningen ten gevolge van de 

toekomstige wegen in het plangebied lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Hiermee is een goed woon en leefklimaat gewaarborgd. 

 

Daarnaast blijkt dat deze in de tuinen eveneens maximaal 46 dB bedraagt. Een goed woon 

en leef klimaat is hiermee gewaarborgd. 

 

Warmtepompen. 

Mogelijk dat de toekomstige woningen worden voorzien van warmtepompen.  

Deze warmtepompen mogen een bronvermogen hebben van maximaal 40 dB(A). Daarmee 

zullen deze geen negatieve invloed hebben op het referentieniveau (heersende niveau). 

Gezien het zeer geringe geluidniveau t.g.v. de warmtepompen zal er op het cumulatieve 

aanwezige geluidniveau geen bijdrage geleverd worden.  

Een goed woon en leefklimaat wordt hiermee gewaarborgd.    

 

Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van 

de bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerlawaai ter plaatse van de 

gevels van de te bouwen woningen voor het bouwplan voormalig Tuincentrum 

Tubbergen. 

 

Voor het opstellen van een wijzigingsplan voor de realisering van een 52 tal woningen 

binnen het plangebied van het Tuincentrum is een akoestisch onderzoek nodig voor een 

ruimtelijke onderbouwing en een wijziging bestemmingsplan. 

 

Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Tubbergeresweg (N343) en de Almeloseweg (N746)  ter plaatse 

van de te bouwen woningen in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

De Almeloseweg (richting centrum Tubbergen) betreft een 30 km/uur weg. Deze is in het 

onderzoek betrokken in het kader van de goede ruimtelijke ordening. 
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De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, Reken- 

en meetvoorschrift geluidhinder 20012 (SRMII-2012). 

Tevens is inzicht gegeven in de geluidbelasting ten gevolge van het plan ter plaatse van de 

bestaande woningen. 

 

Uit het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getroffen. 

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer 

op de N343 wordt overschreden ter plaatse van 21 woningen binnen het 

plangebied.  

- Er dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor 

wegverkeerslawaai afkomstig van de N343 van 53 tot 58 dB.  

- Het blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer 

op de N746 de voorkeursgrenswaarde nergens wordt overschreden ter plaatse van 

de woningen binnen het plangebied.  

- Er dient geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor 

wegverkeerslawaai afkomstig van de N746.  

- Het blijkt dat de maximale cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeer ter plaatse van de gevels van 25 woningen hoger dan 53 dB bedraagt. 

Er zijn voor deze woningen aanvullende maatregelen nodig om aan het gewenste 

binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen.  

- Ter plaatse van de overige woningen wordt de waarde van 53 dB nergens 

overschreden zodat ter plaatse van deze woningen geen extra maatregelen aan de 

orde zijn. 

- Het toekomstig plan heeft geen negatieve invloed op het geluidniveau ter plaatse 

van de bestaande woningen zodat goed woon en leefklimaat wordt gewaarborgd.  

 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies  

 

Bijlagen 1 tot en met 4    
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Bijlage 2 Invoergegevens 

 

 





17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

001 Almeloseweg woning bestaand     8,00      0,41 0 dB 0,80

002 Almeloseweg woning bestaand     3,00      0,45 0 dB 0,80

003 Almeloseweg woning bestaand     5,50      0,40 0 dB 0,80

004 Almeloseweg woning bestaand     3,00      0,40 0 dB 0,80

005 Almeloseweg woning bestaand     7,00      0,39 0 dB 0,80

006 woningen Almeloseweg bestaand     3,00      0,07 0 dB 0,80

007 woningen Almeloseweg bestaand     6,00      0,16 0 dB 0,80

008 woningen Almeloseweg bestaand     6,00     -0,13 0 dB 0,80

009 woningen Almeloseweg bestaand     8,00      0,15 0 dB 0,80

010 woningen Almeloseweg bestaand     8,00     -0,14 0 dB 0,80

011 woning Almeloseweg bestaand     3,00     -0,15 0 dB 0,80

012 woning Almeloseweg bestaand     5,00     -0,14 0 dB 0,80

013 woning Almeloseweg bestaand     7,00     -0,17 0 dB 0,80

014 De Klumper 2     3,00     -2,00 0 dB 0,80

015 De Klumper 2     6,00     -2,00 0 dB 0,80

016 De Klumper 2     8,00     -2,00 0 dB 0,80

017 De Klumper 2     5,00     -2,00 0 dB 0,80

018 De Klumper 2     2,50     -2,00 0 dB 0,80

019 De Klumper 1     3,00     -2,00 0 dB 0,80

020 De Klumper 1     6,00     -2,00 0 dB 0,80

021 De Klumper 1     6,00     -2,00 0 dB 0,80

022 De Klumper 4     3,00     -2,00 0 dB 0,80

023 De Klumper 4     6,00     -2,00 0 dB 0,80

024 De Klumper 3     3,00     -1,87 0 dB 0,80

025 De Klumper 3     6,00     -1,87 0 dB 0,80

026 De Klumper 3     5,00     -1,73 0 dB 0,80

098 Erker kavel 3/4     3,00      0,71 0 dB 0,80

099 Erker kavel 1     3,00      0,97 0 dB 0,80

100 Kavel 1-2     5,50      1,02 0 dB 0,80

101 Kavel 1-2     8,00      0,99 0 dB 0,80

102 Kavel 1-2     3,00      1,00 0 dB 0,80

103 Kavel 1-2     3,00      0,86 0 dB 0,80

104 kavel 3     3,00      0,81 0 dB 0,80

105 kavel 4     3,00      0,64 0 dB 0,80

106 kavel 3-4     5,50      0,76 0 dB 0,80

107 kavel 3-4     8,00      0,79 0 dB 0,80

108 kavel 5-7     5,50      0,75 0 dB 0,80

109 kavel 5-7     8,00      0,71 0 dB 0,80

110 kavel 8-10     5,50      0,43 0 dB 0,80

111 kavel 8-10     8,00      0,45 0 dB 0,80

112 kavel 11-13     5,50     -0,14 0 dB 0,80

113 kavel 11-13     8,00     -0,10 0 dB 0,80

114 kavel 14-16     5,50     -0,83 0 dB 0,80

115 kavel 14-16     8,00     -0,72 0 dB 0,80

116 kavel 17-20     5,50     -0,43 0 dB 0,80

117 kavel 17-20     8,00     -0,04 0 dB 0,80

118 kavel 21     5,50     -0,13 0 dB 0,80
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

119 kavel 21     8,00     -0,14 0 dB 0,80

120 kavel 21     3,00     -0,21 0 dB 0,80

121 kavel 22     3,00     -0,30 0 dB 0,80

122 kavel 23     3,00     -0,29 0 dB 0,80

123 kavel 22-23     5,50     -0,16 0 dB 0,80

124 kavel 22-23     8,00     -0,21 0 dB 0,80

125 kavel 24     3,00     -0,21 0 dB 0,80

126 kavel 25     3,00     -0,42 0 dB 0,80

127 kavel 24-25     5,50     -0,21 0 dB 0,80

128 kavel 24-25     8,00     -0,22 0 dB 0,80

129 kavel 26     3,00     -0,51 0 dB 0,80

130 kavel 27     3,00     -0,75 0 dB 0,80

131 kavel 28     3,00     -0,82 0 dB 0,80

132 kavel 26-27     5,50     -0,55 0 dB 0,80

133 kavel 26-27     8,00     -0,56 0 dB 0,80

134 kavel 28-29     5,50     -0,97 0 dB 0,80

135 kavel 29     3,00     -0,94 0 dB 0,80

136 kavel 28     3,00     -1,02 0 dB 0,80

137 kavel 30     3,00     -0,80 0 dB 0,80

138 kavel 31     3,00     -1,61 0 dB 0,80

139 kavel 30     5,50     -0,83 0 dB 0,80

140 kavel 30     8,00     -0,84 0 dB 0,80

141 kavel 31     5,50     -1,20 0 dB 0,80

142 kavel 31     8,00     -1,23 0 dB 0,80

143 kavel 32     3,00     -1,63 0 dB 0,80

144 kavel 32     5,50     -1,41 0 dB 0,80

145 kavel 32     8,00     -1,47 0 dB 0,80

146 kavel 33     5,50     -1,47 0 dB 0,80

147 kavel 33     8,00     -1,47 0 dB 0,80

148 kavel 33     3,00     -1,60 0 dB 0,80

149 kavel 34     3,00     -1,58 0 dB 0,80

150 kavel 34     5,50     -1,44 0 dB 0,80

151 kavel 34     8,00     -1,45 0 dB 0,80

152 kavel 35     3,00     -1,52 0 dB 0,80

153 kavel 36     3,00     -1,50 0 dB 0,80

154 kavel 35-36     5,50     -1,39 0 dB 0,80

155 kavel 35-36     8,00     -1,47 0 dB 0,80

156 kavel 37     3,00     -1,50 0 dB 0,80

157 kavel 38     3,00     -1,51 0 dB 0,80

158 kavel 39     3,00     -1,32 0 dB 0,80

159 kavel 40     3,00     -0,75 0 dB 0,80

160 kavel 37-38     5,50     -1,39 0 dB 0,80

161 kavel 37-38     8,00     -1,47 0 dB 0,80

162 kavel 39-40     5,50     -0,77 0 dB 0,80

163 kavel 39-40     8,00     -0,85 0 dB 0,80

164 kavel 41     3,00     -0,42 0 dB 0,80

165 kavel 42     3,00      0,01 0 dB 0,80
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

166 kavel 41-42     5,50     -0,10 0 dB 0,80

167 kavel 41-42     8,00     -0,07 0 dB 0,80

168 kavel 43     3,00      0,22 0 dB 0,80

169 kavel 43-44     5,50      0,41 0 dB 0,80

170 kavel 43-44     8,00      0,43 0 dB 0,80

171 kavel 44     3,00      0,54 0 dB 0,80

172 kavel 45     3,00      0,68 0 dB 0,80

173 kavel 45-46     5,50      0,84 0 dB 0,80

174 kavel 45-46     8,00      0,65 0 dB 0,80

175 kavel 46     3,00      0,90 0 dB 0,80

176 47     3,00      1,00 0 dB 0,80

177 47-48     5,50      1,05 0 dB 0,80

178 47-48     8,00      0,92 0 dB 0,80

179 48     3,00      1,10 0 dB 0,80

180 49     3,00      1,15 0 dB 0,80

181 49-50     5,50      1,22 0 dB 0,80

182 49-50     8,00      1,13 0 dB 0,80

183 50     3,00      1,31 0 dB 0,80

184 51     3,00      1,36 0 dB 0,80

185 51-52     5,50      1,44 0 dB 0,80

186 51-52     8,00      1,34 0 dB 0,80

187 kavel 52     3,00      1,29 0 dB 0,80

187 52     3,00      1,64 0 dB 0,80
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, bodemgebieden

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Tubbergeresweg 0,00

02 Almeloseweg 0,00

03 Almeloseweg 0,00

04 Nieuwe weg 0,00

05 Nieuwe weg 0,00

16-1-2018 1:57:58 Geomilieu V4.30
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 kavel 1 vg, beg gr      1,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

02 kavel 1 vg, 1e verd      0,99 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

03 kavel 1 zg      1,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

04 Kavel 1 ag      0,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

05 Kavel 2 vg      0,93 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 Kavel 2 zg      0,89 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

07 Kavel 2 ag      0,86 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

08 Kavel 3/4 vg beg gr      0,68 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

09 Kavel 3/4 vg 1e verd      0,69 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

10 Kavel 3 zg      0,78 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 Kavel 3/4 ag      0,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

12 Kavel 4 zg      0,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

13 Kavel 5-7 vg      0,70 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

14 Kavel 5-7 zg      0,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

15 Kavel 5-7 zg      0,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 Kavel 5-7 ag      0,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

17 Kavel 8-10 vg      0,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

18 Kavel 8-10 zg      0,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

19 Kavel 8-10 zg      0,05 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

20 Kavel 8-10 ag      0,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21 Kavel 11-13 vg     -0,32 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

22 Kavel 11-13 zg     -0,10 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

23 Kavel 11-13 zg     -0,69 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

24 Kavel 11-13 ag     -0,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

25 Kavel 14-16 vg     -0,72 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

26 Kavel 14-16 zg     -0,76 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

27 Kavel 14-16 zg     -0,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

28 Kavel 14-16 ag     -0,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

29 Kavel 17-20 vg     -0,24 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

30 Kavel 17-20 zg     -0,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

31 Kavel 17-20 zg     -0,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

32 Kavel 17-20 ag     -0,24 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

33 Kavel 21 vg     -0,13 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

34 Kavel 21 zg     -0,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

35 Kavel 21 zg     -0,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

36 Kavel 21 ag     -0,27 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

37 Kavel 22-23 vg     -0,15 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

38 Kavel 22-23 zg     -0,19 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

39 Kavel 22-23 zg     -0,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

40 Kavel 22-23 ag     -0,27 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

41 Kavel 24-25 vg     -0,31 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

42 Kavel 24-25 zg     -0,22 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

43 Kavel 24-25 zg     -0,42 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

44 Kavel 24-25 ag     -0,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

45 Kavel 26-27 vg     -0,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

46 Kavel 26-27 zg     -0,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

47 Kavel 26-27 zg     -0,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

48 Kavel 26-27 ag     -0,66 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

49 Kavel 28-29 vg     -1,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

50 Kavel 28-29 zg     -1,08 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

51 Kavel 28-29 zg     -1,09 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

52 Kavel 28-29 ag     -0,97 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

53 Kavel 30 vg     -1,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

54 Kavel 30 zg     -0,95 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

55 Kavel 30 zg     -0,96 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

56 Kavel 30 ag     -0,84 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

57 Kavel 31 vg     -1,23 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

58 Kavel 31 zg     -1,36 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

59 Kavel 31 zg     -1,30 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

60 Kavel 31 ag     -1,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

61 Kavel 32 vg     -1,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

62 Kavel 32 zg     -1,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

63 Kavel 32 zg     -1,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

64 Kavel 32 ag     -1,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

65 Kavel 33 vg     -1,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

66 Kavel 33 zg     -1,59 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

67 Kavel 33 zg     -1,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

68 Kavel 33 ag     -1,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

69 Kavel 34 vg     -1,44 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

70 Kavel 34 zg     -1,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

71 Kavel 34 zg     -1,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

72 Kavel 34 ag     -1,65 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

73 Kavel 35-36 vg     -1,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

74 Kavel 35-36 zg     -1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

75 Kavel 35-36 zg     -1,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

76 Kavel 35-36 ag     -1,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

77 Kavel 37-38 vg     -1,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

78 Kavel 37-38 zg     -1,47 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

79 Kavel 37-38 zg     -1,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

80 Kavel 37-38 ag     -1,56 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

81 Kavel 39-40 vg     -1,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

82 Kavel 39-40 zg     -0,83 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

83 Kavel 39-40 zg     -1,29 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

84 Kavel 39-40 ag     -1,14 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

85 Kavel 41-42 vg     -0,26 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

86 Kavel 41-42 zg     -0,07 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

87 Kavel 41-42 zg     -0,39 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

88 Kavel 41-42 ag     -0,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

89 Kavel 43-44 vg      0,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

90 Kavel 43-44 zg      0,43 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

91 Kavel 43-44 zg      0,18 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

92 Kavel 43-44 ag      0,33 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

93 Kavel 45-46 vg      0,71 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

94 Kavel 45-46 zg      0,82 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: model puntberekening
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

95 Kavel 45-46 zg      0,64 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

96 Kavel 45-46 ag      0,75 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

97 Kavel 47-48 vg      0,91 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

98 Kavel 47-48 zg      1,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

99 Kavel 47-48 zg      0,92 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

100 Kavel 47-48 ag      1,01 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

101 Kavel 49-50 vg      1,04 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

102 Kavel 49-50 zg      1,12 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

103 Kavel 49-50 zg      1,05 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

104 Kavel 49-50 ag      1,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

105 Kavel 51-52 vg      1,16 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

106 Kavel 51-52 zg      1,20 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

107 Kavel 52 zg beg gr      1,35 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

108 Kavel 52 zg 1e verd      1,33 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

109 Kavel 51-52 ag      1,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A kavel 1 vg, beg gr 1,50 45,2 41,8 36,8 46,1

02_B kavel 1 vg, 1e verd 4,50 47,4 44,0 39,0 48,3

03_A kavel 1 zg 1,50 45,4 41,9 36,9 46,2

03_B kavel 1 zg 4,50 48,5 45,1 40,1 49,4

04_A Kavel 1 ag 1,50 38,4 34,9 29,7 39,1

04_B Kavel 1 ag 4,50 44,5 41,0 35,8 45,2

05_A Kavel 2 vg 1,50 42,8 39,4 34,4 43,7

05_B Kavel 2 vg 4,50 46,8 43,3 38,4 47,7

06_A Kavel 2 zg 1,50 37,9 34,4 29,3 38,7

06_B Kavel 2 zg 4,50 40,7 37,2 32,0 41,4

07_A Kavel 2 ag 1,50 38,3 34,7 29,5 39,0

07_B Kavel 2 ag 4,50 44,0 40,4 35,2 44,7

08_A Kavel 3/4 vg beg gr 1,50 43,3 39,9 34,9 44,2

09_B Kavel 3/4 vg 1e verd 4,50 45,3 41,8 36,9 46,2

10_A Kavel 3 zg 1,50 42,8 39,4 34,4 43,7

10_B Kavel 3 zg 4,50 45,1 41,6 36,6 45,9

100_A Kavel 47-48 ag 1,50 47,8 44,3 39,1 48,5

100_B Kavel 47-48 ag 4,50 56,3 52,8 47,6 57,0

101_A Kavel 49-50 vg 1,50 40,9 37,4 32,3 41,7

101_B Kavel 49-50 vg 4,50 43,4 39,9 34,8 44,2

102_A Kavel 49-50 zg 1,50 39,9 36,4 31,4 40,7

102_B Kavel 49-50 zg 4,50 51,6 48,1 43,0 52,4

103_A Kavel 49-50 zg 1,50 37,3 33,7 28,6 38,0

103_B Kavel 49-50 zg 4,50 51,7 48,2 43,0 52,4

104_A Kavel 49-50 ag 1,50 47,5 44,0 38,9 48,3

104_B Kavel 49-50 ag 4,50 55,4 51,8 46,7 56,1

105_A Kavel 51-52 vg 1,50 40,1 36,6 31,5 40,8

105_B Kavel 51-52 vg 4,50 42,8 39,3 34,2 43,6

106_A Kavel 51-52 zg 1,50 36,6 33,1 28,0 37,4

106_B Kavel 51-52 zg 4,50 50,3 46,7 41,5 51,0

107_A Kavel 52 zg beg gr 1,50 46,6 43,2 38,2 47,5

108_B Kavel 52 zg 1e verd 4,50 50,6 47,2 42,2 51,5

109_A Kavel 51-52 ag 1,50 47,7 44,2 39,1 48,4

109_B Kavel 51-52 ag 4,50 54,7 51,2 46,1 55,5

11_A Kavel 3/4 ag 1,50 37,3 33,8 28,6 38,1

11_B Kavel 3/4 ag 4,50 42,1 38,5 33,3 42,8

12_A Kavel 4 zg 1,50 36,7 33,2 28,0 37,4

12_B Kavel 4 zg 4,50 38,8 35,3 30,2 39,6

13_A Kavel 5-7 vg 1,50 39,2 35,7 30,5 39,9

13_B Kavel 5-7 vg 4,50 47,0 43,4 38,2 47,7

14_A Kavel 5-7 zg 1,50 36,5 33,0 27,9 37,3

14_B Kavel 5-7 zg 4,50 43,2 39,7 34,5 43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_A Kavel 5-7 zg 1,50 39,5 35,9 30,7 40,2

15_B Kavel 5-7 zg 4,50 46,6 43,0 37,8 47,3

16_A Kavel 5-7 ag 1,50 37,5 34,0 28,8 38,2

16_B Kavel 5-7 ag 4,50 41,0 37,5 32,3 41,7

17_A Kavel 8-10 vg 1,50 41,1 37,5 32,3 41,8

17_B Kavel 8-10 vg 4,50 48,1 44,6 39,3 48,8

18_A Kavel 8-10 zg 1,50 37,4 33,9 28,7 38,1

18_B Kavel 8-10 zg 4,50 44,5 41,0 35,8 45,2

19_A Kavel 8-10 zg 1,50 38,9 35,4 30,2 39,6

19_B Kavel 8-10 zg 4,50 46,3 42,8 37,5 47,0

20_A Kavel 8-10 ag 1,50 36,4 32,9 27,8 37,2

20_B Kavel 8-10 ag 4,50 40,8 37,3 32,1 41,5

21_A Kavel 11-13 vg 1,50 42,2 38,6 33,4 42,8

21_B Kavel 11-13 vg 4,50 49,7 46,1 40,9 50,4

22_A Kavel 11-13 zg 1,50 36,8 33,3 28,1 37,5

22_B Kavel 11-13 zg 4,50 44,4 40,8 35,6 45,1

23_A Kavel 11-13 zg 1,50 42,1 38,5 33,3 42,8

23_B Kavel 11-13 zg 4,50 48,8 45,3 40,0 49,5

24_A Kavel 11-13 ag 1,50 35,4 31,8 26,6 36,1

24_B Kavel 11-13 ag 4,50 40,0 36,5 31,3 40,7

25_A Kavel 14-16 vg 1,50 40,5 36,9 31,7 41,2

25_B Kavel 14-16 vg 4,50 45,7 42,1 36,9 46,4

26_A Kavel 14-16 zg 1,50 38,5 34,9 29,7 39,2

26_B Kavel 14-16 zg 4,50 44,4 40,8 35,6 45,1

27_A Kavel 14-16 zg 1,50 34,3 30,7 25,5 35,0

27_B Kavel 14-16 zg 4,50 38,0 34,5 29,2 38,7

28_A Kavel 14-16 ag 1,50 33,4 29,9 24,8 34,2

28_B Kavel 14-16 ag 4,50 36,8 33,3 28,2 37,6

29_A Kavel 17-20 vg 1,50 37,0 33,4 28,3 37,7

29_B Kavel 17-20 vg 4,50 40,9 37,4 32,2 41,6

30_A Kavel 17-20 zg 1,50 37,4 33,9 28,7 38,1

30_B Kavel 17-20 zg 4,50 40,8 37,3 32,0 41,5

31_A Kavel 17-20 zg 1,50 34,5 31,0 25,9 35,3

31_B Kavel 17-20 zg 4,50 36,9 33,4 28,4 37,8

32_A Kavel 17-20 ag 1,50 34,9 31,3 26,2 35,6

32_B Kavel 17-20 ag 4,50 39,0 35,4 30,3 39,7

33_A Kavel 21 vg 1,50 36,1 32,5 27,3 36,8

33_B Kavel 21 vg 4,50 39,6 36,0 30,8 40,3

34_A Kavel 21 zg 1,50 33,5 30,0 24,9 34,2

34_B Kavel 21 zg 4,50 35,0 31,5 26,4 35,8

35_A Kavel 21 zg 1,50 32,4 28,9 23,6 33,1

35_B Kavel 21 zg 4,50 37,6 34,0 28,8 38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

36_A Kavel 21 ag 1,50 34,9 31,4 26,1 35,6

36_B Kavel 21 ag 4,50 37,2 33,6 28,4 37,9

37_A Kavel 22-23 vg 1,50 35,5 31,9 26,7 36,2

37_B Kavel 22-23 vg 4,50 39,4 35,8 30,6 40,1

38_A Kavel 22-23 zg 1,50 32,5 29,0 23,8 33,3

38_B Kavel 22-23 zg 4,50 37,4 33,8 28,6 38,1

39_A Kavel 22-23 zg 1,50 35,1 31,5 26,3 35,8

39_B Kavel 22-23 zg 4,50 41,2 37,7 32,4 41,9

40_A Kavel 22-23 ag 1,50 37,6 34,0 28,8 38,3

40_B Kavel 22-23 ag 4,50 39,3 35,7 30,5 40,0

41_A Kavel 24-25 vg 1,50 35,9 32,4 27,2 36,6

41_B Kavel 24-25 vg 4,50 40,6 37,0 31,8 41,3

42_A Kavel 24-25 zg 1,50 31,8 28,2 23,0 32,5

42_B Kavel 24-25 zg 4,50 35,2 31,7 26,5 36,0

43_A Kavel 24-25 zg 1,50 36,3 32,7 27,5 37,0

43_B Kavel 24-25 zg 4,50 43,0 39,4 34,2 43,7

44_A Kavel 24-25 ag 1,50 39,7 36,1 30,9 40,4

44_B Kavel 24-25 ag 4,50 42,1 38,6 33,3 42,8

45_A Kavel 26-27 vg 1,50 39,5 36,0 30,8 40,3

45_B Kavel 26-27 vg 4,50 45,0 41,4 36,2 45,7

46_A Kavel 26-27 zg 1,50 32,2 28,6 23,5 32,9

46_B Kavel 26-27 zg 4,50 38,0 34,4 29,2 38,7

47_A Kavel 26-27 zg 1,50 39,3 35,8 30,5 40,0

47_B Kavel 26-27 zg 4,50 45,2 41,6 36,4 45,9

48_A Kavel 26-27 ag 1,50 38,9 35,3 30,1 39,5

48_B Kavel 26-27 ag 4,50 42,4 38,8 33,6 43,1

49_A Kavel 28-29 vg 1,50 43,9 40,4 35,1 44,6

49_B Kavel 28-29 vg 4,50 49,2 45,6 40,4 49,9

50_A Kavel 28-29 zg 1,50 40,9 37,4 32,2 41,6

50_B Kavel 28-29 zg 4,50 46,1 42,5 37,3 46,8

51_A Kavel 28-29 zg 1,50 42,8 39,2 34,0 43,5

51_B Kavel 28-29 zg 4,50 45,1 41,6 36,4 45,8

52_A Kavel 28-29 ag 1,50 35,1 31,6 26,4 35,8

52_B Kavel 28-29 ag 4,50 39,2 35,6 30,4 39,9

53_A Kavel 30 vg 1,50 44,7 41,2 36,0 45,4

53_B Kavel 30 vg 4,50 49,1 45,5 40,3 49,8

54_A Kavel 30 zg 1,50 43,4 39,8 34,6 44,1

54_B Kavel 30 zg 4,50 46,4 42,9 37,6 47,1

55_A Kavel 30 zg 1,50 40,4 36,9 31,6 41,1

55_B Kavel 30 zg 4,50 44,7 41,2 35,9 45,4

56_A Kavel 30 ag 1,50 28,8 25,3 20,1 29,5

56_B Kavel 30 ag 4,50 33,2 29,7 24,5 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

57_A Kavel 31 vg 1,50 42,7 39,2 33,9 43,4

57_B Kavel 31 vg 4,50 47,5 43,9 38,7 48,2

58_A Kavel 31 zg 1,50 42,6 39,0 33,8 43,3

58_B Kavel 31 zg 4,50 48,3 44,8 39,5 49,0

59_A Kavel 31 zg 1,50 28,2 24,6 19,5 28,9

59_B Kavel 31 zg 4,50 32,6 29,1 23,9 33,3

60_A Kavel 31 ag 1,50 40,5 37,0 31,7 41,2

60_B Kavel 31 ag 4,50 45,2 41,6 36,4 45,9

61_A Kavel 32 vg 1,50 48,3 44,7 39,5 48,9

61_B Kavel 32 vg 4,50 52,5 48,9 43,7 53,2

62_A Kavel 32 zg 1,50 51,9 48,3 43,1 52,6

62_B Kavel 32 zg 4,50 56,0 52,4 47,2 56,6

63_A Kavel 32 zg 1,50 38,9 35,3 30,1 39,6

63_B Kavel 32 zg 4,50 43,0 39,4 34,2 43,7

64_A Kavel 32 ag 1,50 49,4 45,8 40,6 50,1

64_B Kavel 32 ag 4,50 50,9 47,3 42,1 51,6

65_A Kavel 33 vg 1,50 38,1 34,5 29,3 38,8

65_B Kavel 33 vg 4,50 41,8 38,3 33,1 42,5

66_A Kavel 33 zg 1,50 48,9 45,4 40,1 49,6

66_B Kavel 33 zg 4,50 53,7 50,2 44,9 54,4

67_A Kavel 33 zg 1,50 40,8 37,2 32,0 41,5

67_B Kavel 33 zg 4,50 54,1 50,6 45,3 54,8

68_A Kavel 33 ag 1,50 52,9 49,3 44,1 53,5

68_B Kavel 33 ag 4,50 58,1 54,5 49,3 58,8

69_A Kavel 34 vg 1,50 36,8 33,2 28,0 37,5

69_B Kavel 34 vg 4,50 40,2 36,6 31,4 40,9

70_A Kavel 34 zg 1,50 47,7 44,1 38,9 48,4

70_B Kavel 34 zg 4,50 55,0 51,4 46,2 55,7

71_A Kavel 34 zg 1,50 38,9 35,3 30,1 39,6

71_B Kavel 34 zg 4,50 53,9 50,4 45,1 54,6

72_A Kavel 34 ag 1,50 52,3 48,7 43,5 52,9

72_B Kavel 34 ag 4,50 58,3 54,8 49,5 59,0

73_A Kavel 35-36 vg 1,50 37,0 33,5 28,2 37,7

73_B Kavel 35-36 vg 4,50 42,4 38,9 33,7 43,1

74_A Kavel 35-36 zg 1,50 39,2 35,6 30,4 39,9

74_B Kavel 35-36 zg 4,50 53,9 50,3 45,1 54,6

75_A Kavel 35-36 zg 1,50 42,5 38,9 33,7 43,2

75_B Kavel 35-36 zg 4,50 53,6 50,0 44,8 54,3

76_A Kavel 35-36 ag 1,50 51,3 47,8 42,5 52,0

76_B Kavel 35-36 ag 4,50 58,0 54,4 49,2 58,7

77_A Kavel 37-38 vg 1,50 34,8 31,2 26,0 35,5

77_B Kavel 37-38 vg 4,50 39,5 35,9 30,7 40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

78_A Kavel 37-38 zg 1,50 39,5 36,0 30,8 40,2

78_B Kavel 37-38 zg 4,50 54,3 50,7 45,5 55,0

79_A Kavel 37-38 zg 1,50 39,4 35,8 30,6 40,1

79_B Kavel 37-38 zg 4,50 53,5 50,0 44,7 54,2

80_A Kavel 37-38 ag 1,50 50,4 46,9 41,6 51,1

80_B Kavel 37-38 ag 4,50 58,5 54,9 49,7 59,2

81_A Kavel 39-40 vg 1,50 37,0 33,4 28,2 37,7

81_B Kavel 39-40 vg 4,50 44,7 41,1 35,9 45,4

82_A Kavel 39-40 zg 1,50 44,1 40,5 35,3 44,8

82_B Kavel 39-40 zg 4,50 56,4 52,9 47,6 57,1

83_A Kavel 39-40 zg 1,50 40,0 36,4 31,2 40,7

83_B Kavel 39-40 zg 4,50 54,2 50,6 45,4 54,9

84_A Kavel 39-40 ag 1,50 50,4 46,8 41,6 51,0

84_B Kavel 39-40 ag 4,50 59,1 55,5 50,3 59,8

85_A Kavel 41-42 vg 1,50 39,8 36,3 31,0 40,5

85_B Kavel 41-42 vg 4,50 46,1 42,5 37,3 46,8

86_A Kavel 41-42 zg 1,50 39,4 35,8 30,6 40,0

86_B Kavel 41-42 zg 4,50 53,9 50,3 45,1 54,6

87_A Kavel 41-42 zg 1,50 45,0 41,4 36,2 45,6

87_B Kavel 41-42 zg 4,50 56,4 52,9 47,7 57,1

88_A Kavel 41-42 ag 1,50 49,0 45,5 40,2 49,7

88_B Kavel 41-42 ag 4,50 58,7 55,2 49,9 59,4

89_A Kavel 43-44 vg 1,50 39,4 35,8 30,6 40,1

89_B Kavel 43-44 vg 4,50 44,6 41,0 35,8 45,3

90_A Kavel 43-44 zg 1,50 38,3 34,7 29,5 39,0

90_B Kavel 43-44 zg 4,50 52,7 49,1 43,9 53,4

91_A Kavel 43-44 zg 1,50 39,7 36,1 30,9 40,4

91_B Kavel 43-44 zg 4,50 54,1 50,5 45,3 54,8

92_A Kavel 43-44 ag 1,50 48,5 44,9 39,7 49,2

92_B Kavel 43-44 ag 4,50 57,9 54,3 49,1 58,6

93_A Kavel 45-46 vg 1,50 37,7 34,1 28,9 38,4

93_B Kavel 45-46 vg 4,50 43,2 39,7 34,5 44,0

94_A Kavel 45-46 zg 1,50 42,5 38,9 33,7 43,2

94_B Kavel 45-46 zg 4,50 54,3 50,7 45,5 55,0

95_A Kavel 45-46 zg 1,50 38,9 35,4 30,2 39,6

95_B Kavel 45-46 zg 4,50 53,3 49,8 44,5 54,0

96_A Kavel 45-46 ag 1,50 48,7 45,1 39,9 49,4

96_B Kavel 45-46 ag 4,50 57,6 54,0 48,8 58,2

97_A Kavel 47-48 vg 1,50 38,7 35,1 30,0 39,4

97_B Kavel 47-48 vg 4,50 43,9 40,3 35,1 44,6

98_A Kavel 47-48 zg 1,50 37,8 34,3 29,2 38,6

98_B Kavel 47-48 zg 4,50 51,7 48,1 43,0 52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 1:59:07 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.1Rekenresultaten N343 excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N343
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

99_A Kavel 47-48 zg 1,50 42,9 39,3 34,1 43,6

99_B Kavel 47-48 zg 4,50 54,3 50,7 45,5 55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A kavel 1 vg, beg gr 1,50 39,4 36,2 29,7 39,9

02_B kavel 1 vg, 1e verd 4,50 42,5 39,3 32,8 43,0

03_A kavel 1 zg 1,50 29,3 26,1 19,6 29,7

03_B kavel 1 zg 4,50 39,2 36,0 29,5 39,7

04_A Kavel 1 ag 1,50 27,5 24,2 17,8 27,9

04_B Kavel 1 ag 4,50 36,2 33,0 26,5 36,7

05_A Kavel 2 vg 1,50 35,6 32,4 25,9 36,1

05_B Kavel 2 vg 4,50 42,6 39,3 32,9 43,0

06_A Kavel 2 zg 1,50 31,4 28,1 21,7 31,8

06_B Kavel 2 zg 4,50 36,7 33,5 27,0 37,2

07_A Kavel 2 ag 1,50 24,8 21,6 15,1 25,3

07_B Kavel 2 ag 4,50 34,0 30,8 24,3 34,4

08_A Kavel 3/4 vg beg gr 1,50 39,3 36,1 29,6 39,8

09_B Kavel 3/4 vg 1e verd 4,50 42,0 38,8 32,3 42,5

10_A Kavel 3 zg 1,50 22,5 19,3 12,8 23,0

10_B Kavel 3 zg 4,50 31,4 28,1 21,7 31,8

100_A Kavel 47-48 ag 1,50 37,1 33,9 27,4 37,6

100_B Kavel 47-48 ag 4,50 42,7 39,4 33,0 43,1

101_A Kavel 49-50 vg 1,50 30,6 27,3 20,9 31,0

101_B Kavel 49-50 vg 4,50 33,8 30,6 24,1 34,3

102_A Kavel 49-50 zg 1,50 29,7 26,5 20,0 30,2

102_B Kavel 49-50 zg 4,50 43,9 40,7 34,3 44,4

103_A Kavel 49-50 zg 1,50 22,8 19,5 13,1 23,2

103_B Kavel 49-50 zg 4,50 27,2 24,0 17,5 27,7

104_A Kavel 49-50 ag 1,50 36,0 32,8 26,3 36,5

104_B Kavel 49-50 ag 4,50 43,9 40,7 34,2 44,4

105_A Kavel 51-52 vg 1,50 31,2 28,0 21,5 31,6

105_B Kavel 51-52 vg 4,50 37,9 34,6 28,2 38,3

106_A Kavel 51-52 zg 1,50 29,2 25,9 19,5 29,6

106_B Kavel 51-52 zg 4,50 32,6 29,3 22,9 33,0

107_A Kavel 52 zg beg gr 1,50 31,8 28,5 22,1 32,2

108_B Kavel 52 zg 1e verd 4,50 44,8 41,6 35,1 45,2

109_A Kavel 51-52 ag 1,50 40,4 37,1 30,7 40,8

109_B Kavel 51-52 ag 4,50 45,4 42,2 35,7 45,8

11_A Kavel 3/4 ag 1,50 26,5 23,2 16,8 26,9

11_B Kavel 3/4 ag 4,50 32,4 29,2 22,7 32,8

12_A Kavel 4 zg 1,50 36,6 33,4 26,9 37,1

12_B Kavel 4 zg 4,50 36,9 33,7 27,2 37,3

13_A Kavel 5-7 vg 1,50 25,9 22,7 16,2 26,3

13_B Kavel 5-7 vg 4,50 33,7 30,4 24,0 34,1

14_A Kavel 5-7 zg 1,50 27,7 24,5 18,0 28,2

14_B Kavel 5-7 zg 4,50 29,9 26,6 20,2 30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_A Kavel 5-7 zg 1,50 23,3 20,0 13,6 23,7

15_B Kavel 5-7 zg 4,50 30,1 26,8 20,4 30,5

16_A Kavel 5-7 ag 1,50 27,6 24,3 17,9 28,0

16_B Kavel 5-7 ag 4,50 30,5 27,3 20,8 31,0

17_A Kavel 8-10 vg 1,50 23,9 20,6 14,2 24,3

17_B Kavel 8-10 vg 4,50 31,8 28,6 22,1 32,3

18_A Kavel 8-10 zg 1,50 21,5 18,3 11,9 22,0

18_B Kavel 8-10 zg 4,50 28,3 25,1 18,7 28,8

19_A Kavel 8-10 zg 1,50 21,9 18,7 12,2 22,4

19_B Kavel 8-10 zg 4,50 28,4 25,2 18,7 28,9

20_A Kavel 8-10 ag 1,50 24,9 21,7 15,2 25,4

20_B Kavel 8-10 ag 4,50 31,1 27,8 21,4 31,5

21_A Kavel 11-13 vg 1,50 20,6 17,3 10,9 21,0

21_B Kavel 11-13 vg 4,50 26,4 23,2 16,7 26,9

22_A Kavel 11-13 zg 1,50 16,5 13,2 6,8 16,9

22_B Kavel 11-13 zg 4,50 23,7 20,5 14,0 24,2

23_A Kavel 11-13 zg 1,50 21,0 17,7 11,3 21,4

23_B Kavel 11-13 zg 4,50 26,9 23,6 17,2 27,3

24_A Kavel 11-13 ag 1,50 20,6 17,3 10,9 21,0

24_B Kavel 11-13 ag 4,50 23,0 19,8 13,3 23,4

25_A Kavel 14-16 vg 1,50 20,8 17,6 11,1 21,2

25_B Kavel 14-16 vg 4,50 24,8 21,6 15,1 25,3

26_A Kavel 14-16 zg 1,50 16,7 13,4 7,0 17,1

26_B Kavel 14-16 zg 4,50 21,9 18,7 12,2 22,4

27_A Kavel 14-16 zg 1,50 17,8 14,6 8,1 18,3

27_B Kavel 14-16 zg 4,50 21,0 17,7 11,3 21,4

28_A Kavel 14-16 ag 1,50 17,6 14,4 7,9 18,1

28_B Kavel 14-16 ag 4,50 22,0 18,8 12,3 22,4

29_A Kavel 17-20 vg 1,50 19,1 15,9 9,4 19,6

29_B Kavel 17-20 vg 4,50 23,9 20,7 14,2 24,4

30_A Kavel 17-20 zg 1,50 16,3 13,0 6,6 16,7

30_B Kavel 17-20 zg 4,50 19,7 16,5 10,0 20,2

31_A Kavel 17-20 zg 1,50 22,0 18,8 12,3 22,5

31_B Kavel 17-20 zg 4,50 26,0 22,7 16,3 26,4

32_A Kavel 17-20 ag 1,50 22,7 19,5 13,0 23,2

32_B Kavel 17-20 ag 4,50 28,9 25,7 19,2 29,4

33_A Kavel 21 vg 1,50 30,3 27,0 20,6 30,7

33_B Kavel 21 vg 4,50 32,5 29,2 22,8 32,9

34_A Kavel 21 zg 1,50 32,0 28,8 22,3 32,4

34_B Kavel 21 zg 4,50 31,7 28,4 22,0 32,1

35_A Kavel 21 zg 1,50 -- -- -- --

35_B Kavel 21 zg 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

36_A Kavel 21 ag 1,50 -- -- -- --

36_B Kavel 21 ag 4,50 -- -- -- --

37_A Kavel 22-23 vg 1,50 27,5 24,3 17,8 28,0

37_B Kavel 22-23 vg 4,50 30,0 26,7 20,3 30,4

38_A Kavel 22-23 zg 1,50 9,8 6,6 0,1 10,3

38_B Kavel 22-23 zg 4,50 -- -- -- --

39_A Kavel 22-23 zg 1,50 16,0 12,8 6,3 16,5

39_B Kavel 22-23 zg 4,50 18,4 15,1 8,7 18,8

40_A Kavel 22-23 ag 1,50 -- -- -- --

40_B Kavel 22-23 ag 4,50 -- -- -- --

41_A Kavel 24-25 vg 1,50 15,2 12,0 5,5 15,7

41_B Kavel 24-25 vg 4,50 20,0 16,8 10,3 20,5

42_A Kavel 24-25 zg 1,50 -- -- -- --

42_B Kavel 24-25 zg 4,50 -- -- -- --

43_A Kavel 24-25 zg 1,50 18,9 15,7 9,2 19,4

43_B Kavel 24-25 zg 4,50 21,0 17,7 11,3 21,4

44_A Kavel 24-25 ag 1,50 -- -- -- --

44_B Kavel 24-25 ag 4,50 -- -- -- --

45_A Kavel 26-27 vg 1,50 15,5 12,3 5,8 15,9

45_B Kavel 26-27 vg 4,50 20,9 17,7 11,2 21,4

46_A Kavel 26-27 zg 1,50 18,6 15,4 8,9 19,1

46_B Kavel 26-27 zg 4,50 19,7 16,4 10,0 20,1

47_A Kavel 26-27 zg 1,50 14,6 11,4 4,9 15,0

47_B Kavel 26-27 zg 4,50 19,9 16,7 10,2 20,4

48_A Kavel 26-27 ag 1,50 16,7 13,5 7,1 17,2

48_B Kavel 26-27 ag 4,50 19,9 16,7 10,2 20,3

49_A Kavel 28-29 vg 1,50 22,3 19,1 12,6 22,8

49_B Kavel 28-29 vg 4,50 25,3 22,1 15,6 25,8

50_A Kavel 28-29 zg 1,50 19,5 16,2 9,8 19,9

50_B Kavel 28-29 zg 4,50 24,3 21,1 14,6 24,7

51_A Kavel 28-29 zg 1,50 16,0 12,8 6,4 16,5

51_B Kavel 28-29 zg 4,50 21,9 18,7 12,2 22,3

52_A Kavel 28-29 ag 1,50 22,1 18,8 12,4 22,5

52_B Kavel 28-29 ag 4,50 26,6 23,4 16,9 27,0

53_A Kavel 30 vg 1,50 16,7 13,5 7,0 17,2

53_B Kavel 30 vg 4,50 21,6 18,3 11,9 22,0

54_A Kavel 30 zg 1,50 20,0 16,8 10,3 20,4

54_B Kavel 30 zg 4,50 26,2 22,9 16,5 26,6

55_A Kavel 30 zg 1,50 14,9 11,7 5,2 15,3

55_B Kavel 30 zg 4,50 13,8 10,5 4,1 14,2

56_A Kavel 30 ag 1,50 17,3 14,0 7,6 17,7

56_B Kavel 30 ag 4,50 20,7 17,4 11,0 21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

57_A Kavel 31 vg 1,50 21,2 18,0 11,5 21,7

57_B Kavel 31 vg 4,50 26,7 23,5 17,0 27,2

58_A Kavel 31 zg 1,50 19,7 16,4 10,0 20,1

58_B Kavel 31 zg 4,50 23,1 19,9 13,4 23,6

59_A Kavel 31 zg 1,50 10,3 7,0 0,6 10,7

59_B Kavel 31 zg 4,50 15,1 11,8 5,4 15,5

60_A Kavel 31 ag 1,50 -- -- -- --

60_B Kavel 31 ag 4,50 -- -- -- --

61_A Kavel 32 vg 1,50 19,2 15,9 9,5 19,6

61_B Kavel 32 vg 4,50 25,5 22,3 15,8 26,0

62_A Kavel 32 zg 1,50 9,9 6,6 0,2 10,3

62_B Kavel 32 zg 4,50 -- -- -- --

63_A Kavel 32 zg 1,50 24,2 21,0 14,5 24,7

63_B Kavel 32 zg 4,50 27,5 24,3 17,8 28,0

64_A Kavel 32 ag 1,50 20,9 17,7 11,3 21,4

64_B Kavel 32 ag 4,50 22,1 18,9 12,4 22,6

65_A Kavel 33 vg 1,50 22,1 18,9 12,4 22,5

65_B Kavel 33 vg 4,50 27,6 24,4 17,9 28,1

66_A Kavel 33 zg 1,50 17,1 13,9 7,4 17,6

66_B Kavel 33 zg 4,50 20,2 17,0 10,5 20,6

67_A Kavel 33 zg 1,50 12,5 9,3 2,8 13,0

67_B Kavel 33 zg 4,50 17,0 13,7 7,3 17,4

68_A Kavel 33 ag 1,50 -- -- -- --

68_B Kavel 33 ag 4,50 -- -- -- --

69_A Kavel 34 vg 1,50 23,0 19,8 13,3 23,4

69_B Kavel 34 vg 4,50 28,3 25,1 18,6 28,8

70_A Kavel 34 zg 1,50 12,1 8,9 2,4 12,6

70_B Kavel 34 zg 4,50 18,0 14,8 8,3 18,5

71_A Kavel 34 zg 1,50 18,5 15,3 8,8 19,0

71_B Kavel 34 zg 4,50 23,7 20,5 14,1 24,2

72_A Kavel 34 ag 1,50 -- -- -- --

72_B Kavel 34 ag 4,50 -- -- -- --

73_A Kavel 35-36 vg 1,50 23,2 20,0 13,5 23,6

73_B Kavel 35-36 vg 4,50 26,0 22,7 16,3 26,4

74_A Kavel 35-36 zg 1,50 17,1 13,9 7,4 17,6

74_B Kavel 35-36 zg 4,50 23,5 20,3 13,8 24,0

75_A Kavel 35-36 zg 1,50 16,4 13,2 6,7 16,9

75_B Kavel 35-36 zg 4,50 22,3 19,0 12,6 22,7

76_A Kavel 35-36 ag 1,50 -- -- -- --

76_B Kavel 35-36 ag 4,50 -- -- -- --

77_A Kavel 37-38 vg 1,50 22,1 18,9 12,4 22,5

77_B Kavel 37-38 vg 4,50 25,4 22,2 15,7 25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:00:20 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

78_A Kavel 37-38 zg 1,50 18,4 15,2 8,7 18,9

78_B Kavel 37-38 zg 4,50 23,9 20,7 14,2 24,3

79_A Kavel 37-38 zg 1,50 19,4 16,1 9,7 19,8

79_B Kavel 37-38 zg 4,50 24,2 21,0 14,6 24,7

80_A Kavel 37-38 ag 1,50 5,5 2,3 -4,2 5,9

80_B Kavel 37-38 ag 4,50 10,4 7,2 0,7 10,9

81_A Kavel 39-40 vg 1,50 24,1 20,9 14,4 24,6

81_B Kavel 39-40 vg 4,50 29,8 26,6 20,1 30,3

82_A Kavel 39-40 zg 1,50 22,5 19,2 12,8 22,9

82_B Kavel 39-40 zg 4,50 28,2 25,0 18,5 28,7

83_A Kavel 39-40 zg 1,50 17,8 14,5 8,1 18,2

83_B Kavel 39-40 zg 4,50 23,9 20,6 14,2 24,3

84_A Kavel 39-40 ag 1,50 7,5 4,3 -2,2 8,0

84_B Kavel 39-40 ag 4,50 12,3 9,1 2,6 12,8

85_A Kavel 41-42 vg 1,50 26,9 23,7 17,2 27,4

85_B Kavel 41-42 vg 4,50 30,0 26,8 20,3 30,4

86_A Kavel 41-42 zg 1,50 25,0 21,7 15,3 25,4

86_B Kavel 41-42 zg 4,50 33,8 30,5 24,1 34,2

87_A Kavel 41-42 zg 1,50 16,7 13,4 7,0 17,1

87_B Kavel 41-42 zg 4,50 22,2 19,0 12,5 22,7

88_A Kavel 41-42 ag 1,50 33,7 30,4 24,0 34,1

88_B Kavel 41-42 ag 4,50 37,7 34,5 28,1 38,2

89_A Kavel 43-44 vg 1,50 16,7 13,5 7,0 17,2

89_B Kavel 43-44 vg 4,50 18,4 15,1 8,7 18,8

90_A Kavel 43-44 zg 1,50 22,5 19,2 12,8 22,9

90_B Kavel 43-44 zg 4,50 34,8 31,6 25,1 35,3

91_A Kavel 43-44 zg 1,50 26,6 23,4 16,9 27,1

91_B Kavel 43-44 zg 4,50 33,3 30,1 23,6 33,8

92_A Kavel 43-44 ag 1,50 36,1 32,8 26,4 36,5

92_B Kavel 43-44 ag 4,50 39,1 35,9 29,4 39,6

93_A Kavel 45-46 vg 1,50 23,7 20,5 14,0 24,2

93_B Kavel 45-46 vg 4,50 30,5 27,3 20,8 31,0

94_A Kavel 45-46 zg 1,50 36,1 32,9 26,5 36,6

94_B Kavel 45-46 zg 4,50 41,2 37,9 31,5 41,6

95_A Kavel 45-46 zg 1,50 33,5 30,2 23,8 33,9

95_B Kavel 45-46 zg 4,50 37,0 33,7 27,3 37,4

96_A Kavel 45-46 ag 1,50 37,8 34,6 28,1 38,2

96_B Kavel 45-46 ag 4,50 40,8 37,6 31,1 41,3

97_A Kavel 47-48 vg 1,50 29,1 25,9 19,4 29,5

97_B Kavel 47-48 vg 4,50 35,0 31,7 25,3 35,4

98_A Kavel 47-48 zg 1,50 24,7 21,5 15,0 25,1

98_B Kavel 47-48 zg 4,50 42,5 39,3 32,8 43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:00:20 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.2Rekenresultaten N746 incl aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N746
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

99_A Kavel 47-48 zg 1,50 33,1 29,9 23,4 33,5

99_B Kavel 47-48 zg 4,50 39,0 35,8 29,3 39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:00:20 Geomilieu V4.30





17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A kavel 1 vg, beg gr 1,50 54,8 52,4 44,5 55,3

02_B kavel 1 vg, 1e verd 4,50 55,2 52,7 45,0 55,7

03_A kavel 1 zg 1,50 51,7 49,2 41,6 52,2

03_B kavel 1 zg 4,50 53,0 50,2 43,3 53,5

04_A Kavel 1 ag 1,50 39,1 35,6 30,2 39,7

04_B Kavel 1 ag 4,50 45,5 42,1 36,6 46,2

05_A Kavel 2 vg 1,50 53,8 51,4 43,3 54,2

05_B Kavel 2 vg 4,50 55,0 52,5 44,8 55,5

06_A Kavel 2 zg 1,50 50,3 47,9 39,7 50,7

06_B Kavel 2 zg 4,50 50,7 48,2 40,2 51,1

07_A Kavel 2 ag 1,50 38,8 35,4 29,9 39,5

07_B Kavel 2 ag 4,50 44,7 41,3 35,8 45,4

08_A Kavel 3/4 vg beg gr 1,50 54,6 52,1 44,1 55,0

09_B Kavel 3/4 vg 1e verd 4,50 54,7 52,2 44,4 55,2

10_A Kavel 3 zg 1,50 50,9 48,4 40,6 51,4

10_B Kavel 3 zg 4,50 51,5 48,9 41,4 52,0

100_A Kavel 47-48 ag 1,50 48,5 45,0 39,6 49,2

100_B Kavel 47-48 ag 4,50 56,7 53,2 47,9 57,4

101_A Kavel 49-50 vg 1,50 44,9 42,1 35,2 45,4

101_B Kavel 49-50 vg 4,50 47,1 44,2 37,4 47,6

102_A Kavel 49-50 zg 1,50 43,6 40,8 34,0 44,2

102_B Kavel 49-50 zg 4,50 53,3 50,0 44,3 54,0

103_A Kavel 49-50 zg 1,50 38,5 35,2 29,4 39,1

103_B Kavel 49-50 zg 4,50 51,9 48,4 43,1 52,6

104_A Kavel 49-50 ag 1,50 48,4 45,1 39,5 49,1

104_B Kavel 49-50 ag 4,50 56,0 52,6 47,2 56,7

105_A Kavel 51-52 vg 1,50 49,2 46,8 38,8 49,6

105_B Kavel 51-52 vg 4,50 50,6 48,0 40,3 51,0

106_A Kavel 51-52 zg 1,50 40,0 37,0 30,4 40,5

106_B Kavel 51-52 zg 4,50 50,7 47,2 41,8 51,4

107_A Kavel 52 zg beg gr 1,50 55,0 52,5 44,7 55,4

108_B Kavel 52 zg 1e verd 4,50 56,1 53,4 46,2 56,6

109_A Kavel 51-52 ag 1,50 50,8 47,9 41,4 51,4

109_B Kavel 51-52 ag 4,50 56,1 52,8 47,1 56,8

11_A Kavel 3/4 ag 1,50 38,3 34,9 29,3 39,0

11_B Kavel 3/4 ag 4,50 43,0 39,6 34,0 43,6

12_A Kavel 4 zg 1,50 50,6 48,2 40,0 51,0

12_B Kavel 4 zg 4,50 50,7 48,2 40,2 51,1

13_A Kavel 5-7 vg 1,50 41,2 38,1 31,9 41,8

13_B Kavel 5-7 vg 4,50 47,8 44,4 38,8 48,5

14_A Kavel 5-7 zg 1,50 41,0 38,3 31,3 41,6

14_B Kavel 5-7 zg 4,50 45,6 42,6 36,2 46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_A Kavel 5-7 zg 1,50 39,7 36,2 30,9 40,4

15_B Kavel 5-7 zg 4,50 46,8 43,3 38,0 47,5

16_A Kavel 5-7 ag 1,50 39,4 36,3 30,2 40,0

16_B Kavel 5-7 ag 4,50 42,6 39,4 33,5 43,3

17_A Kavel 8-10 vg 1,50 41,4 38,0 32,6 42,1

17_B Kavel 8-10 vg 4,50 48,4 44,8 39,5 49,0

18_A Kavel 8-10 zg 1,50 38,2 34,9 29,2 38,9

18_B Kavel 8-10 zg 4,50 44,9 41,4 36,0 45,6

19_A Kavel 8-10 zg 1,50 39,3 35,9 30,4 40,0

19_B Kavel 8-10 zg 4,50 46,5 43,0 37,7 47,2

20_A Kavel 8-10 ag 1,50 38,7 35,6 29,4 39,3

20_B Kavel 8-10 ag 4,50 42,7 39,6 33,5 43,3

21_A Kavel 11-13 vg 1,50 42,3 38,8 33,5 43,0

21_B Kavel 11-13 vg 4,50 49,7 46,2 40,9 50,4

22_A Kavel 11-13 zg 1,50 37,9 34,6 28,8 38,5

22_B Kavel 11-13 zg 4,50 44,8 41,3 35,9 45,5

23_A Kavel 11-13 zg 1,50 42,2 38,7 33,4 42,9

23_B Kavel 11-13 zg 4,50 48,9 45,3 40,1 49,6

24_A Kavel 11-13 ag 1,50 36,7 33,4 27,5 37,3

24_B Kavel 11-13 ag 4,50 40,8 37,5 31,8 41,5

25_A Kavel 14-16 vg 1,50 40,7 37,1 31,8 41,3

25_B Kavel 14-16 vg 4,50 45,8 42,3 37,0 46,5

26_A Kavel 14-16 zg 1,50 39,0 35,5 30,0 39,6

26_B Kavel 14-16 zg 4,50 44,6 41,1 35,7 45,3

27_A Kavel 14-16 zg 1,50 35,6 32,4 26,4 36,3

27_B Kavel 14-16 zg 4,50 39,1 35,9 30,0 39,8

28_A Kavel 14-16 ag 1,50 36,4 33,6 26,9 37,0

28_B Kavel 14-16 ag 4,50 39,5 36,6 30,1 40,1

29_A Kavel 17-20 vg 1,50 38,7 35,6 29,5 39,3

29_B Kavel 17-20 vg 4,50 42,2 38,9 33,0 42,8

30_A Kavel 17-20 zg 1,50 37,6 34,1 28,8 38,3

30_B Kavel 17-20 zg 4,50 41,0 37,5 32,2 41,7

31_A Kavel 17-20 zg 1,50 38,5 35,8 28,8 39,1

31_B Kavel 17-20 zg 4,50 41,2 38,4 31,5 41,7

32_A Kavel 17-20 ag 1,50 37,2 34,2 27,9 37,8

32_B Kavel 17-20 ag 4,50 41,1 38,0 31,8 41,7

33_A Kavel 21 vg 1,50 38,5 35,3 29,2 39,1

33_B Kavel 21 vg 4,50 41,8 38,6 32,5 42,4

34_A Kavel 21 zg 1,50 41,6 39,0 31,5 42,1

34_B Kavel 21 zg 4,50 43,8 41,3 33,5 44,3

35_A Kavel 21 zg 1,50 32,8 29,4 23,9 33,5

35_B Kavel 21 zg 4,50 38,0 34,5 29,0 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

36_A Kavel 21 ag 1,50 37,1 34,0 27,6 37,6

36_B Kavel 21 ag 4,50 41,4 38,7 31,5 41,9

37_A Kavel 22-23 vg 1,50 37,9 34,8 28,5 38,5

37_B Kavel 22-23 vg 4,50 41,3 38,2 32,1 41,9

38_A Kavel 22-23 zg 1,50 34,6 31,6 25,3 35,2

38_B Kavel 22-23 zg 4,50 38,8 35,6 29,6 39,4

39_A Kavel 22-23 zg 1,50 35,6 32,2 26,6 36,2

39_B Kavel 22-23 zg 4,50 41,5 38,0 32,6 42,2

40_A Kavel 22-23 ag 1,50 38,6 35,3 29,5 39,2

40_B Kavel 22-23 ag 4,50 40,5 37,2 31,3 41,1

41_A Kavel 24-25 vg 1,50 37,3 34,1 28,1 37,9

41_B Kavel 24-25 vg 4,50 41,5 38,1 32,4 42,1

42_A Kavel 24-25 zg 1,50 34,5 31,6 25,0 35,1

42_B Kavel 24-25 zg 4,50 37,4 34,4 28,0 38,0

43_A Kavel 24-25 zg 1,50 36,8 33,3 27,8 37,4

43_B Kavel 24-25 zg 4,50 43,2 39,7 34,3 43,8

44_A Kavel 24-25 ag 1,50 39,9 36,4 31,0 40,6

44_B Kavel 24-25 ag 4,50 42,5 39,1 33,6 43,2

45_A Kavel 26-27 vg 1,50 40,2 36,8 31,2 40,8

45_B Kavel 26-27 vg 4,50 45,3 41,8 36,4 46,0

46_A Kavel 26-27 zg 1,50 33,5 30,2 24,4 34,1

46_B Kavel 26-27 zg 4,50 38,6 35,2 29,6 39,2

47_A Kavel 26-27 zg 1,50 39,5 35,9 30,6 40,1

47_B Kavel 26-27 zg 4,50 45,2 41,7 36,4 45,9

48_A Kavel 26-27 ag 1,50 39,2 35,7 30,3 39,8

48_B Kavel 26-27 ag 4,50 42,8 39,3 33,8 43,4

49_A Kavel 28-29 vg 1,50 44,0 40,4 35,2 44,7

49_B Kavel 28-29 vg 4,50 49,2 45,6 40,4 49,9

50_A Kavel 28-29 zg 1,50 41,1 37,6 32,3 41,8

50_B Kavel 28-29 zg 4,50 46,2 42,7 37,4 46,9

51_A Kavel 28-29 zg 1,50 42,9 39,3 34,0 43,5

51_B Kavel 28-29 zg 4,50 45,3 41,8 36,5 46,0

52_A Kavel 28-29 ag 1,50 36,0 32,7 27,0 36,7

52_B Kavel 28-29 ag 4,50 40,2 36,8 31,1 40,8

53_A Kavel 30 vg 1,50 44,8 41,2 36,0 45,5

53_B Kavel 30 vg 4,50 49,1 45,5 40,3 49,8

54_A Kavel 30 zg 1,50 43,5 39,9 34,7 44,2

54_B Kavel 30 zg 4,50 46,6 43,1 37,8 47,3

55_A Kavel 30 zg 1,50 40,6 37,1 31,7 41,3

55_B Kavel 30 zg 4,50 44,8 41,2 36,0 45,5

56_A Kavel 30 ag 1,50 33,0 30,2 23,2 33,5

56_B Kavel 30 ag 4,50 36,1 33,2 26,6 36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

57_A Kavel 31 vg 1,50 43,0 39,5 34,1 43,6

57_B Kavel 31 vg 4,50 47,6 44,1 38,8 48,3

58_A Kavel 31 zg 1,50 42,6 39,1 33,8 43,3

58_B Kavel 31 zg 4,50 48,4 44,8 39,6 49,0

59_A Kavel 31 zg 1,50 32,2 29,4 22,4 32,7

59_B Kavel 31 zg 4,50 35,2 32,2 25,7 35,7

60_A Kavel 31 ag 1,50 40,5 37,0 31,7 41,2

60_B Kavel 31 ag 4,50 45,2 41,6 36,4 45,9

61_A Kavel 32 vg 1,50 48,3 44,7 39,5 49,0

61_B Kavel 32 vg 4,50 52,5 48,9 43,7 53,2

62_A Kavel 32 zg 1,50 51,9 48,3 43,1 52,6

62_B Kavel 32 zg 4,50 56,0 52,4 47,2 56,6

63_A Kavel 32 zg 1,50 39,3 35,8 30,4 39,9

63_B Kavel 32 zg 4,50 43,3 39,7 34,4 43,9

64_A Kavel 32 ag 1,50 49,4 45,8 40,6 50,1

64_B Kavel 32 ag 4,50 50,9 47,3 42,1 51,6

65_A Kavel 33 vg 1,50 38,4 34,9 29,6 39,1

65_B Kavel 33 vg 4,50 42,2 38,7 33,4 42,9

66_A Kavel 33 zg 1,50 48,9 45,4 40,1 49,6

66_B Kavel 33 zg 4,50 53,7 50,2 44,9 54,4

67_A Kavel 33 zg 1,50 40,9 37,4 32,1 41,6

67_B Kavel 33 zg 4,50 54,1 50,6 45,3 54,8

68_A Kavel 33 ag 1,50 52,9 49,3 44,1 53,5

68_B Kavel 33 ag 4,50 58,1 54,5 49,3 58,8

69_A Kavel 34 vg 1,50 37,5 34,2 28,5 38,2

69_B Kavel 34 vg 4,50 41,0 37,6 32,0 41,6

70_A Kavel 34 zg 1,50 47,7 44,1 38,9 48,4

70_B Kavel 34 zg 4,50 55,0 51,4 46,2 55,7

71_A Kavel 34 zg 1,50 39,3 35,8 30,4 40,0

71_B Kavel 34 zg 4,50 53,9 50,4 45,1 54,6

72_A Kavel 34 ag 1,50 52,3 48,7 43,5 52,9

72_B Kavel 34 ag 4,50 58,3 54,8 49,5 59,0

73_A Kavel 35-36 vg 1,50 37,8 34,5 28,8 38,5

73_B Kavel 35-36 vg 4,50 42,8 39,4 33,9 43,5

74_A Kavel 35-36 zg 1,50 39,5 36,0 30,6 40,1

74_B Kavel 35-36 zg 4,50 53,9 50,3 45,1 54,6

75_A Kavel 35-36 zg 1,50 42,5 39,0 33,7 43,2

75_B Kavel 35-36 zg 4,50 53,6 50,0 44,8 54,3

76_A Kavel 35-36 ag 1,50 51,3 47,8 42,5 52,0

76_B Kavel 35-36 ag 4,50 58,0 54,4 49,2 58,7

77_A Kavel 37-38 vg 1,50 36,0 32,7 26,9 36,6

77_B Kavel 37-38 vg 4,50 40,2 36,8 31,2 40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

78_A Kavel 37-38 zg 1,50 39,8 36,3 31,0 40,5

78_B Kavel 37-38 zg 4,50 54,3 50,7 45,5 55,0

79_A Kavel 37-38 zg 1,50 39,7 36,2 30,8 40,4

79_B Kavel 37-38 zg 4,50 53,5 50,0 44,7 54,2

80_A Kavel 37-38 ag 1,50 50,4 46,9 41,6 51,1

80_B Kavel 37-38 ag 4,50 58,5 54,9 49,7 59,2

81_A Kavel 39-40 vg 1,50 38,0 34,6 28,9 38,6

81_B Kavel 39-40 vg 4,50 45,1 41,6 36,2 45,7

82_A Kavel 39-40 zg 1,50 44,2 40,7 35,4 44,9

82_B Kavel 39-40 zg 4,50 56,5 52,9 47,7 57,1

83_A Kavel 39-40 zg 1,50 40,1 36,5 31,3 40,8

83_B Kavel 39-40 zg 4,50 54,2 50,7 45,4 54,9

84_A Kavel 39-40 ag 1,50 50,4 46,8 41,6 51,0

84_B Kavel 39-40 ag 4,50 59,1 55,5 50,3 59,8

85_A Kavel 41-42 vg 1,50 40,5 37,1 31,6 41,2

85_B Kavel 41-42 vg 4,50 46,4 42,9 37,5 47,0

86_A Kavel 41-42 zg 1,50 39,8 36,3 30,9 40,4

86_B Kavel 41-42 zg 4,50 53,9 50,4 45,1 54,6

87_A Kavel 41-42 zg 1,50 45,0 41,4 36,2 45,7

87_B Kavel 41-42 zg 4,50 56,4 52,9 47,7 57,1

88_A Kavel 41-42 ag 1,50 49,2 45,7 40,4 49,9

88_B Kavel 41-42 ag 4,50 58,8 55,2 50,0 59,5

89_A Kavel 43-44 vg 1,50 40,3 37,0 31,2 40,9

89_B Kavel 43-44 vg 4,50 45,0 41,6 36,1 45,7

90_A Kavel 43-44 zg 1,50 39,6 36,4 30,4 40,2

90_B Kavel 43-44 zg 4,50 52,9 49,3 44,0 53,5

91_A Kavel 43-44 zg 1,50 40,3 36,9 31,4 41,0

91_B Kavel 43-44 zg 4,50 54,1 50,6 45,3 54,8

92_A Kavel 43-44 ag 1,50 48,9 45,3 40,0 49,5

92_B Kavel 43-44 ag 4,50 58,0 54,4 49,2 58,7

93_A Kavel 45-46 vg 1,50 39,9 36,9 30,5 40,5

93_B Kavel 45-46 vg 4,50 44,6 41,3 35,4 45,2

94_A Kavel 45-46 zg 1,50 44,0 40,6 35,0 44,7

94_B Kavel 45-46 zg 4,50 54,6 51,1 45,8 55,3

95_A Kavel 45-46 zg 1,50 40,9 37,5 31,7 41,5

95_B Kavel 45-46 zg 4,50 53,5 50,0 44,7 54,2

96_A Kavel 45-46 ag 1,50 49,2 45,7 40,3 49,9

96_B Kavel 45-46 ag 4,50 57,7 54,1 48,9 58,4

97_A Kavel 47-48 vg 1,50 41,4 38,4 32,0 42,0

97_B Kavel 47-48 vg 4,50 45,8 42,7 36,6 46,4

98_A Kavel 47-48 zg 1,50 39,3 36,1 30,2 39,9

98_B Kavel 47-48 zg 4,50 52,6 49,2 43,7 53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief excl aftrek 2, 3 of 4 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

99_A Kavel 47-48 zg 1,50 43,6 40,1 34,7 44,2

99_B Kavel 47-48 zg 4,50 54,5 50,9 45,7 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-1-2018 2:01:51 Geomilieu V4.30



Bijlage 4 Invoed plan op omgeving
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17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 4.1Rekenresultaten weg in plan

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening, weg binnen plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: weg in plan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

200_A Almeloseweg 50 1,50 46,2 34,4 35,9 45,5

200_B Almeloseweg 50 4,50 46,7 34,9 36,3 45,9

201_A Almeloseweg 41 1,50 45,0 33,2 34,7 44,3

201_B Almeloseweg 41 4,50 45,5 33,7 35,2 44,8

202_A Almeloseweg 39 1,50 36,1 24,4 25,8 35,4

202_B Almeloseweg 39 4,50 36,5 24,7 26,1 35,7

203_A Maatweg 12 1,50 23,7 11,9 13,4 23,0

203_B Maatweg 12 4,50 26,1 14,3 15,7 25,3

204_A Maatweg 14 1,50 24,7 12,9 14,4 24,0

204_B Maatweg 14 4,50 27,6 15,8 17,3 26,9

205_A Maatweg 9 1,50 20,3 8,5 10,0 19,6

205_B Maatweg 9 4,50 22,5 10,6 12,1 21,7

206_A Maatweg 11 1,50 23,4 11,6 13,1 22,7

206_B Maatweg 11 4,50 25,1 13,3 14,7 24,3

207_A Maatweg 15 1,50 21,4 9,6 11,1 20,7

207_B Maatweg 15 4,50 23,7 11,8 13,3 22,9

208_A De Klumper 3 1,50 16,8 5,0 6,4 16,1

208_B De Klumper 3 4,50 19,6 7,8 9,3 18,9

209_A De Klumper 2 1,50 23,8 12,0 13,4 23,0

209_B De Klumper 2 4,50 29,5 17,7 19,2 28,8

300_A tuin 41 1,50 47,6 35,8 37,2 46,8

301_A tuin 39 1,50 44,6 32,8 34,3 43,9

302_A tuin 12 1,50 23,6 11,8 13,3 22,9

303_A tuin 14 1,50 24,8 13,0 14,4 24,0

304_A tuin 3 1,50 19,8 8,0 9,4 19,1

305_A tuin 2 1,50 27,8 16,0 17,5 27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 14:17:51Geomilieu V4.30



17.152Plan Tuincentrum Tubbergen
Bijlage 4.2Rekenresultaten alle wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: model puntberekening, weg binnen plan

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

200_A Almeloseweg 50 1,50 58,1 55,4 47,6 58,4

200_B Almeloseweg 50 4,50 58,4 55,6 48,1 58,8

201_A Almeloseweg 41 1,50 45,5 35,7 35,3 44,9

201_B Almeloseweg 41 4,50 46,3 37,6 36,2 45,8

202_A Almeloseweg 39 1,50 48,4 45,8 37,8 48,8

202_B Almeloseweg 39 4,50 49,6 47,0 39,0 49,9

203_A Maatweg 12 1,50 39,6 36,9 29,4 40,0

203_B Maatweg 12 4,50 42,4 39,7 32,4 42,9

204_A Maatweg 14 1,50 36,9 33,3 27,7 37,4

204_B Maatweg 14 4,50 41,4 38,0 32,1 41,9

205_A Maatweg 9 1,50 34,8 31,3 25,7 35,4

205_B Maatweg 9 4,50 37,2 33,7 28,1 37,8

206_A Maatweg 11 1,50 38,8 35,4 29,7 39,4

206_B Maatweg 11 4,50 40,9 37,5 31,8 41,5

207_A Maatweg 15 1,50 39,1 35,7 30,1 39,8

207_B Maatweg 15 4,50 41,5 38,1 32,5 42,1

208_A De Klumper 3 1,50 40,3 36,8 31,5 41,0

208_B De Klumper 3 4,50 43,7 40,1 34,9 44,4

209_A De Klumper 2 1,50 47,1 43,5 38,3 47,8

209_B De Klumper 2 4,50 50,2 46,7 41,4 50,9

300_A tuin 41 1,50 48,1 38,8 38,0 47,6

301_A tuin 39 1,50 46,4 40,1 36,2 46,2

302_A tuin 12 1,50 41,6 38,9 31,4 42,0

303_A tuin 14 1,50 41,6 38,5 32,3 42,2

304_A tuin 3 1,50 43,5 40,0 34,7 44,2

305_A tuin 2 1,50 50,4 46,8 41,6 51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-7-2019 14:21:41Geomilieu V4.30
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Tubbergen - De Esch

datum: 10 december 2018

schaal: 1:1000

formaat: A3

Verharding

Programma

- 15 rijwoningen

- 30 twee onder een kap woningen

- 6 vrijstaande woningen

Te realiseren parkeerplaatsen:

15 rij x 2,00 = 30,0

30 twee x 2,20 = 66,0

6 vrij x 2,30 = 13,8

totaal 109,8

Gerealiseerde parkeerplaatsen:

28x lange oprit met garage 36,4

8x dubbele oprit met garage 14,4

9x enkele oprit zonder garage   7,2

openbare parkeerplaatsen 55,0

totaal         113,0

Parkeernorm

(beleidsnotitie bouwen en parkeren)

Wonen (rest bebouwde kom)

- vrijstaand 2,30 (bezoek 0,3)

- twee onder een kap 2,20 (bezoek 0,3)

- rijwoning 2,00 (bezoek 0,3)

Bepaling parkeercapaciteit op eigen erf

lange oprit met garage 1,3

dubbele oprit met garage 1,8

enkele oprit zonder garage 0,8
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1 Inleiding 

In opdracht van Aannemingsbedrijf Steggink B.V. uit Reutum heeft Tauw onderhavig 
waterhuishoudingplan opgesteld voor het inbreidingsplan ‘De Esch’ te Tubbergen, gemeente 
Tubbergen. De planontwikkeling voorziet in de nieuwbouw van circa 50 woningen. 
 
Het plangebied is gelegen op de Tubberger Es, ten zuidoosten van de kern van Tubbergen. Het 
terrein ligt ingeklemd tussen de Tubbergeresweg, de Almeloseweg en de Maatweg. In figuur 1 is 
de ligging van het plangebied globaal weergegeven. Het westen van het plangebied bestaat uit 
een kassencomplex, de kwekerij en de parkeervoorzieningen van het voormalige tuincentrum De 
Esch. Het oosten van het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit grasland. 

  

Figuur 1 Globale ligging plangebied ‘De Esch’ op de locatie van het voormalig tuincentrum De Esch in de 
oksel van de Tubbergeresweg en de Almeloseweg 

Grasland 

Voormalig 
tuincentrum 
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In het kader van het bestemmingsplan, waarin onder andere de ruimtelijke functie voor water 
wordt vastgelegd, is het proces van de watertoets doorlopen (27 juli 2016, zie paragraaf 3.2.1). In 
het watertoetsproces zijn er afspraken gemaakt met waterschap Vechtstromen en de gemeente 
Tubbergen met betrekking tot de watergerelateerde aspecten in het plangebied. De resultaten van 
de watertoets zijn verwerkt in onderhavig waterhuishoudingsplan en maken onderdeel uit van de 
toelichting van het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de 
uitwerking van dit waterhuishoudingsplan. In bijlage 1 is een impressie van het stedenbouwkundig 
plan opgenomen. 
 
In 2016 is een eerste conceptversie aangeboden aan de gemeente Tubbergen. Hierop heeft de 
gemeente in 2016 gereageerd. Dit heeft in 2017 tot aanpassingen van het schetsontwerp en het 
waterhuishoudingsplan geleid. De aanpassingen zijn in onderhavige definitieve rapportage 
verwerkt. 

1.1 Doel 

De doelstelling voor het opstellen van het waterhuishoudingsplan wordt als volgt beschreven: ‘Het 
ontwerpen van een duurzaam afvalwater- en hemelwaterstelsel, dat aan de vigerende normen en 
uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met andere functies van het gebied kan worden 
aangelegd’.  

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van het plangebied beschreven. Ingegaan wordt onder andere 
op het huidige grondgebruik, maaiveldhoogte, bodemopbouw, grondwater en oppervlaktewater. 
De toekomstige waterstructuur op basis van het stedenbouwkundig plan en de uitgangspunten 
voor het waterhuishoudkundig ontwerp staan beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de 
ontwerp-straatpeilen beschreven. In hoofdstuk 5 is het ontwerp van de hemelwaterafvoer 
uitgewerkt en in hoofdstuk 6 de droogweerafvoer. 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Algemeen 

Het plangebied De Esch betreft een ‘binnenstedelijke ontwikkeling’ en is gelegen in de oksel van 
de Almeloseweg en de Tubbergeresweg (zie figuur 1). Het noorden en het oosten van het 
plangebied grenzen grotendeels aan particuliere kavels/tuinen. Het zuiden van het plangebied 
grenst aan de provinciale weg (Tubbergeresweg). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 
2,6 hectare. Daarvan is momenteel circa 1,2 hectare verhard oppervlak (zie figuur 2) dat deels 
wordt ingenomen door het voormalige tuincentrum De Esch met onder andere de kas en de 
parkeerplaatsen. 
 
 

 
  

Figuur 2 Verhard oppervlak tuincentrum De Esch 
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Een bosschage van noord naar zuid vormt de grens tussen het tuincentrum en het oostelijk 
gelegen grasland. Het grasland heeft een oppervlakte van circa 0,9 hectare. Het grasland is 
grotendeels in gebruik als schapenweide en een klein gedeelte als moestuin (zie figuur 3). Zowel 
de schapenweide als de moestuin zijn voorzien van een afrastering. 
 

  

Figuur 3 Links de moestuin in het noorden van het plangebied en rechts grasland in gebruik als 
schapenweide in het zuiden van het plangebied 
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2.2 Maaiveldhoogten 

Het plangebied is gelegen op de flank van de Tubberger Esch. Het maaiveld verloopt in 
zuidoostelijke richting van circa NAP + 27 tot circa NAP + 22,5 meter. In figuur 4 zijn de 
maaiveldhoogten weergegeven op basis van een hoogtemeting.  
 
Ter plaatse van het voormalige tuincentrum varieert de maaiveldhoogte grotendeels tussen  
NAP + 24, 5 en + 25 meter. Dit gedeelte is voor de aanleg van het tuincentrum vermoedelijk 
opgehoogd en geëgaliseerd. Dit is in het dwarsprofiel van figuur 4 te zien door de abrupte 
overgang op de grens van het tuincentrum en het grasland.  
 
Het grasland in het oosten van het plangebied is lager gelegen en heeft een gemiddelde 
maaivelhoogte van NAP 23,2 meter. 
 
 

 
 
  

Steile 

Figuur 4 Maaiveldhoogten in NAP + meter ter plaatse van het projectgebied 

Abrupte overgang in de 
maaiveldhoogte door ophoging 
en egalisatie ter plaatse van 
het tuincentrum. De stippellijn 
is vermoedelijk de 
oorspronkelijke 
maaiveldhoogte 
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2.3 Bodemopbouw 

2.3.1 Diepere bodemopbouw 

Voor de beschrijving van de regionale diepere bodemopbouw zijn gegevens opgevraagd uit het 
ondergrondmodel REGIS II (REgionaal Geohydrologisch Informatie Systeem) waarbij de 
ondergrond is ingedeeld in zandige (watervoerende) en kleiige (slecht doorlatende/scheidende) 
lagen. In figuur 5 is de dwarsdoorsnede van oost naar west weergegeven tot een diepte van circa 
NAP 0 meter. 
 
 

 
Ter plaatse van het plangebied kan de bodem in geohydrologisch opzicht als volgt worden 
geclassificeerd: 
• Direct aan maaiveld wordt een dun watervoerend pakket aangetroffen bestaande uit matig fijn 

tot matig grove zanden behorend tot de Formatie van Drente (drz1/drz2, gele kleur in figuur 
5). De dikte varieert van meer dan 4 meter tot minder dan 1 meter in het plangebied 

• Onder de Formatie van Drente bevinden zich gestuwde complexe afzettingen bestaande uit 
een afwisseling van zandige, kleiige lagen (dtc, grijze kleur in figuur 5)  

• Onder de gestuwde complexe afzettingen bevindt zich de geohydrologische basis (Formatie 
van Breda, groene kleur in figuur 5) 

  

Locatie 
plangebied 

Figuur 5 Geohydrologische dwarsdoorsnede van oost naar west over een lengte van circa 1 km 
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2.3.2 Ondiepe bodemopbouw 

Bodemkaart van Nederland  
Volgens de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) bestaat de bodem ter plaatse van het 
plangebied tot globaal 1,2 meter diepte uit hoge zwarte enkeerdgronden (bodemcode bEZ21). In 
figuur 6 is een uitsnede van de bodemkaart weergegeven (het bebouwde gedeelte van Tubbergen 
is niet gekarteerd en als grijs weergegeven). 
 
De hoge zwarte enkeerdgrond is een cultuurgrond die in het pleistocene zandgebied is ontstaan 
door eeuwenlange kunstmatige ophoging met heideplaggen. In de potstal werden heideplaggen, 
grasplaggen en bosstrooisel gemengd met mest en op de akker gebracht. Dit landbouwsysteem 
begon circa duizend jaar geleden en is doorgegaan tot de opkomst van de kunstmest (circa 1900). 
 
 

  
Figuur 6 Bodemkaart ter plaatse van de planlocatie op basis van de Bodemkaart van Nederland 
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Veldwerk milieukundig bodemonderzoek 
Door Kruse Milieu is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de planlocatie (Kruse Milieu 
BV, maart 2016). Er zijn 37 grondboringen verricht, waarvan 25 tot 0,5 meter en 12 tot 2,0 meter 
diepte of tot de grondwaterspiegel. 
 
Op basis van het bodemonderzoek is de bodemopbouw ter plaatse van de planlocatie als volgt te 
beschrijven: onder een toplaag van zeer fijn tot matig fijn zand wordt vanaf 0,6 meter minus 
maaiveld (m-mv) een wisselende bodemopbouw waargenomen. Vanaf 0,7 m-mv wordt matig fijn 
tot zeer fijn zand afgewisseld met lokale leemlagen (met een dikte van circa 0,3 meter). Plaatselijk 
is vanaf 0,7 m-mv leem opgeboord tot einde boordiepte. Ter plaatse van boringen 12 en 18 is 
vanaf 0,7 m-mv een leemlaag aangetroffen tot 1,2 m-mv waaronder tot einde boordiepte (2,3 m-
mv) klei is opgeboord. In de ondergrond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Ter 
plaatse van de boringen 43, 44 en 46 is een laag van circa 0,5 meter puin aangetroffen als 
fundatielaag voor de parkeerplaatsen.  
 
Op basis van de profielbeschrijvingen van de grondboringen is een analyse gemaakt van de 
diepteligging van de leemlagen. Hiervoor zijn de data uit de grondboringen geïnterpoleerd naar 
een vlakdekkend beeld (zie figuur 7). Inzicht krijgen in de diepte van de leemlagen is van belang 
voor het kunnen verklaren van de optredende grondwaterstanden (zie paragraaf 2.3). 
 
 

 

Figuur 7 Diepte van de leemlagen. Het symbool ‘+’ geeft de locatie van de grondboringen weer. Het 
symbool ‘>‘ betekent dat tot het einde van de boordiepte geen leemlagen zijn aangetroffen 
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Uit de analyse volgt dat de diepteligging van de leemlagen van het westen naar het oosten 
toeneemt. In het westen van het plangebied bevinden de leemlagen zich circa 0,6 tot 0,8 meter 
beneden maaiveld. 
 
Veldwerk archeologisch onderzoek 
Door SOB research is in het kader van het archeologisch onderzoek in het oosten van het 
plangebied een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op 7 april 2017 (SOB research, 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven ‘Plangebied De Esch, Almeloseweg 
47, Tubbergen, gemeente Tubbergen, mei 2017). Voor het veldonderzoek zijn drie proefsleuven 
gegraven op de locaties zoals weergegeven in figuur 8. 
 
 

  
Figuur 8 Locaties van de proefsleuven van het archeologisch veldonderzoek 
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Ter plaatse van proefsleuf 1 werd in het geheel geen intacte bodemopbouw meer vastgesteld tot 
een diepte van minimaal 1,1 meter. Gebleken is dat het natuurlijke maaiveld hier in het subrecente 
verleden is opgehoogd. Op een diepte van circa 2 meter is grondwater waargenomen tijdens het 
veldonderzoek.  
 
Ter plaatse van proefsleuf 2 is geen diep verstoorde bodem en naderhand opgebrachte grond 
aangetroffen. De natuurlijke ondergrond bestaat hier uit een afwisselend licht tot sterk roestig 
zandpakket met zwak grindig, matig fijn tot zeer grof zand met plaatselijk grindlagen. Ook zijn er 
‘leembrokken’ aangetroffen. Opvallend was de toestroom van grondwater op een diepte van 0,6 
meter is waargenomen.  
 
Ter plaatse van proefsleuf 3 is een laag van circa 0,4 a 0,5 meter opgebrachte grond 
aangetroffen. Daaronder werd de oorspronkelijke bodemopbouw aangetroffen. De toplaag betrof 
een donker bruingrijze, lemige en vettige, sterk humeuze laag die op een dieper niveau overgaat 
op een meer grijze, zwak lemige en humeuze laag.  

2.3.3 Infiltratiemogelijkheden 

Door de heterogene bodemopbouw en de aanwezigheid van ondiepe leemlagen in de bodem 
wordt verwacht dat de mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren zonder 
grondverbetering beperkt zijn. De ondiepe leemlagen en de hoge grondwaterstanden beperken de 
infiltratiemogelijkheden.  
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2.4 Grondwater 

Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) 
De Bodemkaart van Nederland geeft informatie over de grondwaterstand van het bodemprofiel. 
De diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld wordt aangeduid met 
grondwatertrappen (gt). Grondwatertrappen worden op de bodemkaart van nat naar droog 
aangeduid met de Romeinse cijfers I – VII. In tabel 1 zijn de grondwatertrappen weergegeven. 
 
Ter plaatse van het plangebied wordt grondwatertrap V aangetroffen (zie figuur 6). Gronden met 
een grondwatertrap V zijn in de winter vochtig, maar zijn in de zomer droog tot zeer droog. Er 
komen seizoensafhankelijke grondwaterfluctuaties voor, waarbij in droge perioden neerslag 
infiltreert en door de beplanting wordt verdampt en in natte perioden de overtollige neerslag wordt 
afgevoerd door de detailontwatering en (deels) infiltreert naar de diepere ondergrond.  
 
 
  

Tabel 1 Grondwatertrappen I tot en met VII 
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Veldwerk 
Door Kruse Milieu BV zijn tijdens het verkennende bodemonderzoek (2016) 4 diepe 
grondboringen afgewerkt tot peilbuizen met een maximale diepte tot 3,5 m-mv. De peilbuizen 
staan verdeeld over de locatie. In de peilbuizen zijn de grondwaterstanden gemeten op 26 februari 
2016. De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in tabel 2. 
 
 
Tabel 2 Gemeten grondwaterstand in het plangebied door Kruse Milieu BV 
 
Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand 
  m-maaiveld  m -mv 

11 2,5 - 3,5  1,05 

12 1,3 - 2,3  0,3 

13 1,0 - 2,0  0,1 

14 1,3 - 2,3  0,4 

 
Uit tabel 2 volgt dat de grondwaterstanden zich op 26 februari plaatselijk dicht onder maaiveld 
bevonden (tot circa 0,1 m-mv). Uit neerslaggegevens van KNMI-neerslagstation Twenthe blijkt dat 
de maand februari een relatief natte maand is geweest. De dagen voorafgaand aan de meting van 
de grondwaterstanden is een flinke hoeveelheid neerslag gevallen. De gemeten 
grondwaterstanden worden daarom beschouwd als waarden die optreden tijdens een GHG-
situatie. Een GHG-situatie doet zich veelal voor in de wintermaanden. 
 
Tijdens het verkennende bodemonderzoek zijn in de boorgaten ook de grondwaterstanden 
gemeten. Voor een gebiedsdekkend beeld van de grondwaterstanden zijn alle gemeten 
grondwaterstanden geïnterpoleerd tot een isohypsenkaart (zie figuur 9). Deze meting geeft een 
momentopname van de grondwaterstanden in het plangebied, die bij benadering overeenkomt 
met de GHG-situatie. 
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Figuur 9 Interpolatie gemeten grondwaterstanden 26-02-2016 (weergegeven in centimeters minus maaiveld 
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Aanvullende metingen 
Op donderdag 21 juli 2016 heeft een extra peilmeting in de peilbuizen plaatsgevonden. Ten tijde 
van deze meting zijn de grondwaterstanden gemeten zoals weergegeven in tabel 3. 
 
 
Tabel 3 Gemeten grondwaterstanden 
 
Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand 
  m-maaiveld  m -mv 

11 2,5 - 3,5  * 

12 1,3 - 2,3  0,5 

13 1,0 - 2,0  1,05 

14 1,3 - 2,3  1,85 

 

* Peilbuis 11 is niet aangetroffen. 

 
Op vrijdag 7 april 2017 zijn in het kader van het archeologisch onderzoek drie proefsleuven 
gegraven in het lager gelegen grasland in het oosten van het plangebied. Tijdens dit onderzoek 
varieerde de grondwaterstand tussen de 1,4 en 1,7 meter beneden maaiveld.  
 
Op basis van deze meting wordt geconcludeerd dat de gemeten grondwaterstanden tijdens het 
veldwerk van Kruse Milieu BV op 26 februari 2016 kunnen worden beschouwd als een GHG 
situatie. Dit komt overeen met grondwatertrap V conform de Bodemkaart van Nederland.  
 
De relatief hoog gemeten grondwaterstanden in februari in het oosten en westen van het 
plangebied zijn toe te schrijven aan: 
• De hoge neerslagintensiteit tijdens de periode van meten (relatief natte maand februari) in 

combinatie met het voorkomen van (ondiepe) storende leemlagen in het westen van het 
plangebied. Vanwege deze leemlagen kan het hemelwater onvoldoende snel wegzakken, 
waardoor lokaal schijngrondwaterspiegels ontstaan 

• Het relatief dunne watervoerende pakket (zie paragraaf 2.3.1) waardoor hemelwater tijdelijk 
wordt gebufferd in de onverzadigde zone. Deze onverzadigde zone heeft een beperkte 
berging wat resulteert in hoge grondwaterstanden in natte perioden (perioden met 
neerslagoverschot) 

• Door de slechte doorlatendheid van de diepe ondergrond (gestuwde pakket) is er nauwelijks 
sprake van infiltratie naar de diepere ondergrond 

• De relatief lage maaiveldhoogten in het oosten van het plangebied  
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2.5 Oppervlaktewater 

In het plangebied is detailontwatering aanwezig in de vorm van (ondiepe) greppels die zorgen 
voor de ont- en afwatering op perceelsniveau. De greppels hebben geen afvoerende functie voor 
water uit het ‘achterliggend’ gebied. De greppels staan in de zomermaanden doorgaans droog. In 
figuur 10 is de detailontwatering ter plaatse van het plangebied weergegeven.  
 
 

 
Langs de gehele zuidzijde van het plangebied ligt een bermsloot voor de zijdelingse afwatering 
van de Tubbergeresweg. De bermsloot ligt buiten de begrenzing van het plangebied. Ten tijde van 
neerslag stroomt het water van de Tubbergeresweg via de berm naar de bermsloot. In de 
zuidelijke punt van het plangebied stroomt het water uit de bermsloot door een duiker onder de 
Tubbergeresweg door. Het water wordt vervolgens afgevoerd naar het oppervlaktewater 
(Boschkampsbeek) of infiltreert het water in de bodem (zie figuur 11).  
 
  

Figuur 10 Detailontwatering in en rondom het plangebied 

bermsloot 
Tubbergeresweg 

greppel 1 afwatering op 
bermsloot Tubbergeresweg 

noordelijke 
greppel 

greppel 2 
afwatering op 
bermsloot 
Tubbergeresweg 

duiker 

Afvoer richting de 
Boschkampsbeek 
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Zuidelijke bermsloot 

Tubbergeresweg richting 

Boschkkampsbeek  

Bermsloot ten noorden van de 

Tubbergeresweg 

Greppel 2 op de rand van het 

plangebied 

Uitstroom duiker bermsloot ten 

zuiden van de Tubbergeresweg 

Figuur 11 Oppervlaktewater ter plaatse van Tubbergeresweg 
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Op de bermsloot wateren twee droogvallende greppels af vanuit het plangebied. Greppel 1 ligt op 
de overgang tussen het voormalige tuincentrum en het aangrenzende grasland. Vermoedelijk 
wordt in deze greppel een deel van het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak van het 
voormalig tuincentrum afgevoerd. Ook wordt met de greppel het bestaande hoogteverschil tussen 
het voormalige tuincentrum en het aanliggende grasland opgevangen.  
De tweede greppel die afwatert op de bermsloot ligt op de oostgrens van het plangebied op de 
rand van de schapenweide.  
 
De noordelijke greppel is gelegen op de grens van het grasland met de volkstuin. De greppel 
watert af in noordelijke richting en stroomt vervolgens via een duiker (ø 315 mm) in oostelijke 
richting. De exacte ligging van de duiker is niet bekend, maar deze gaat onder de bestaande 
bebouwing aan de Maatweg (huisnummer 14) door en is tijdens de herinrichting van de Maatweg 
(voorjaar 2017) aangesloten op het gescheiden hemelwaterstelsel in de Maatweg (zie paragraaf 
2.6).  
 
In tabel 4 staan de kenmerken van de detailontwatering weergegeven. 
 
 
Tabel 4 Kenmerken detailontwatering 
 

Watergang 
 

Lengte 
[m] 

Bovenbreedte 
[m] 

Bodembreedte 
[m] 

Diepte 
[m] 

Bermsloot - 2,8 0,5 0,8 

Greppel 1 90 3,5 1,4 0,5 

Greppel 2 75 2,7 0,6 0,7 

Noordelijke greppel 40 1,8 0,4 0,5 

 
Ten tijde van het locatiebezoek op 21 juli 2016 bevond zich geen water in de greppels. In figuur 12 
zijn de greppels en de duiker weergegeven. 
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Figuur 12 Greppels en duiker aan de oostzijde van het plangebied. Rechtsboven greppel ter plaatse van 
schapenweide, rechtsonder greppel moestuin en links de afwatering in de duiker 
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2.6 Afvoerstelsel hemel- en afvalwater 

Hemelwater 
Het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak rondom voormalig tuincentrum ‘De Esch’ 
wordt via kolken (zie figuur 13) en een ondergronds afvoerstelsel afgevoerd. De exacte ligging van 
het ondergrondse stelsel is niet bekend. Vermoedelijk wordt het hemelwater afkomstig van het 
afvoerstelsel geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel en/of op de greppels aan de rand van het 
tuincentrum (greppel 1, zie figuur 10).  
 
 

 
Afvalwater 
In het plangebied is geen afvoerstelsel voor afvalwater aanwezig. In de Almeloseweg, ten westen 
van het plangebied is een gemengd afvoerstelsel aanwezig (voor afvalwater en hemelwater). Het 
afvoerstelsel heeft een diameter van 0,2 meter. Ten oosten van het plangebied, in de Maatweg, is 
in het voorjaar van 2017 een gescheiden afvoerstelsel aangelegd. Het afvoerstelsel voor het 
afvalwater is van beton en heeft een diameter van 0,3 meter. Voor de afvoer van het hemelwater 
is een infiltratiebuis met een diameter van 0,4 meter aangelegd. Gezien het maaiveldverloop van 
het plangebied gaat de voorkeur er naar uit om het afvalwater uit het plangebied  
af te voeren naar de Maatweg. 
  

Figuur 13 Kolken ten behoeve afwatering verhard oppervlak 



 

 24/59  

 

 
 

Kenmerk R001-1263196RXE-V01-pws-NL 

  

3 Toekomstige waterstructuur 

3.1 Stedenbouwkundige beschrijving 

De totale oppervlakte van het plangebied is circa 2,6 hectare. Het plan voorziet in een capaciteit 
van circa 50 woningen. Dit betreft vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-één-
kapwoningen. In figuur 14 is de impressie van het stedenbouwkundig plan weergegeven. Door de 
planontwikkeling neemt het verharde oppervlak af van circa 12000 m2 naar 8246 m2. 
 
In het plangebied zijn enkele aaneengesloten oppervlakken met groen aanwezig waar het 
mogelijk is om hemelwater (afkomstig van verhard oppervlak) te bergen. De totale beschikbare 
oppervlakte hiervoor is circa 2850 m2, ruim 10 % van de totale oppervlakte van het plangebied. 
 
 

 
  

Figuur 14 Impressie stedenbouwkundig plan 

Ruimte voor het bergen van 
water 
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3.2 Uitgangspunten waterstructuur 

Overheden stellen in hun beleid eisen en wensen ten aanzien van de waterhuishouding. Op basis 
van de diverse beleidsstukken van gemeente en waterschap is een algemeen pakket van 
uitgangspunten voor de toekomstige waterhuishouding opgesteld.  
 
De uitgangspunten zijn ontleend aan de onderstaande documenten/overleggen: 
• Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 
• Waterbeheerplan Waterschap Vechtstromen 2016-2021 
• Watertoetsoverleg d.d. 27 juli 2016 
• Interne memo gemeente Tubbergen op concept rapport Waterhuishoudingsplan Tubberger 

Esch, d.d. 11-10-2016 
• Overleg gemeente Tubbergen 14 november 2017 

3.2.1 Watertoets 

Op woensdag 27 juli 2016 is op het kantoor van waterschap Vechtstromen de planontwikkeling 
toegelicht aan de gemeente en het waterschap. Op basis van het watertoetsoverleg is bij het 
ontwerp van het afval- en hemelwatersysteem uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
 
1. Waterkwaliteit; schoon houden wat schoon is 
2. Riolering; volledig gescheiden afvoerstelsel voor hemelwater en afvalwater 
3. Wateroverlast; grondwaterneutraal, maar ook droge voeten en geen grondwateroverlast 
4. Wateroverlast; geen afwenteling van het waterbezwaar 
5. Wateroverlast; behoud afvoerfunctie oppervlaktewater 
 
Ad 1: Waterkwaliteit; schoon houden wat schoon is 
De inrichting van het plangebied moet zo worden gekozen dat vervuiling van schoon water wordt 
voorkomen en waar mogelijk wordt verbeterd. Waardevol en/of schoon water mag dus niet belast 
worden met (schadelijke) verontreinigingen. Hierbij kan gedacht worden aan het schoon houden 
van het grondwater door hemelwater gecontroleerd via een daarvoor ontworpen bodempassage 
te leiden. 
 
Vervuiling van het afstromende hemelwater is niet te verwachten. Het water uit het plangebied 
wordt geloosd op een bergingsvoorziening met een overstortvoorziening op het bestaande 
oppervlaktewater. De bergingsvoorzieningen worden zo ingericht dat deze ook een filterende 
werking heeft waardoor ook geen negatieve effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit zijn te 
verwachten.  
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Ad 2: Riolering; volledig gescheiden afvoerstelsel voor hemelwater en afvalwater 
Voor het plangebied wordt uitgegaan van een volledig gescheiden systeem wat betekent dat het 
hemelwater in een eigen afvoerstelsel volledig gescheiden van het afvalwater (huishoudwater en 
eventueel bedrijfsafvalwater) wordt verwerkt. Het afvalwater van het plangebied wordt waar 
mogelijk onder vrij verval afgevoerd om de inzet van technische middelen (stuwen, pompgemalen, 
en dergelijke) te voorkomen. 
 
Het hemelwater binnen het plangebied wordt zoveel mogelijk zichtbaar en oppervlakkig 
afgevoerd. Oppervlakkige afvoer heeft de voorkeur boven afvoer door buizen, vanwege het 
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen van buizen. Binnen het 
plangebied wordt geen hemelwater aangesloten op het vuilwaterriool. 
 
Ad 3: Wateroverlast, grondwaterneutraal bouwen en droge voeten 
Als ambitie geldt grondwaterneutraal bouwen: de hoeveelheid grondwater die uit het plangebied 
wordt afgevoerd mag niet groter zijn dan in de huidige situatie. 
 
Grondwaterneutraal wordt gerealiseerd door toekomstige straat- en bouwpeilen af te stemmen op 
de huidige grondwaterstanden. Een mogelijke maatregel is het ophogen van het maaiveld zodat 
de gewenste ontwateringdiepte samenvalt met de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Deze 
maatregel heeft als voordeel dat daarmee de mogelijkheden om in drogere periodes water in de 
bodem op te slaan, toeneemt. Bij de ophoging van het terrein dient de natuurlijke helling van het 
gebied zoveel mogelijk te worden gevolgd zonder dat hierbij lokale lage punten worden gecreëerd 
met wateroverlast tot gevolg. 
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Ad 4: Wateroverlast; geen afwenteling van het waterbezwaar 
In het kader van het landelijk beleid voor het waterbeheer in de 21e eeuw wordt gestreefd naar het 
zo veel mogelijk vasthouden van water in het plangebied en het water geleidelijk af te voeren naar 
het benedenstrooms gebied, zodat bij grote neerslaghoeveelheden ook gebieden, die 
stroomafwaarts liggen, beschermd zijn tegen overstromingen.  
 
De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke uitbreiding’ een bergingseis 
van 20 mm, die ook voor dit ontwerp is aangegeven. Voor een duurzame inrichting is in het 
ontwerp echter uitgegaan van een veel ruimere maatgevende neerslaghoeveelheid namelijk 20 
mm. Deze bui heeft een herhalingstijd van 50 tot 100 jaar. De norm voor de maximale 
hoeveelheid te lozen water bedraagt 2,4 liter per seconde per hectare. Hiervoor is in het 
stedenbouwkundig plan voldoende 'groene' ruimte vrijgehouden. Deze ruimte is mede bestemd 
voor het vasthouden, bergen en infiltreren van afstromend hemelwater. Hierdoor is er geen sprake 
van afwenteling van het waterbezwaar en heeft de planontwikkeling geen negatief effect op de 
aangrenzende functies. 
 
Ad 4: Wateroverlast; behoud afvoerfunctie oppervlaktewater 
Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig voor de afvoer functie uit het 
achterliggend gebied. De aanwezige greppels kunnen zonder bezwaar voor berging en afvoer 
worden benut voor het hemelwater uit het plangebied. 
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3.3 Uitgangspunten straat en bouwpeilen 

Bij het vaststellen van de straat- en bouwpeilen binnen het plangebied gelden de onderstaande 
randvoorwaarden:  
1. Gewenste ontwateringsdiepte 
2. Aansluiten op de omgeving 
 
Ad 1. Ontwateringsdiepte 
De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte1 en grondwaterstand. Het 
uitgangspunt voor plangebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt gerealiseerd voor de 
gewenste functie. Voldoende drooglegging is nodig om grondwateroverlast te voorkomen. In  
tabel 5 zijn de ontwateringsdiepten per functie weergegeven (de beoogde ontwateringsdiepte is 
geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de grondwaterstand een sterk dynamisch 
karakter heeft).  
 
In figuur 15 is de definities van ontwateringsdiepte weergegeven.  
 
 

 
Figuur 15 Definities ontwateringsdiepte en drooglegging 
 
 
Tabel 5 Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie 
 

Gebruiksfunctie 
 

Gewenste ontwateringsdiepte (m) 

Woningen/gebouwen met kruipruimte 
 

1,0 

Woningen/gebouwen zonder kruipruimte 
 

0,5 

Wegen 
 

0,7 

                                                        
1 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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Ad 2. Aansluiten op de omgeving 
De nieuwe straatpeilen van het plangebied dienen dusdanig ontworpen te worden zodat er wordt 
aangesloten op de plaatselijke structuren (bebouwing, infrastructuur, enzovoorts). Voorkomen 
moet worden dat het hemelwater vanaf het plangebied afstroomt richting de bestaande tuinen van 
de omliggende lager gelegen woningen en hierdoor wateroverlast ontstaat.  
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4 Ontwerp straatpeilen 

4.1 Huidige ontwateringsdiepte 

Om na te kunnen gaan of de huidige maaiveldhoogte voldoet aan de toekomstige 
ontwateringseisen ten aanzien van de toekomstige straatpeilen, is de huidige ontwateringsdiepte 
binnen het plangebied berekend als resultante van de maaiveldhoogte minus de gemiddeld 
hoogste grondwaterstand (zie figuur 16).  
 
 

 
  

Geringe 
ontwateringsdiepte als 

Geringe 
ontwateringsdiepte 

Figuur 16 Huidige ontwateringsdiepte ter plaatse van de projectlocatie (uitgaande van een GHG-situatie) 
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Uit figuur 16 blijkt: 
• In het centrale gedeelte van het plangebied is de ontwateringsdiepte ruim voldoende voor de 

verschillende functies 
• De ontwateringsdiepte in het westen is circa 0,5 meter en voldoet niet aan de 

ontwateringsdiepte voor de gebruiksfunctie woningen met kruipruimte (1 meter) en wegen 
(0,7 meter). Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de ondiepe ligging van de leemlagen  
(< 0,7 m-mv, zie figuur 7 in hoofdstuk 2.3.2) met stagnerend grondwater2 als gevolg 

• De ontwateringsdiepte in het zuidoosten van het plangebied (< 0,5 meter) is niet voldoende 
voor de gebruiksfunctie woningen met kruipruimte (1 meter) en wegen (0,7 meter). Dit wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door de relatief lage maaiveldhoogten (circa NAP + 23,1 meter, zie 
figuur 4) 

4.2 Maatregelen ontwateringsdiepte 

Om voldoende ontwateringsdiepte te creëren wordt geadviseerd om onderstaande maatregelen 
uit te voeren:  
• (Deels) ophogen van het bestaande maaiveld 
• Doorbreken van slecht doorlatende leemlagen 
• Verbeteren van de gebiedsontwatering 

4.2.1 Ophogen bestaande maaiveld  

Om robuust, grondwaterneutraal en voldoende ontwateringsdiepte te garanderen dient het huidige 
maaiveld in het oosten van het plangebied opgehoogd te worden3. De ophoging biedt daarnaast 
kansen voor extra waterberging in de bodem en een betere doorlatendheid. Geadviseerd wordt 
om het afwerkpeil van de kavels (tuinen) circa 0,15 meter hoger aan te leggen dan het straatpeil. 
Aangenomen wordt dat vrijkomende grond uit het wegcunet en de rioleringssleuven gebruikt kan 
worden voor de ophoging van de kavels. 
 
In het meest noordelijke gedeelte dient het maaiveld opgehoogd te worden tot maximaal circa 
NAP + 24,2 meter. De huidige maaiveldhoogte is hier gemiddeld circa Nap + 23,6 meter. Dit 
gemiddelde ophoging is circa 0,3 meter over een oppervlakte van circa 3000 m2 (= ophogen met 
900 m3).  
 
In het zuiden van het plangebied is de gemiddelde maaiveldhoogte NAP + 23,1 meter. Dit gebied 
dient opgehoogd te worden tot maximaal circa NAP + 23,6 meter. De gemiddelde ophoging is 
circa 0,3 meter over een oppervlakte van circa 4500 m2 (= ophogen met 1350 m3). 
 

                                                        
2 Stagnerend grondwater is infiltrerend hemelwater dat als gevolg van het voorkomen van slecht doordringbare lagen 
zich als een dunne verzadigde zone boven het freatisch grondwater ontwikkelt. 
3 Bij de ophoging wordt alleen gekeken naar de ontwateringsdiepte. Er is geen rekening gehouden met een gesloten 
grondbalans als gevolg van de ontgraving van bouwputten, wegcunetten enzovoorts.  



 

 32/59  

 

 
 

Kenmerk R001-1263196RXE-V01-pws-NL 

  

Door de ophoging van het maaiveld wordt de grondwaterstand (beperkt) beïnvloedt. Zoals 
aangegeven in paragraaf 2.3 fungeert het relatieve dunne watervoerende pakket als tijdelijke 
buffer van hemelwater. Door de ophoging zal de capaciteit van de tijdelijke buffer toenemen en de 
grondwaterstand in theorie enigszins hoger worden indien geen aanvullende maatregelen 
getroffen worden ten aanzien van de afvoer van het water. Geadviseerd wordt de ophoging in 
combinatie uit te voeren met aanvullende maatregelen ten aanzien van de ontwatering zoals de 
aanleg van drainage. 

4.2.2 Doorbreken leemlagen 

De ondiepe leemlagen in het westen van het plangebied dienen doorbroken te worden zodat het 
hemelwater beter tot de doorlatende onderlagen kan doordringen en stagnerend grondwater wordt 
voorkomen. Maatregel: diepploegen/mengwoelen tot een minimale diepte van 0,6 m –mv. Een 
deel van de leemlagen wordt al doorbroken bij het ontgraven van het wegcunet, bouwputten 
woningen en de rioleringssleuf. Geadviseerd wordt dit in het gehele plangebied te doen dus ook in 
de toekomstige tuinen en openbaar groen. De wegcunetten dienen aangevuld te worden met 
goed doorlatend materiaal, bijvoorbeeld zand, in combinatie met drainage.  

4.2.3 Verbeteren ontwatering 

Naast ophogen van het maaiveld en het doorbreken van leemlagen, kan tevens aan de 
ontwateringseis worden voldaan door de (pieken van de) grondwaterstanden te verlagen middels 
een drainage. Als gevolg van het (lokaal) verlagen van de grondwaterstand zal de 
bergingscapaciteit van de ondergrond afnemen. Dit geldt met name voor de bouwlocaties en de 
wegen. 
 
Als alternatief voor drains kan de grondwaterstand ook gereguleerd worden middels de aanleg 
van sleuven, aangevuld met een grover materiaal (grind of zand). De afwateringssleuven kunnen 
vervolgens aangesloten worden op de wadi’s (zie paragraaf 5.4). Het nadeel van ondergrondse 
sleuven is dat er minder onderhoud mogelijk is en dat de werking van het systeem 
oncontroleerbaar is. 
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4.3 Aansluiten op de omgeving 

Het plangebied betreft een inbreidingsplan en ligt ingeklemd tussen de bestaande bebouwing van 
de Almeloseweg en de Maatweg.  
 
In het noorden sluit het plangebied aan op de Almeloseweg met een hoogte van  
circa NAP + 25,8 meter. Een aantal bestaande woningen is aan de achterzijde bereikbaar via een 
pad dat aansluit op de Almeloseweg. Het pad en de achterzijden van de woningen worden 
zodanig aangesloten op het plangebied dat wateroverlast wordt voorkomen. In figuur 17 is de 
aansluiting aangegeven.  
 

 
In het oosten sluit het plangebied aan op de bebouwing aan de Maatweg. In het plangebied wordt 
door een greppel het hoogteverschil tussen het plangebied en de bebouwing aan de Maatweg 
opgevangen (zie figuur 23 en figuur 24 in paragraaf 5.4.3).  
 
Geconcludeerd kan worden dat de randen van het plangebied zonder problemen kunnen 
aansluiten op de bestaande NAP-hoogten van de omliggende structuren. 
  

Aansluiting van de woningen en het 
pad op het plangebied 

Aansluiting op de 
Almeloseweg 

Figuur 17 Aansluiting op de omgeving. Met rood de ontwerp straathoogten en in het grijs de bestaande 
hoogten 
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4.4 Ontwerp straatpeilen 

Voor de waterhuishouding is de ontwateringsdiepte bepalend voor de nieuwe straatpeilen. De 
ontwerp straatpeilen maken inpassing in de bestaande structuren zonder problemen mogelijk. In 
figuur 18 en bijlage 2 zijn de toekomstige straatpeilen ter plaatse van het plangebied 
weergegeven. De ontwerp straatpeilen zijn geadviseerd om te voldoen aan de ontwateringsdiepte 
en aan te sluiten op de omgeving. Er is geen rekening gehouden met een gesloten grondbalans 
als gevolg van de ontgraving van bouwputten, wegcunetten enzovoorts. 
 
 

 
 
 
 
  

Figuur 18 Ontwerp straatpeilen ten opzichte van NAP in het rood weergegeven 
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5 Ontwerp hemelwaterafvoer 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt omgegaan met het hemelwater in het plangebied. 
Het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt niet aangesloten op de riolering maar 
wordt oppervlakkig afgevoerd naar bovengrondse ‘groene’ infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s en 
zaksloten. Hiermee wordt versnelde afvoer van hemelwater voorkomen. 
 
In de volgende paragrafen worden de ontwerpuitgangspunten voor de infiltratievoorzieningen 
toegelicht. Op basis hiervan kan het definitieve ontwerp van infiltratievoorzieningen worden 
gemaakt. Voor het opstellen van het ontwerp van hemelwatersysteem zijn de uitgangspunten 
gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 5.2. 

5.2 Ontwerpuitgangspunten 

Bij het ontwerp van het hemelwatersysteem (bergings- en infiltratievoorzieningen zoals wadi’s en 
zaksloten, en afvoersystemen zoals goten en greppels) zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd. 
 
• Het hemelwater afkomstig van de twee woningen binnen het plangebied aan de Almeloseweg 

worden aangesloten op het gemengde rioolstelsel in de Almeloseweg 
• Het hemelwater zal afstromen via centrale afvoergoten opgenomen in het wegprofiel ('holle 

weg') met een breedte van circa 0,9 meter (dertien streks) en een diepte van 6 centimeter. 
• De langshelling van de afvoergoten in het wegprofiel is minimaal 10 ‰ 
• De goten zijn berekend op een ontwerpregenintensiteit van 60 l/(s/ha). Bij overbelasting zal 

water uit de goot treden 
• Alle verharde oppervlakken voeren zonder verlies of vertraging af op de afvoergoten.  
• De wegen met de goten lopen af naar de centrale wadi in het plangebied 
• Bij een wadi voor de woning zal het water zonder verdere voorzieningen, met het wegprofiel 

op één oor, in de openbare ruimte, afstromen naar de wadi 
• De bodems van de wadi’s worden horizontaal aangelegd om een goede verdeling van het 

hemelwater over de wadi te waarborgen. Dit houdt in dat de bodem van de wadi’s niet in alle 
gevallen parallel met het maaiveld loopt 

• Aan de oostzijde wateren de verharde oppervlakken van de woningen af naar de zaksloten op 
de rand van het plangebied 

• De wadi’s hebben een berging van 37 mm4. Het hemelwater infiltreert vanuit de voorzieningen 
via de ondergrond naar het grondwater 

                                                        
4 Waterschap Vechtstromen stelt voor nieuwbouwgebieden de eis dat in het nieuwe plangebied een bui van 40 mm 
geborgen kan worden, Hierbij wordt aangenomen dat ca. 3 mm op straat wordt geborgen door bijvoorbeeld 
plasvorming. De overige berging van 37 mm moet gevonden worden in wadi’s 
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• Het wateroppervlak van de bergingsvoorzieningen (bij een maximaal waterpeil) is als verhard 
oppervlak meegenomen in de dimensionering. Hiervoor is bij het berekenen van de 
benodigde afmetingen de te bergen waterschijf (37 mm) van het waterpeil afgetrokken 

• Voor de grondverbetering ter plaatse van de bodem van de wadi wordt grond met een  
k-waarde van circa 5 m/etmaal toegepast, bestaande uit grof zand met humus. Deze grond 
mag geen leem bevatten 

• Onder de wadi wordt een drain toegepast met een diameter van 110 mm. Het bovengrondse 
deel van de wadi (greppel) kan via een slokop overstorten naar de drain onder de wadi. De 
drain wordt aangesloten op de zaksloot in het oosten van het plangebied 

• De waterdiepte in de wadi is 0,4 meter. Als het peil in de wadi’s verder stijgt, treden de 
slokops in werking. De bodem van de wadi’s liggen 0,5 meter onder de insteek. Als het 
waterpeil in de wadi’s stijgt tot boven 0,5 meter zal het water, over het wegoppervlak via de 
goot, afstromen naar het oppervlaktewater 

• Het minimale talud van de wadi bedraagt 1:3 
• Het verschil met een wadi is dat de zaksloot dieper is, vaak tussen de 0,5 en 2 meter zonder 

ondergrondse berging en slokops 
• Het minimale talud van de zaksloot bedraagt 1:1 
• De minimale bodembreedte is 0,5 meter in verband de minimale afmetingen voor het beheer 

en onderhoud 
• De zaksloten dienen te worden voorzien van een onderhoudspad van 3 meter breed 
• De bestaande ontwateringsstructuur (langs de randen van het plangebied) dient gehandhaafd 

te blijven 

5.3 Afvoerend verhard oppervlak 

Voor het dimensioneren van de hemelwaterafvoer is het verharde oppervlak bepaald op basis van 
het stedenbouwkundig plan (zie bijlage 1). Het verharde oppervlak van de kavels is vermeerderd 
met 15 % voor (toekomstige) terreinverhardingen. De geïnventariseerde verharde oppervlakken 
zijn per onderscheiden afvoergebied weergegeven in tabel 6. De vier afvoergebieden zijn 
weergegeven in figuur 19. 
 
 
  



 

 37/59  

 

 
 

Kenmerk R001-1263196RXE-V01-pws-NL 

  

Tabel 6 Verharde oppervlakken per deelgebied 
 

Afvoergebied Dakoppervlak 
 
 
[m2] 

Terreinverharding 
kavels  
 
 [m2] 

Weg 
oppervlak 
 
[m2] 

Totaal verhard 
oppervlak per 
afvoergebied 
[m2] 

1 1482 223 1043 2747 

2 1242 186 1276 2704 

3 582 87  669 

4 480 72 1783 2335 

     

Totaal 3786 568 4102 8456 

 

5.4 Ontwerp hemelwatersysteem 

In de ‘groenzones’ van het stedenbouwkundig ontwerp is de ruimte ingeschat die beschikbaar is 
om de bergingsvoorzieningen te realiseren. De groenzone in het midden van het plangebied wordt 
ingericht om water te bergen. Deze zone bestaat uit twee delen. Het noordelijke gedeelte (zone 1) 
is bestemd voor het ‘transporteren’ van water naar de wadi en bevat geen bergende functie. 
Daarnaast is dit gedeelte bestemd om hoogteverschillen in het plangebied op te vangen. Zone 2 
betreft de wadi waarin het water afkomstig van het verharde oppervlak wordt geborgen. In de 
‘smalle’ groenzones aan de randen van het plangebied worden de greppels omgevormd tot 
zaksloten (eigenlijk wadi’s zonder ondergrondse berging en zonder slokops). In de centrale 
groenzone komt een wadi. 
 



 

 38/59  

 

 
 

Kenmerk R001-1263196RXE-V01-pws-NL 

  

Op basis van het stratenpatroon en de ligging van de bergingsvoorzieningen is een stelsel van 
afvoergoten ontworpen. De straatpeilen bepalen, samen met de afvoergoten, welke 
afvoergebieden afstromen naar de centrale wadi en naar de zaksloten. De afvoergebieden zijn 
weergegeven in figuur 19. Afvoergebied 1 en 4 wateren af op de centrale wadi. Afvoergebieden 2 
en 3 wateren af op de zaksloten aan de rand van het plangebied. 
 

 
Afvoergoten 
Het hemelwater van de verhardingen wordt via een afvoergoot in het midden van de weg 
afgevoerd. De nieuwe straatpeilen in het plangebied maken dit zonder problemen mogelijk 
(minimaal afschot 10 ‰). Hierbij is uitgegaan van een opzet waarbij een brede afvoergoot centraal 
in de weg ligt (een zogenaamde ‘holle weg’ of ‘omgekeerd dakprofiel’). Een dergelijke opzet heeft 
een erg hoge afvoercapaciteit waardoor de kans op overbelasting, en daarmee hinder of schade, 
nihil is. In bijlage 3 is de ligging van de afvoergoten weergegeven.  
 

Figuur 19: afvoergebieden 1, 2, 3 en 4 aangegeven met een rode lijn en rood nummer. De zaksloten zijn 
aangegeven in het blauw en de wadi in het groen. De blauwe lijn is de drainbuis die het verzamelde 
grondwater en overstort water vanuit de slokop afvoert naar het oppervlaktewater. De pijlen geven de 
afvoerrichting van de afvoergoot weer. De afvoergoot is weergegeven in het rood bruin. Tevens zijn de 
nieuwe ontwerppeilen van de weg weergegeven 

Zone 1 transport van water naar de 
centrale wadi 

Zone 2 wadi voor het bergen 
van water 
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Het deel van de weg langs de centrale wadi wordt op één oor gelegd richting de wadi, waardoor 
alle afstromende hemelwater via een bermpassage in de wadi terecht komt. In dit deel wordt geen 
centrale afvoergoot in het midden van de weg gerealiseerd. 
 
De afvoercapaciteit van een goot van 0,91 m breed en 6 cm diep met het kleinste langsverhang 
van 10,9 ‰ (afvoervak 1) bedraagt circa 15,2 l/s. Dit is voldoende. De goot met het grootste 
afvoerdebiet krijgt circa 16,5 l/s te verwerken bij een neerslag van 60 l/(s/ha). De helling van de 
weg (in langsrichting) bedraagt hier circa 11,8 ‰. Dit is voldoende. Voor de berekeningen van de 
capaciteit van de goten zie bijlage 3. 
 
Uit deze berekeningen volgt dat met een gootbreedte van 0,91 meter en een diepte van 6 cm de 
ontwerpbelasting kan worden verwerkt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een uniform beeld 
gewenst. Geadviseerd wordt daarom alle goten in het plangebied een breedte van 0,91 meter te 
geven. De diepte kan variëren, afhankelijk van de belasting. 

5.4.1 Centrale wadi 

Het hemelwater wordt via de afvoergoten in de wegen afgevoerd naar de centrale wadi in het 
midden van het plangebied en de meest oostelijke zaksloot, zie figuur 21.  
 
Een wadi is een verlaging van het maaiveld die begroeid is met gras. In de bovenste laag van de 
wadi is grondverbetering toegepast (goed doorlatende zandgrond met een gering humusgehalte 
van circa 5 %) waardoor hemelwater goed kan infiltreren. Onder het maaiveld ligt een grindkoffer 
met daarin een drain (Ø 110 mm). De grindkoffer is circa 0,6 meter hoog en de breedte is gelijk 
aan de bodembreedte van de wadi. In de wadi wordt een overloopconstructie aangelegd (de 
‘slokop’). Deze treedt in werking tijdens hevige neerslag als het waterpeil in de wadi stijgt of de 
doorlaatcapaciteit van de wadi te beperkt is. Als de wadi en de grindkoffer geheel gevuld zijn stort 
het extra aanbod aan water via de drain over op de zaksloot in het oosten van het plangebied. In 
de zomerperiode, met diepe grondwaterstanden (zie paragraaf 2.4), kan hemelwater via de drain 
infiltreren. Tijdens de winterperiode worden hoge grondwaterstanden door de drain afgevangen en 
afgevoerd. In figuur 20 is een principeprofiel van een wadi weergegeven. 
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Figuur 20 Principeprofiel wadi 
 
In het stedenbouwkundig ontwerp is voldoende ruimte vrijgehouden voor (tijdelijke) berging van 
hemelwater. In figuur 21 is de locatie van de voorzieningen weergegeven. Wanneer de gehele 
beschikbare ruimte wordt toebedeeld aan de voorzieningen dan is de oppervlakte ‘groene’ ruimte 
circa 800 m². 
 
Afvoervak 1 en 4 hebben een gezamenlijk verhard oppervlak van circa 5082 m2 (zie tabel 6) en 
wateren af op de wadi. Bij een vereiste berging van 37 mm over dit oppervlak (bergingseis is 40 
mm met een aftrek van 3 mm voor intredeverlies, plasvorming et cetera) komt de benodigde 
inhoud van deze bergingsvoorziening op 189 m3. Voor de berekening van de inhoud van de 
centrale wadi zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Insteek wadi circa 0,5 meter uit kant verharding 
• Bodem wadi 1,5 meter uit insteek (talud 1:3) 
 
De bodemoppervlakte van de centrale wadi is circa 410 m2. Bij een waterdiepte van 0,4 meter 
bedraagt de berging in de centrale wadi 200 m3. In de berekening is de berging van de grindkoffer 
niet meegenomen (berging circa 75 m3). In de centrale wadi is voldoende ruimte aanwezig voor 
het bergen van het hemelwater afkomstig van afvoervak 1 en afvoervak 4.  
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Figuur 21 Locatie van de bergingsvoorzieningen in het midden van het plangebied. Het noordelijke gedeelte 
is voor het transporteren van het hemelwater naar de zuidelijk gelegen centrale wadi. De blauwe lijn geeft de 
begrenzing van de afvoervakken weer die afwateren op de wadi.  
  

Centrale wadi 
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5.4.2 Zaksloten 

De bestaande greppels aan de oostzijde van het plangebied worden omgevormd tot zaksloten. 
Hiervoor is in het plangebied voldoende ruimte gereserveerd. Door de bestaande greppels om te 
vormen tot zaksloten blijven de bestaande ont- en afwateringsfuncties in het plangebied 
behouden. Daarnaast kunnen de hoogteverschillen op de randen van het plangebied worden 
opgevangen. Langs de hele zuidzijde van het plangebied wordt aan de achterkant van de kavels 
een ondiepe greppel aangelegd voor het bergen van water. In figuur 22 is de ligging van de 
zaksloten weergegeven. Het hemelwater afkomstig van afvoervakken 2 en 3 wateren af op de 
zaksloten. 
 
 

 
 
  

Figuur 22 Ligging van de bestaande greppels (donkerblauw) en de gereserveerde ruimte voor de zaksloten 
(lichtblauw) 
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Voor een robuust ontwerp van het hemelwaterstelsel wordt de verbinding tussen de noordelijke 
zaksloot en de duiker die afvoert richting de Maatweg (zie figuur 10) verbroken. De noordelijke 
zaksloot krijgt een nieuwe afvoer naar het zuiden. De lengte van de zaksloot is circa 60 meter. De 
diepte van de greppel blijft conform de huidige situatie (circa NAP + 22,5 meter) waardoor deze na 
een periode van neerslag weer droog valt en de berging en infiltratiecapaciteit weer beschikbaar 
is. De bodembreedte wordt vergroot van 0,4 naar 0,5 meter in verband met de minimum 
afmetingen voor het beheer en onderhoud. In figuur 23 is een principeprofiel van de zaksloot 
weergegeven. 
 
 

 
Het dakoppervlak van afvoervak 3 watert af op de noordelijke zaksloot. Het dakoppervlak is  
circa 669 m2. Bij een vereiste berging van 37 mm over dit oppervlak komt de benodigde inhoud 
van deze bergingsvoorziening op 25 m3. De inhoud van de noordelijke zaksloot is 37 m3, 
voldoende om het hemelwater van afvoervak 3 te bergen. 
  

Figuur 23 Principeprofiel noordelijke zaksloot 
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Het verharde oppervlak van afvoervak 2 watert af op de meest oostelijke zaksloot. Het totale 
verharde oppervlak van afvoervak 2 is 2704 m2 (zie tabel 6). Bij een vereiste berging van 37 mm 
over dit oppervlak komt de benodigde inhoud van deze bergingsvoorziening op 100 m3. Om aan 
de vereiste berging te voldoen wordt de bodembreedte van de zaksloot vergroot van 0,6 meter 
naar 1,5 meter. De lengte van de zaksloot wordt circa 70 meter. Hiermee wordt de inhoud van de 
zaksloot circa 125 m3, voldoende om het hemelwater van afvoervak 2 te bergen. In figuur 24 is het 
dwarsprofiel van de meest oostelijke zaksloot weergegeven. 
 

  
Figuur 24 Zuidelijke zaksloot 
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5.5 Overbelasting hemelwatersysteem 

Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt (ontwerpintensiteit 
afvoergoten is 60 l/(s.ha), of de totale neerslaghoeveelheid groter is dan de bergende inhoud van 
de bergingsvoorzieningen (bergingseis waterschap 37mm), dan raakt het hemelwatersysteem 
overbelast. 
 
Bij een hogere regenintensiteit dan 60 l/(s.ha) 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 stroom af naar het laagste punt. De ontwerphoogtes in het plan zijn zo gekozen dat 
het laagste punt op de rand van het plangebied ligt. Het water zal daar het ‘buitengebied’ 
instromen via de duiker onder de Tubbergeresweg, zodat wateroverlast in tuinen en woningen 
wordt voorkomen. 
 
Als de totale regenval de bergingscapaciteit overschrijdt zal het surplus aan water vanuit de 
bergingsvoorzieningen overstorten. De centrale wadi in het midden van het plangebied krijgt een 
overstortvoorziening via een ‘slokop’ met een drain naar de meest oostelijke zaksloot (zie figuur 
19). 
 
De zaksloten op de rand van het plangebied staan met elkaar in verbinding. Wanneer de 
bergingscapaciteit van de noordelijke zaksloot wordt overstegen wordt via een 
overstortvoorziening in de vorm van een ‘slokop’ overgestort op de zuidelijke zaksloot. Wanneer 
de totale capaciteit van de zaksloten wordt overstegen wordt via een overstortvoorziening 
overgestort op de bermsloot van de Tubbergeresweg die het vervolgens afvoert naar het 
oppervlaktewater. 
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6 Ontwerp droogweerafvoer 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de droogweerafvoer (DWA) beschreven. Omdat er in het 
kader van ‘doelmatig omgaan met hemelwater’ gekozen is om geen verhard oppervlak aan te 
sluiten op de riolering, wordt in dit hoofdstuk alleen gesproken over de droogweerafvoer van het 
plangebied.  

6.2 Ontwerpuitgangspunten droogweerafvoer 

Voor het ontwerp van het DWA-rioleringssysteem worden de volgende specifieke uitgangspunten 
gehanteerd. 
• Aansluiting op bestaande riolering onder vrij verval richting de Maatweg 
• Met het oog op de reinigings- en inspectiemogelijkheden is de minimale diameter van de 

(kunststof) leidingen Ø300 mm 
• Binnen het plangebied circa 50 woningen 
• Bodemverhang minimaal 1:500; de eerste 100 m 1:200 
• Maximale strenglengte van 100 m 
• Minimale dekking op de buis van 1 m 
• Bij sprongen in hoogte, diameterveranderingen of bij richtingsveranderingen een inspectieput 

toepassen 
• Ligging leidingen, putten en andere stelselonderdelen in de openbare ruimte, bereikbaar voor 

onderhoud 
• Maximale buisvulling onder normale afstromingscondities van 75 % 

6.3 Ontwerp  

6.3.1 Algemeen 

Het ontwerp van de droogweerafvoer is weergegeven op de tekening in bijlage 4. Op de tekening 
zijn de inspectieputhoogtes en binnen-onderkant-buis (BOB) niet weergegeven. De exacte ligging 
van de inspectieputten wordt pas bekend als het definitieve ontwerp van het rioolstelsel wordt 
opgesteld. Dan pas kunnen de BOB-hoogtes worden vastgesteld. Het stelsel bestaat uit leidingen 
met een diameter van Ø 300 mm en inspectieputten.  
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De hoogteligging van het plangebied ten opzichte van het ten zuiden gelegen rioolstelsel in de 
Maatweg is zodanig dat onder vrij verval aangesloten kan worden op het stelsel in de Maatweg 
(inspectieput TU528).  
 
In het voorjaar van 2017 is de riolering in de Maatweg vervangen in het kader van groot 
onderhoud. Het oorspronkelijke gemengde afvalwaterstelsel met een diameter van Ø 200 mm is 
vervangen door een gescheiden stelsel. Het gescheiden stelsel bestaat uit een betonnen buis met 
een diameter van Ø 300 mm voor de inzameling en het transport van het afvalwater en een IT-
buis met een diameter van Ø 400 mm voor de inzameling en transport van het hemelwater.  
 
De twee woningen grenzend aan de Almeloseweg worden rechtstreeks aangesloten op het 
gemengde stelsel in de Almeloseweg. Dit is qua hoogte geen probleem, alleen dient wel de 
Almeloseweg opgebroken te worden. 

6.3.2 Afvalwaterhoeveelheden 

Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn de afvalwaterhoeveelheden ingeschat. Binnen het 
plangebied worden circa 50 woningen gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde van 3 
inwoners per woning komt het totaal aantal inwoners binnen de plangrenzen op 150. De 
afvalwaterproductie per inwoner op 135 l/dag gesteld, met een maximale afvoer van 13,5 
l/inw/uur. De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 20,3 m3/dag, met een 
maximum van 2 m3/uur. 

6.3.3 Buisvulling 

De maximale afvoercapaciteit van een leiding met een diameter van Ø 300 mm en een 
bodemverhang van 1:500 bedraagt 39,1 l/s (140 m3/uur, conform tabel B1.2 module B2100 van de 
Leidraad Riolering).  
 
De berekende afvoer uit het plangebied is 2 m3/uur. Een verhouding Q:Qvol van 0,20 (2:140) geeft 
een buisvulling van circa 1,5 % (tabel B1.3 module B2100 van de Leidraad Riolering). Een 
diameter van Ø 300 mm is dus ruim voldoende om aan de vullingseis van 75 % te voldoen. De 
minimale diameter van Ø 300 mm is bepaald met het oog op de reinigings- en 
inspectiemogelijkheden en niet vanwege de hydraulische afvoercapaciteit. De hydraulische 
capaciteit van de riolering in de Maatweg (Ø 300 mm) is voldoende om de extra afvalwater 
hoeveelheden uit het plangebied te kunnen verwerken. 
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7 Beheer en onderhoud 
 
Alle beheer en onderhoud van alle openbare inrichtingen zoals straatwerk, stoepen, groen, wadi’s, 
DWA en RWA, geluidswal in het zuiden van het plangebied, et cetera wordt overgedragen aan de 
gemeente Tubbergen. In het plan is rekening gehouden met voldoende ruimte om dit beheer en 
onderhoud uit te voeren.  
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8 Conclusie 
 
Riolering en afvalwater 
Voor het plangebied wordt uitgegaan van een volledig gescheiden systeem wat betekent dat het 
hemelwater in een eigen afvoerstelsel volledig gescheiden van het afvalwater (huishoudwater en 
eventueel bedrijfsafvalwater) wordt verwerkt. Het afvalwater neemt beperkt toe door de 
ontwikkelingen in dit plan. Het betreft de bouw van circa 50 woningen. De totale hoeveelheid 
huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 20 m3/dag, met een maximum van 2 m3/uur. Het 
afvalwater wordt onder vrij verval aangesloten op de riolering in de Maatweg. Het rioolstelsel is 
onlangs vergroot (beton ø 300 mm) en heeft voldoende capaciteit om de toename van het 
afvalwater te verwerken. Het functioneren van de riolering in de Maatweg wordt niet nadelig 
beïnvloed. Het hemelwater wordt niet aangesloten op het rioolstelsel maar zal ter plaatse 
geïnfiltreerd/geborgen worden. 
 
Waterkwaliteit 
Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen (zie 
ook ‘wateroverlast’). Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de 
waterkwaliteit leiden. Het hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de 
bodems van de voorzieningen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 
 
Berging hemelwater 
Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 
(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor 
bergingsvoorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke 
herontwikkeling’ een bergingseis van 20 mm. In het ontwerp is echter uitgegaan van een veel 
ruimere maatgevende neerslaghoeveelheid namelijk 40 mm. Hemelwater afkomstig van het 
verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voorzieningen (centrale wadi en 
zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwezigheid van leemlagen dient de 
bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zodat het water goed in de bodem kan 
zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol zijn en het maximumwaterpeil is bereikt 
vindt er een overstorting plaats naar het oppervlaktewatersysteem in het zuidoosten van het 
plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het plangebied wordt hierdoor niet zwaarder 
belast en het water wordt niet naar benedenstrooms afgewenteld. Het watersysteem in het 
plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 
 
Teneinde droge voeten te houden is bij het stedenbouwkundig ontwerp uitgegaan van de 
bestaande grondwaterpeilen. Omdat delen van het plangebied niet voldoen aan de toekomstige 
ontwateringseisen, door storende lagen en een relatief lage maaiveldhoogte, wordt geadviseerd 
het plangebied (plaatselijk) op te hogen, het gehele plangebied te diepploegen/mengwoelen om 
storende leemlagen te doorbreken en drainage aan te leggen om pieken van de 
grondwaterstanden te verlagen.  
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Om aan te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied 
opgevangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er 
geen negatieve effecten op de omgeving. 
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Bijlage 1 Impressie Stedenbouwkundig plan 
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Bijlage 2 Straatpeilen 
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Bijlage 3 Ligging afvoergoten 

  



GOOT Hbegin Heind hoogteverschil (incl bodemverloop goot)lengte langsverhang DAK WEG ERF 15% TOTAAL 60 l/s/ha
Afvoervak 1 25,8 24,4 1,4 128 10,9 prom 1482 1043 222 2747 16,5
Afvoervak 2 24,4 23,4 1 85 11,8 prom 1242 1276 186 2704 16,2
Afvoervak 4 25,2 24,1 1,1 82 13,4 prom 480 1783 72 2335 14

totaal 3204 4102 480 7786

'*: deze goten lopen langs bergingsvoorzieningen en hebben dus geen afvoer in langsrichting.

maatgevende goten voor capaciteitsberekening:
Afvoervak 1: kleinste langsverhang afvoercapaciteit goot 9-strek bij 10,9 prom is15,2 l/s → Voldoet

Afvoervak 2: grootste afvoerdebiet afvoercapaciteit goot 9-strek bij 11,8 prom is 16,5 l/s → Voldoet

berekening afvoercapaciteit afvoervak 1: i= 10,9 promille, benodigde capaciteit minimaal 15,2 l/s

formules berekening
afvoer q= v*a m³/s 0,0271194 m³/s (= 27,12 l/s)
stroomsnelheidv= c*r^(0.5)*i^(0.5) m/s 0,7450387 m/s
oppervlak gootprofiel (benadering)a= b*d*(2/3) m2 0,0364 m2
hydraulische straal r= a/o (~d*(2/3) m 0,04 m
coëfficiënt chezyc= 18*log(12*r/k) m^(0.5)/s 35,680882 m^(0.5)/s
natte omtrek bodem (benadering)o= b m 0,91 m
bodemverhangi= drukverhang m/m

Invoer
breedte goot b= 0,91 m
diepte goot d= 0,06 m
drukverhang i= 1,09% m/m
wandruwheid gootwandk= 0,005 m

berekening afvoercapaciteit afvoervak 2: i= 11,8 promille, benodigde capaciteit minimaal 16,2 l/s

formules berekening
afvoer q= v*a m³/s 0,0282168 m³/s (= 28,22 l/s)
stroomsnelheidv= c*r^(0.5)*i^(0.5) m/s 0,7751872 m/s
oppervlak gootprofiel (benadering)a= b*d*(2/3) m2 0,0364 m2
hydraulische straal r= a/o (~d*(2/3) m 0,04 m
coëfficiënt chezyc= 18*log(12*r/k) m^(0.5)/s 35,680882 m^(0.5)/s
natte omtrek bodem (benadering)o= b m 0,91 m
bodemverhangi= drukverhang m/m

Invoer
breedte goot b= 0,91 m
diepte goot d= 0,06 m
drukverhang i= 1,18% m/m
wandruwheid gootwandk= 0,005 m
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Notitie reactie zienswijzen waterhuishoudingsplan 
Tubberger Esch 
 
Tauw is gevraagd een toelichting te geven op het rapport Waterhuishoudingsplan Tubberger 
Esch, opgesteld door Tauw (22-01-2018, kenmerk R001-1263196RXE-V01-pws-NL). De 
aanleiding hiervoor is een aantal ingediende inspraakreacties door reclamanten. De 
inspraakreacties die inhoudelijk watergerelateerde zaken betreffen, zijn aangeleverd door 
gemeente Tubbergen en zijn in voorliggende notitie opgenomen. Op basis van de inspraakreactie 
is in onderhavige notitie eerst een nadere toelichting c.q. addendum op het 
waterhuishoudingsplan opgenomen. Vervolgens wordt per reclamant/inspraakreactie een 
antwoord gegeven, dan wel verwezen naar dit addendum. 
 
Nadere toelichting c.q. addendum op het waterhuishoudingsplan 
Op basis van de Bodemkaart van Nederland is op de planlocatie sprake van grondwatertrap V. Dit 
betekent dat in de winter sprake is van relatief hoge grondwaterstanden (tot ondieper dan  
0,4 m –mv) en dat de grondwaterstand in de zomer daalt tot dieper dan 1,2 m –mv. Dit wordt 
bevestigd door de gemeten grondwaterstanden op de locatie. 
Ontwatering vindt in de huidige situatie plaats door enkele greppels en een sloot (zie 
onderstaande figuur 1). In de zomer zakt de grondwaterstand uit tot beneden de bodem van de 
greppels en staan deze droog. In de winter wordt grondwater afgevoerd door de greppels.  
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Figuur 1: Huidig waterhuishouding Tubberger Esch 
 
Ophoging van maaiveld kan in theorie leiden tot een (relatief geringe) verhoging van de 
grondwaterstand. In het waterhuishoudingsplan wordt echter geadviseerd om aanvullende 
maatregelen uit te voeren, zoals de aanleg van drainage in de wegcunetten en het toepassen van 
grondverbetering (diepploegen/mengwoelen) zodat leemlagen worden doorbroken. Hierdoor vindt 
een betere afvoer van grondwater plaats. Stagnatie van infiltrerend hemelwater op leemlagen 
(schijngrondwaterspiegels) wordt hiermee voorkomen. 
 
Ontwerp waterhuishouding planlocatie 
In de nieuwe situatie vindt waterberging en afvoer plaats door wadi’s en sloten (zie figuur 2). 
Belangrijk is dat deze gesitueerd zijn (globaal) ter plaatse van de huidige afwateringsmiddelen.  
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Figuur 2: Ligging wadi’s en sloten 
 
In aanvulling op het waterhuishoudingsplan is afgestemd met waterschap Vechtstromen dat er 
onderscheid gemaakt wordt in de zomer- en de wintersituatie. In de wintersituatie dient een 
voldoende waterafvoer te worden gewaarborgd om hogere grondwaterstanden te voorkomen ten 
oosten van de planlocatie. 
 
Zomersituatie 
In de zomer zakken de grondwaterstanden uit tot dieper dan 1,2 m –mv en vallen de sloten en de 
wadi’s (in een situatie zonder neerslag) droog. Bij neerslag worden de wadi’s en de sloten via een 
gotensysteem gevuld (afkomstig van dakoppervlakken en wegverhardingen). De wadi’s en sloten 
zijn zodanig gedimensioneerd dat deze een normbui (37 mm) volledig kunnen bergen. Vervolgens 
vindt infiltratie plaats van het hemelwater. Het effect van de infiltratie van hemelwater op de 
grondwaterstand is beperkt (zie volgende pagina). 
  

Sloot 1 

Sloot 2 

wadi 

schotbalkstuw 

schotbalkstuw 
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Effect infiltratie op grondwaterstand 
Tussen de regendruppel en de stijging van de grondwaterstand door infiltratie speelt een groot 
aantal processen een rol. De neerslag valt op zeer divers oppervlak (wegen, daken, groen, tuinen 
en parkeerplaatsen). Afhankelijk van het type oppervlak zal een deel van de neerslag in de 
infiltratievoorziening stromen. Hierbij maakt het uit hoe vochtig het oppervlak is, of er plassen op 
straat staan, hoeveel water verdampt en hoe snel het water afstroomt naar de voorziening.  
 
Zodra het water in de sloten stroomt, zal het water de bodem onder de sloot indringen en de 
onverzadigde zone vullen. Uit de onverzadigde zone sijpelt het water vertraagd door naar de 
onderliggende verzadigde zone. Hierdoor stijgt de grondwaterstand lokaal onder de sloot en 
ontstaat er een verhang van de grondwaterspiegel, zodat het grondwater zijdelings wegstroomt.  
Door de relatief kleinschalige voorzieningen zal de grondwaterverhoging lokaal, direct onder de 
slootbodem, optreden. De verhoging van het grondwater is van tijdelijke aard (alleen direct na de 
regenbuien) en treedt op totdat de infiltratie stopt.  
 

 
 
In de beide sloten wordt aan de stroomafwaartse zijde (zuidzijde) een schotbalkstuw geplaatst die 
er voor zorgt dat in de zomer het water in de sloot niet wordt afgevoerd maar tijdelijk wordt 
geborgen. Onder de nieuwe sloten vindt grondverbetering plaats. Tot minimaal 0,5 m beneden de 
slootbodem wordt grof zand aangebracht, waardoor een goede infiltratie plaats kan vinden. In 
neerslagsituaties zullen de wadi’s en de sloten tijdelijk (deels) gevuld zijn met hemelwater, waarbij 
het uitgangspunt is dat deze binnen 48 uur weer geleegd zijn. 
 
Wintersituatie 
In de winter worden de schotbalkstuwtjes in de sloten verwijderd. De afvoerhoogte wordt hiermee 
gelijk aan de bodemhoogte van de sloten. Hierdoor kan in de winter een continue afvoer van 
grondwater en hemelwater plaatsvinden richting de zuidelijke bermsloot langs de 
Tubbergeresweg. De waterhuishouding verandert in dat opzicht niet ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
De sloten vangen het hoogteverschil op tussen de planlocatie en de bestaande woningen ten 
oosten van het plangebied en zorgen er (in de wintersituatie) voor dat grondwater dat vanuit 
westelijke richting komt stromen, wordt afgevangen door de sloten. Hierdoor treedt geen negatief 
effect op (geen verhoging van de grondwaterstand) aan de oostzijde van de planlocatie.  
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Principe waterafvoer 
In onderstaande figuur 3 is schematisch de waterafvoer in de nieuwe situatie weergeven, inclusief 
bodemhoogten van de wadi en de sloten (zie ook figuur 23 en 24 uit het waterhuishoudingsplan). 

 
Figuur 3: Schematische afvoer wadi en sloten in nieuwe situatie 
 
Onderstaand zijn de watergerelateerde inspraakreacties van reclamanten weergegeven. In blauw 
is de reactie/toelichting gegeven. 
 
Reclamant 2   
De reclamant maakt bezwaar tegen het waterhuishoudingsplan, en in het bijzonder de afwatering 
van het te realiseren plan wordt in twijfel getrokken. De reclamant is bang voor wateroverlast na 
realisatie van het plan.  
Met de verhoging van de Esch komt de woning van de reclamant onder het maaiveld van de Esch 
te liggen, is hier rekening mee gehouden?  Aan de noordzijde van het perceel tegen de tuinmuur 
van de reclamant wordt het maaiveld met minstens 60 cm opgehoogd,  tegen de halfsteens muur 
van mijn schuur. Hoe houdt  de reclamant dit droog? De Esch ligt 1,50 m hoger dan het perceel 
van de reclamant.  De waterdruk is zo hoog van de Esch dat bij regen buien op het laagste punt in 
de tuin van de reclamant, twee dagen lang  kwelwater naar boven komt bij de klinker weg .  
De sloot aan de noordkant van het plan welke uitmondt op de Tubbergeresweg, wordt 
gedempt.  De reclamant heeft hier groot bezwaar tegen. Langs de grens van het tuincentrum liep 
over de gehele lengte een sloot .  
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Reactie: 
De wadi’s en sloten worden aangelegd ter plaatse van de huidige greppels. In de wintersituatie 
vindt afvoer van hemelwater/grondwater plaats. De sloten vangen het hoogteverschil op tussen de 
planlocatie en de bestaande percelen aan de oostzijde en zorgen voor voldoende afvoer waardoor 
geen verhoging van grondwaterstanden plaatsvinden. 
 
Alleen een zaksloot langs het perceel van de reclamant perceel  is  onaanvaardbaar, omdat er 
niet  geïnfiltreerd kan worden in een verzadigde bodem.  De sloot langs het tuincentrum is 
bedoeld om het water van het hoger gelegen tuincentrum en  de aangrenzende laag gelegen 
gronden  direct af te voeren naar  de Tubbergeresweg om  de wateroverlast te voorkomen. Dit 
gebeurt in het nieuwe plan niet! Hetzelfde geldt voor de omwonenden aan de oostzijde van het 
plan. Het water komende uit het plan de Esch behoort in eigen grond geïnfiltreerd te worden, en 
niet naar het laagste punt getransporteerd te worden.  
 
Reactie: 
Hemelwater wordt geborgen en geïnfiltreerd binnen het plangebied in wadi’s en sloten (in de 
zomer, bij lage grondwaterstanden, zodat geen wateroverlast plaatsvindt). Het plan voldoet 
daarmee aan het geldende beleid.  
  
Ook valt op dat in het voorontwerp veel foute foto’s en tekeningen staan. Bij geen enkel 
onderzoek  is  het  1,5 m lager gelegen gedeelte van het project de Esch meegenomen.  Het 
voorontwerp is daardoor niet geldig en dient afgekeurd te worden.   
Ook wil de reclamant graag uitgebreide geïnformeerd worden over de vuil wateraansluiting van 
het plan op het riool van de Maatweg. De reclamant maakt bezwaar tegen deze aansluiting omdat 
het tot wateroverlast gaat leiden.  
 
Reactie:  
Het bestaande gemeentelijke DWA-riool heeft voldoende capaciteit om de extra aanvoer van het 
beoogde aantal woningen te kunnen verwerken. 
 
Er is geen informatie beschikbaar over de waterdoorlatendheid van de bodem. Er zijn ook geen 
waterpeilmetingen gedaan. Daardoor kan niet worden aangegeven of de bodem geschikt is voor 
infiltratiemogelijkheden.  
   
Reactie: 
Er vindt bodemverbetering plaats onder de bergingsvoorzieningen, zodat infiltratie op een goede 
manier plaats kan vinden. 
 
Het terrein loopt zeer sterk af, het huidige waterhuishoudingsplan houdt hier geen rekening mee, 
althans niet op de goede manier.  
 
Reactie: 
De sloten vangen het hoogteverschil op tussen het plangebied en de bestaande percelen aan de 
oostzijde en vangen tevens het toestromende grondwater af.  
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De gemeente stelt voor om voorafgaand aan de ontwikkeling een peilbuis aan de Klumper te 
plaatsen en deze op te nemen in het grondwatermeetnet. De meetgegevens (grondwaterstanden) 
uit deze peilbuis worden beschikbaar gesteld. 
 
Reclamant 3:  
De reclamant maakt bezwaar tegen het waterhuishoudingsplan, en in het bijzonder de afwatering 
van het te realiseren plan wordt in twijfel getrokken. De reclamant is bang voor wateroverlast na 
realisatie van het plan.  Dit omdat er geen rechtstreekse afwatering komt richting rondweg om 
regenwater bij hevige regenval snel af te voeren. In het voorontwerp wordt aangegeven dat 
afwatering via infiltratie moet plaatsvinden maar ook dat de bodemdoorlatendheid te wensen over 
laat. Dit gaat wateroverlast geven. De reclamant wil de garantie dat de gemeente de 
verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen van de te verwachten wateroverlast.   
 
Reactie: 
In de winter vindt rechtstreekse waterafvoer plaats richting de rondweg. In de zomer wordt 
hemelwater tijdelijk geborgen in de wadi’s en de sloten, waarna door infiltratie lokaal (onder de 
wadi’s en de sloten) een verhoging van de grondwaterstand plaats vindt. Dit effect is lokaal van 
aard en heeft geen negatief effect op oostelijk gelegen percelen. Door aanvullende maatregelen 
(aanbrengen van goed doorlatend zand onder de bergingsvoorzieningen, drainage in wegcunetten 
en doorspitten van leemlagen) kan infiltratie plaatsvinden. 
  
Reclamant 4: 
De reclamant maakt bezwaar tegen het waterhuishoudingsplan, en in het bijzonder de afwatering 
van het te realiseren plan wordt in twijfel getrokken. De reclamant is bang voor wateroverlast na 
realisatie van het plan. De reclamant wil de garantie dat de gemeente de verantwoordelijkheid 
draagt voor het oplossen van de te verwachten wateroverlast. Ook wil de reclamant weten wie er 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt wanneer er toch sprake zou zijn van 
wateroverlast. 
 
Reactie: 
Zie reactie reclamant 3. 
  
Reclamant 7: 
Deze stelt dat dat het plan gezien de gevolgen, waaronder de waterhuishouding verwerpelijk is. 
De gemeente moet inspelen op perioden met overschot aan hemelwater, en zou moeten 
anticiperen met maatregelen voor meer openbaar groen en dus waterbergend vermogen. Uit 
rapportage van de ontwikkelaar blijkt dat niet waterneutraal gebouwd wordt. Kortom de 
ontwikkelaar neemt niet afdoende maatregelen om de versnelde afvoer voor elke toename van 
verhard oppervlak te compenseren.  
Het hemelwater op een onverharde bodem komt vertraagt tot afvoer. Het watersysteem krijgt te 
maken met grote piekafvoeren. Gezien het grote niveauverschil kunnen er niet afdoende 
maatregelen genomen worden om de versnelde afvoer op welke wijze dan ook te borgen zonder 
dat dit problemen gaat opleveren voor de reclamant. 
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Reactie: 
Er wordt waterneutraal gebouwd, dat wil zeggen dat de hoeveelheid grondwater die uit het 
plangebied zal worden afgevoerd, niet groter is dan in de huidige situatie. De bouw- en 
straatpeilen worden afgestemd op basis van de huidige grondwaterstanden. Dit betekent dat 
ophoging van maaiveld plaats zal vinden en niet dat het grondwaterpeil structureel verlaagd wordt. 
Er vindt geen toename maar afname van verhard oppervlak plaats. In neerslagsituaties wordt alle 
hemelwater (ook bij een normbui van 37 mm) opgevangen in de bergingsvoorzieningen (wadi’s en 
sloten), waarna in de zomer infiltratie plaatsvindt en in de winter het overtollige water wordt 
afgevoerd via de sloten naar de zuidelijke rondweg.  
 
De ontwikkelaar gaf op een voorlichtingsavond aan dat ieder op zijn eigenperceel verantwoordelijk 
is voor zijn eigen waterhuishouding. De gemeente en het waterschap houden in het geheel geen 
rekening met de omwonenden van het plan de Esch die de gevolgen van wateroverlast gaan 
ervaren.  
 
Reactie: 
De gemeente is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar 
gebied, niet voor particuliere kavels. 
  
Reclamant 8: 
Er zijn zorgen over de afwatering van het plan, de reclamant wateroverlast ondervinden na een 
hoosbui. Waarom is er geen grondwaterpeilmeting gedaan op de Klumper 2? Waarom geen 
regenwaterinfiltratie in de tuinen van de nieuw te bouwen woningen? Waarom moet op het einde 
van de sloot langs het perceel van de reclamant een slokop komen? Wie is er verantwoordelijk als 
na ontwikkeling van het plan struiken en planten sterven vanwege wateroverlast? In hoeverre kom 
de Klumper onder het maaiveld van de nieuwbouw te liggen? En met name de Klumper 2? 
 
Reactie: 
Infiltratie van regenwater gaat via een centrale wadi in het plan.  
De gemeente stelt voor om voorafgaand aan de ontwikkeling een peilbuis aan de Klumper te 
plaatsen en deze op te nemen in het grondwatermeetnet. De meetgegevens (grondwaterstanden) 
uit deze peilbuis worden beschikbaar gesteld. 
In de sloot langs het perceel van de reclamant wordt geen slokop geplaatst. 
 
Het maaiveld op de planlocatie wordt opgehoogd en zal daarom hoger liggen dan de oostelijk 
gelegen percelen. Dit hoogteverschil wordt opgevangen door de nieuw te graven sloten, haaks op 
de stromingsrichting van het grondwater. Deze sloten zorgen voor het afvangen van grondwater in 
de wintersituatie en voorkomen daarmee hogere grondwaterstanden op de oostelijk gelegen 
percelen. 
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Reclamant 9: 
In de huidige situatie is er sprake van hoge waterstanden en plas dras situaties en natte gronden 
op de Klumper. De reclamant heeft twijfel over het effect van wadi’s en zaksloten die in het plan 
zijn opgenomen. Dit vanwege de slecht doorlatende bodem. Ook is er kans op wateroverlast voor 
de Klumper gezien het hoogteverschil van de omgeving. De afvoer van de sloot langs de 
Tubbergerrondweg vindt nagenoeg geheel ongestoord plaats. Bij de bestaande capaciteit levert 
deze ter hoogte van de combinatie met de kavelsloot langs de Klumper bij piekafvoeren 
regelmatig een knelpunt op. Hoge waterstanden zijn te verwachten! 
 
Reactie: 
Zie reacties voorgaande reclamanten. 
De reacties m.b.t. de “afvoer van de sloot langs de Tubbergerrondweg vindt nagenoeg geheel 
ongestoord plaats” en “de bestaande capaciteit levert bij piekafvoeren regelmatig een knelpunt op” 
zijn onduidelijk. Mogelijk wordt hiermee bedoeld dat de waterafvoer bij de duiker onder de 
Tubbergerrondweg mogelijk een knelpunt is. Zonder nadere toelichting hierop van de reclamant 
kunnen wij hier geen reactie op geven.  
 
Oplossingen aanvullingen: 
• Voor de zuidelijke zaksloot een calamiteitenafvoer in de bedding, die bij onvoorziene 

wateroverlast aan de aanliggende tuinen kan voorkomen en voldoende verblijftijd waarborgt 
voor infiltratie. Bijvoorbeeld een permanente overstort of een schotbalk 

• De afvoersloot langs de Tubbergerrondweg moet worden bestemd als sloot die water 
vasthoud en niet voor ongestoorde afvoer 
 

Reactie: 
De sloten zorgen voor infiltratie in droge perioden (zomer) en voor afvoer in natte perioden 
(winter), doordat schotbalkstuwen worden geplaatst die in de winter worden verwijderd. De 
afvoersloot langs de Tubbergerrondweg heeft op dit moment een vrije afvoer en dit moet in de 
toekomst zo blijven: deze sloot valt niet binnen de grenzen van de planlocatie. 
 
Reclamant 11 en 12: 
Maakt bezwaar tegen de waterhuishouding omdat: 
• Er grote toename is van verhard oppervlak 
• Er geen rekening wordt gehouden met meerdere intensieve buien wegens 

klimaatveranderingen 
• Het water wordt afgevoerd naar lager gelegen punten in het plangebied (de oostelijke zijde), 

dat betekent wateroverlast voor de reclamant   
• De zaksloten aan de oostelijke en zuidelijke zijde van het plan moeten het hemelwater 

opvangen en afvoeren. Van wegzakken zal geen sprake zijn gezien de geringe diepte van de 
beoogde zaksloten gezien het rapport van Tauw 

• De afvoer van hemelwater uit de wadi’s bouwwegen, en zaksloten zal moeten worden 
getransporteerd naar afvoersloten. In de nieuwe situatie zak de afsluiting van de afvoer van 
hemelwater in de zuidelijke zaksloot richting Boschkampsbeek onder de Tubbergerrondweg 
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de afvoer volledig blokkeren. Daardoor zal het hemelwater afstormen naar lager gelegen 
gebieden zoals de Maatweg, met als gevolg wateroverlast 

 
Reactie: 
• Het waterhuishoudingsplan is opgesteld op basis van de geldende normen 
• Er is een afname van verhard oppervlak 
• Er is gerekend met huidige normbuien. Er kunnen zich altijd extreme situaties voordoen 

waarbij meer neerslag valt dan de normbui. In dat geval treden water-op-straat-situaties op. 
Waterafvoeren worden niet gedimensioneerd om alle (extreme) piekafvoeren op te kunnen 
vangen 

• Waterafvoer vindt plaats zuidoostelijke richting, waarna het door de duiker onder de 
Tubbergerrondweg wordt afgevoerd 

• Er vindt bodemverbetering plaats onder de sloten (grond met een minimale k-waarde van  
5 m/dag), waardoor in de zomersituatie hemelwater geïnfiltreerd wordt 

• Van afsluiting van afvoer onder de Tubbergerrondweg is geen sprake. De huidige duiker  
(500 mm) blijft gehandhaafd 



Bijlage 11  Notitie reactie vragen 
waterhuishoudingsplan

406      bestemmingsplan Tubbergen, De Esch
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Notitie  

 
Contactpersoon Ronnie Stroot   

Datum 26 november 2018   

Kenmerk N001-1268205-RSX-V01-pws-NL   

 
 

Notitie reactie op vragen gemeente Tubbergen inzake 
waterhuishoudingsplan Tubbberger Esch 

 

Tauw is gevraagd een toelichting te geven op enkele wateraspecten met betrekking tot het plan 
Tubberger Esch. De aanleiding hiervoor is een mail van de gemeente Tubbergen (dhr. R. Jacobi, 
beleidsmedewerker Ontwikkeling Team RO Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, d.d. 19 oktober 
2018) gericht aan mw. I. Scharenborg-Lesker van Ad-Fontem. In de mail wordt gevraagd om een 
toelichting op enkele watergerelateerde aspecten uit het eerder door Tauw opgestelde document 
‘Notitie reactie zienswijzen waterhuishoudingsplan Tubberger Esch’ (d.d. 13 september 2018, 
kenmerk N001-1266253RSX-V01-rvb-NL). 

De tekst uit de mail van 19 oktober 2018 is letterlijk in onderhavige notitie overgenomen. Door 
Tauw is waar nodig een toelichting/reactie gegeven. Deze is telkens in blauw weergegeven. 

 

 

Inzake het wateraspect hadden wij de volgende opmerkingen:  

Aan de Maatweg zijn rondom het perceel van Kemperink duikers aangelegd, die afwatering op de 
sloot langs het plangebied. Ter verduidelijking van die situatie in de bijlage de revisie van die 
riolering rondom dat perceel. 

Over de afwatering rondom het perceel van Kemperink merken wij het volgende op. De leidingen 
die in het verleden zijn aangelegd rondom dit perceel, zijn op dit moment aangesloten op het in 
2016 aangelegde IT-riool in de Maatweg, waarbij zich een overstort in de zuidelijke zijde aanwezig 
is, die water afvoert op de daar aanwezige greppel. Deze situatie wordt gewijzigd. De huidige 
greppel wordt in de toekomstige situatie onderdeel van het waterhuishoudingsplan Tubberger Es, 
en zou daarmee ‘gebiedsvreemd’ water ontvangen. Om een goede en continue afvoer van het 
hemelwater te kunnen borgen van het perceel van Kemperink geeft de projectontwikkelaar 
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toestemming aan de gemeente om over de grond van de projectontwikkelaar een ondergrondse 
afvoerleiding aan te brengen, parallel aan toekomstige zaksloot 2, die het hemelwater afkomstig 
van Kemperink afvoert in zuidelijke richting, rechtstreeks op de bermsloot langs de 
Tubbergeresweg. De hierboven beschreven situatie staat los van het waterhuishoudingsplan 
Tubberger Es, maar wordt voor de volledigheid wel in deze reactie beschreven, om aan te geven 
dat zorgvuldig wordt gekeken naar en rekening gehouden wordt met de waterhuishoudkundige 
situatie van omwonenden van het plan. Hierdoor levert het ontwikkelingsplan ‘de Esch’ geen 
belemmering op voor de afwatering van Kemperink. 

Ten aanzien van het grondwaterpeil stellen we voor om een peilbuis aan de Maatweg te plaatsen 
om de nulsituatie in beeld te brengen en deze op te nemen in het grondwatermeetnet van 
Tubbergen. Ten aanzien van de zaksloot stellen we voor deze te voorzien van slokop en drain als 
extra zekerheid voor de afvoer naar het oppervlaktewater, dit als extra zekerheid naar bewoners 
toe. 

Wij staan positief tegenover het initiatief van de gemeente om een monitoringspeilbuis te laten 
plaatsen aan de Maatweg. Wij merken op dat in onze notitie ‘Reactie zienswijzen 
waterhuishoudingsplan Tubberger Esch’ van 13-09-2018 hebben aangegeven eveneens een 
peilbuis te plaatsen aan de Klumper 2 (reclamant 8). 

  

Opmerkingen op het rapport van Tauw: 

1. Verschil tussen figuur 1 en figuur 2. De sloot langs de Tubbergeresweg is in figuur 2 niet 
ingetekend. De duiker onder het perceel van Kemperink is in figuur 2 ook niet ingetekend. Is 
dit omdat deze in de nieuwe situatie geen functie hebben in het kader van de afwatering van 
het plangebied? Om het waterverhaal rondom het plangebied inzichtelijk te maken, zouden 
deze waterstromen wel ingetekend moeten zijn. 

In onderstaande figuur uit de notitie ‘Reactienota’ (Tauw, 4 september 2018) hebben wij de 
bermsloot langs de Tubbergeresweg alsmede de duiker over het perceel van de fam. 
Kemperink nu ingetekend en toegelicht. 
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Verder vinden wij het plaatsen van schotbalkstuwen in de beide sloten nabij de Maatweg en 
De Klumper niet wenselijk. Met omwonenden is ooit besproken dat het water ongehinderd uit 
het plan kan weglopen richting de rondweg, zodat  het systeem rondom deze woningen geen 
hinder ondervind bij opstuwing van water. Stuwen van de watergang is om die reden vanuit 
het standpunt van de gemeente niet gewenst.  

Zie toelichting onder punt 2. 

2. Blz. 4: waterhuishouding zomersituatie  Nut / Noodzaak / effecten wat betreft stuwen in de 
sloot is niet geheel duidelijk. Een ongestuwde afvoer uit het plangebied is voor de gemeente 
altijd uitgangspunt geweest. Onduidelijk is daarmee waarom het water in de sloot geborgen 
moet gaan worden. Tevens is het beheer en onderhoud van de stuwen een punt van 
aandacht. Gemeente heeft daarmee de voorkeur voor een sloot zonder stuwen. 
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De zaksloten vormen een essentieel onderdeel van het waterhuishoudingsplan ten aanzien 
van de bergingsopgave. Met deze zaksloten wordt voldaan aan de gehanteerde 
uitgangspunten zoals deze zijn ontleend aan: 

• Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018; 
• Waterbeheerplan Waterschap Vechtstromen 2016-2021; 
• Watertoetsoverleg d.d. 27 juli 2016; 
• Interne memo gemeente Tubbergen op concept rapport Waterhuishoudingsplan 

Tubberger Esch, d.d. 11-10-2016; 
• Overleg gemeente Tubbergen 14 november 2017. 

Ten aanzien van het uitgangspunt dat geen afwenteling van het waterbezwaar mag zijn, is 
overeengekomen dat in het stedenbouwkundige plan rekening wordt gehouden met een 
bergingseis van 40 mm (gemeente Tubbergen en waterschap Vechtstromen). Voor een 
binnenstedelijke uitbreiding wordt veelal een bergingseis gehanteerd van 20 mm. Ondanks 
een afname in verhard oppervlak in het plangebied is in het waterhuishoudingsplan gekozen 
voor een duurzame en klimaatrobuuste inrichting en is in het ontwerp uitgegaan van een bui 
van 40 mm. Om hieraan te voldoen is bergingsruimte in het plangebied gecreëerd in de vorm 
van een wadi en de twee genoemde zaksloten. Deze zijn nodig om aan de bergingsopgave 
van 40 mm te voldoen. 

In het waterhuishoudingsplan is beschreven dat het gebied zich kenmerkt door hoge 
grondwaterstanden in de winter mede als gevolg van aanwezige storende lagen in de 
bodem) en dat de grondwaterstand in een zomersituatie relatief diep wegzakt. In een 
wintersituatie is de waterhuishouding daarom gebaat bij een goede afvoer van hemelwater. 
Het vasthouden van hemelwater in de zaksloten (bergen) in de winter, zou in extreme 
situaties mogelijk kunnen leiden tot grondwateroverlast bij aangrenzende percelen. Om dit te 
voorkomen is een alternatief (compromis) omschreven in de ‘Notitie reactie zienswijzen’ 
(Tauw, 13-09-2018). Door het plaatsen van een schotbalkstuw aan de stroomafwaartse kant 
van de beide sloten wordt onderscheid gemaakt in een zomersituatie en een wintersituatie. In 
de zomersituatie wordt door deze schotbalkstuw de bergende functie aan de sloot 
toegekend. In een wintersituatie wordt door het verwijderen van de schotbalken de bergende 
functie van de zaksloten gewijzigd in een afvoerende functie. Het water zal direct worden 
afgevoerd in zuidelijke richting op de bermsloot langs de Tubbergeresweg. Hiermee wordt in 
de winter niet voldaan aan de bergingsopgave, maar wel voorkomen dat wateroverlast op zal 
treden. In de zomer zal hemelwater in de sloten worden geborgen. Infiltratie vindt in 
neerwaartse richting plaats en vormt geen risico voor wateroverlast op belendende percelen.  

Het realiseren van de schotbalkstuwen aan de benedenstroomse zijde van de beide 
zaksloten met een scheiding in zomer- en wintersituatie blijft derhalve uitgangspunt in het 
waterhuishoudingsplan.  
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3. Blz 5/6 De reactie van Tauw naar aanleiding van de opmerking van reclamant 2: ‘Ook wil de 
reclamant graag uitgebreid geïnformeerd worden over de vuilwateraansluiting van het plan op 
het riool van de Maatweg. De reclamant maakt bezwaar tegen deze aansluiting omdat het tot 
wateroverlast gaat leiden.’ Hierop reageert Tauw met: ‘Het bestaande gemeentelijke DWA-
riool heeft voldoende capaciteit om de extra aanvoer van het beoogde aantal woningen te 
kunnen verwerken.’ Wij kunnen deze reactie niet goed plaatsen, op zich zal de reactie van 
Tauw wel correct zijn, maar deze zie we wel graag onderbouwd en gecontroleerd worden met 
getallen. 

In paragraaf 6.3 van Het waterhuishoudingsplan (Tauw, 22 januari 2018) zijn de te 
verwachten hoeveelheden afvalwater vanuit het plangebied genoemd (gemiddeld circa 20 
m³/dag en maximaal 2 m³/uur). Lozing van deze extra hoeveelheid water op het bestaande 
gemeentelijke (in 2017 aangelegde) DWA-riool met een diameter van Ø 300 mm levert geen 
capaciteitsknelpunten op. Een dergelijke buis kan 140 m³/uur verwerken. Met de gemeente 
Tubbergen is hierover afstemming geweest.   

Ter verduidelijking van de waterafvoer en de ruimtelijke inpassing, zouden dwarsprofielen van 
de sloten/ wadi’s meer inzicht geven in de nieuwe situatie. En levert de bestaande duiker 500 
mm in Tubbergeres weg een knelpunt op qua waterafvoer uit het plangebied (qua hoogte/ 
capaciteit)? Dit punt is in de notitie niet nader uitgewerkt. 

a): Na realisatie van het plan is sprake van een afname van verhard oppervlak en een 
toename van bergingscapaciteit van hemelwater binnen het plangebied. Door infiltratie vindt 
tevens extra berging in de bodem plaats. Minder verharding en meer berging betekent dat de 
snelle afvoercomponent vermindert (water wordt langer vastgehouden in het plangebied). Dit 
zal in de nieuwe situatie derhalve resulteren in kleinere afvoerpieken die uiteindelijk door de 
duiker onder de Tubbergeresweg door gaan stromen. De afvoersituatie verbetert wat dat 
betreft ten opzichte van de huidige situatie. 

b): Navraag bij provincie Overijssel als wegbeheerder en eigenaar van de betreffende duiker 
leert dat zij de betreffende duiker onder de rondweg door (Ø 500) niet als knelpunt in 
waterafvoer ervaren. Meldingen aangaande wateroverlast bij deze duiker zijn op dit punt niet 
bekend (contact Provincie Overijssel, steunpunt Tubbergen, d.d. 9-11-2018). 

 

4. Blz 7: grondwatermeetnet……… suggestie tekst toevoegen: om daarmee de nulsituatie vast 
te leggen. 

Een nulsituatie ‘vastleggen’ is als het gaat om grondwaterstanden een kwestie van standen 
meten gedurende een voldoende lange periode. Hoe langer deze periode, hoe beter het 
inzicht in de lokale grondwaterstandsfluctutaties. Idealiter moet daarbij gedacht worden aan 
een meetreeks van meerdere jaren achtereen. ‘Vastleggen’ is daarom hierin een relatief 
begrip. Dat neemt niet weg dat het in alle gevallen goed is om een peilbuis te plaatsen en zo 
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snel mogelijk te beginnen een meetreeks op te bouwen. Bij het interpreteren van een relatief 
korte meetreeks dient echter goed de waarde hiervan te worden ingeschat en de 
weersinvloeden van dat moment te worden meegenomen. 

5. Blz 9: De reactie van Tauw naar aanleiding van de opmerking van reclamant 9: ‘Mogelijk 
wordt hiermee bedoeld dat de waterafvoer bij de duiker onder de Tubbergeresweg een 
knelpunt is. Zonder nadere toelichting hierop van de reclamant kunnen wij hier geen reactie 
op geven.’ Volgens ons wordt door reclamant wel gedoeld op de duiker onder de 
Tubbergeresweg. Naar onze mening moet er ook gekeken worden in het rapport naar de 
waterstromen buiten het plangebied. Afwatering buiten het plangebied zou een probleem 
kunnen zijn. In het geval dat de duikers onder de rondweg worden aangepast, dan zal 
Kemperink zijn bezwaren voor een groot deel zijn weggenomen. Volgens mij is de vraag 
inderdaad of er geen knelpunt ontstaat als de waterstromen uit het plangebied in het 
watersysteem van de gemeente komen. De vraag is : kan het water uit het plangebied qua 
hoogtes en capaciteit wel afvoeren via de duiker onder de rondweg door. Of kan het water via 
een andere route afwateren? 

Zie onze reactie onder punt 3 a) en b).  
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Samenvatting  

Er zijn plannen voor de herontwikkeling van een voormalige tuincentrum aan de Almeloseweg 45 in 

Tubbergen. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en erfverharding wordt verwijderd om plaats te maken 

voor woningbouw. 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.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 18 augustus 2016 onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. In 2017 is een deel van het 

plangebied onderzocht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook is gekeken of de 

voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, 

vleermuis-, amfibieën- en vogelsoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige vleermuis-, grondgebonden zoogdier- en 

amfibieënsoorten er ook rust- en/of voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de bebouwing en de 

beplanting.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vanwege de lokale invloedsfeer 

hebben de voorgenomen activiteiten geen effect op het NNN.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 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 te vernielen. 

 

Conclusie  

Door uitvoering van de quickscan natuurwaardenonderzoek en het vleermuisonderzoek 2017 is een redelijk 

beeld verkregen van de aanwezigheid en functie van het plangebied voor beschermde soorten. De betekenis 

van het woonblok Almeloseweg 51/51a voor de huismus en vleermuizen is echter nog niet bekend. 

Naderonderzoek is verplicht om de functie van het gebouw voor deze soorten vast te kunnen stellen. De 

aanwezigheid van beschermde diersoorten in het overige deel van het plangebied vormt geen belemmering 

voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteiten leiden ook niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn plannen voor de herontwikkeling van een voormalige tuincentrum aan de Almeloseweg 45 in 

Tubbergen. Bestaande bebouwing wordt gesloopt en erfverharding wordt verwijderd om plaats te maken 

voor woningbouw. 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.  

 

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 uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief 

effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 

 

 

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 Ff-wet 

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 aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd kan worden. 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 Ff-wet vereist is.  
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd op het adres Almeloseweg 45 in Tubbergen. Het ligt aan de westrand van de 

dorpskern. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.  

 

 
Globale ligging van het plangebied; deze wordt op bovenstaande afbeelding met de rode marker aangeduid. (bron: Provincie 

Overijssel).  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit erfverharding, bebouwing, grasland en enkele opgaande bomen en struiken. In 

het plangebied staan een kassencomplex, een (bedrijfs)woning, een dubbel woonhuis en een bakstenen 

kantoorgebouwtje. Beide gebouwen zijn gedekt met gebakken pannen. De weide aan de westzijde en de 

erfverharing aan de achterzijde is verruigd, de weide aan de oostzijde wordt begraasd. Open water 

ontbreekt in het plangebied. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied meer in detail weergegeven.  

 

 
Detailopname van het plangebied. (bron: Provincie Overijssel) 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het voornemen is om het plangebied te herontwikkelen als nieuwbouwlocatie voor woningen. Daartoe 

worden de kassen en het bakstenen kantoorgebouw gesloopt en de erfverharding en beplanting 

verwijderd. De bedrijfswoning aan de Almeloseweg blijft behouden, maar de dubbele woning Almeloseweg 

51/51a zal worden gesloopt. Langs de grens van het plangebied met de Tubbergeresweg wordt een 

geluidswal aangelegd. Op onderstaande afbeelding wordt de wenselijke inrichting van het plangebied 

weergegeven.  

 

 
Verbeelding van de wenselijke ontwikkeling in het plangebied (bron: Building Design). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen opstallen, incl. kantoorgebouw en woning Almeloseweg 51/51a  

• Rooien beplanting  

• Bouwrijp maken plangebied, incl. aanleg (bouw)wegen, kabels, leidingen 

• Bouwen woningen en ontsluitingswegen 

• Aanbrengen beplanting  

 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of 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 slopen 

van bebouwing, het rooien van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats, het bouwen van de 

woning en het aanleggen van erfbeplanting.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid en 

trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel en kortstondig 

zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de aantasting 

van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 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.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) 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 grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 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 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het NNN 

behoren liggen op minimaal 660 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de 

ligging van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

   
Ligging van Natuurnetwerk Nederland (groene kleur) in de omgeving van de beide deelgebeiden. De ligging van het 

plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron: Provincie Overijssel). 

 

 

Effectbeoordeling 
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De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Hierdoor hebben de voorgenomen activiteiten 

geen negatief effect op gronden die tot het NNN behoren en die op enige afstand van het plangebied 

liggen. 

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot het aantasten van de kernkwaliteiten en omgevingscondities 

van het NNN. 

 

4.2 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in of direct naast gronden die tot het NNN behoren. Vanwege de lokale 

invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied 

buiten het plangebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden in het kader van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van de quickscan natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 18 augustus 2016 tijdens de 

daglichtperiode (middag) bezocht. 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 12x60), zaklamp 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 ecoloog2 

• 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, temperatuur 23⁰C, wind 1-2 Bft uit het 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, specifiek de mogelijkheid 

dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het 

onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland voorkomende 

broedvogels vast te stellen omdat een deel van de zomergasten vertrokken zijn naar hun 

overwinteringsgebieden. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt 

worden van de potentieel aanwezige soorten in het onderzoeksgebied. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden 

zoogdieren en vleermuizen. Er is onder andere gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, 

prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het 

onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het 

onderzoeksgebied voor grondgebonden zoogdieren. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging 

van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van grondgebonden 

zoogdiersoorten. 

 

 

 

                                                             
2
 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.  
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Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 

bezetten in deze tijd van het jaar de zomerverblijfplaatsen. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor 

onderzoek naar kraamkolonies, paarverblijven en winterverblijfplaatsen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij is gelet 

op potentiële verblijfplaatsen in gebouwen. Er is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en 

invliegopeningen en daarbij is gelet op veegstrepen rond invliegopeningen en uitwerpselen op de muur of 

op de grond onder de verblijfplaats. De geschiktheid van de bebouwing als verblijfplaats is tevens 

beoordeeld op basis van bouwstijl, materiaalgebruik en staat van onderhoud.  

 

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. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. 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 amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als reptielen, 

dag- en nachtvlinders, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied 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 niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels  

• Amfibieën  

• Grondgebonden zoogdieren 

• Vleermuizen  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een essentieel onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels 

benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen soorten als houtduif, 

merel, vink, tjiftjaf, koolmees, pimpelmees, heggenmus, Turkse tortel, putter en groenling in het 

plangebied. Deze soorten nestelen hoofdzakelijk in de opgaande beplanting, terwijl een soort als de tjiftjaf 

ook in dichte vegetatie op de grond nestelt. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen en 

gierzwaluwen in het plangebied vastgesteld. De bebouwing in het plangebied wordt als een ongeschikte 

nestplaats voor gierzwaluwen beschouwd, maar de aanwezigheid van nestelende huismussen onder het 

pannendak Almeloseweg 51/51a kan niet uitgesloten worden. Door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten worden mogelijk vogelnesten beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het slopen van bebouwing en het verwijderen van beplanting kunnen vogels verwond en 

gedood worden en kunnen nesten beschadigd en vernield worden.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen aanwijzingen 

gevonden dat het plangebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden zoogdieren behoort. Gelet 

op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot het functionele leefgebied 

van sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als bosmuis, veldmuis, 

huisspitsmuis, gewone bosspitsmuis, egel, haas, konijn en bunzing. Deze soorten benutten de buitenruimte 

als foerageergebied terwijl soorten als huisspitsmuis, bosspitsmuis, bosmuis, veldmuis en egel het 

plangebied mogelijk ook benutten als rust- en voortplantingslocatie. Het plangebied ligt in het 

verspreidingsgebied van de veldspitsmuis, maar het plangebied wordt als een ongeschikt habitat voor deze 

soort beschouwd. Het terrein lijkt vrij ruig, maar deze ruigte is pas enkele jaren in het plangebied aanwezig.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het slopen van de gebouwen en het bouwrijp maken van het plangebied kunnen rust- en 

voortplantingslocaties beschadigd en vernield worden en kunnen grondgebonden zoogdieren 

verwond en gedood worden.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. De gebouwen in het 

plangebied beschikken echter over een holle spouw en gedeeltelijk over een pannendak. Dit maakt de 

gebouwen geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende soorten gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger. Deze soorten kunnen zomer-, winter, kraam- en paarverblijfplaatsen in de gebouwen bezetten. 

 

In 2017 is gericht onderzoek uitgevoerd naar de functie van het kantoorgebouw voor vleermuizen. Het 

onderzoek wees uit dat vleermuizen geen verblijfplaats in dit gebouw bezetten. Tijdens het veldbezoek zijn 

geen aanwijzingen gevonden, zoals langs vliegende vleermuizen, die erop wijzen dat vleermuizen een 

verblijfplaats bezetten in het woonblok Almeloseweg 51/51a. De bevindingen van dat onderzoek zijn 

gerapporteerd in rapport 1330 van Natuurbank Overijssel (2017).  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het slopen van het pand Almeloseweg 51/51a worden mogelijk vleermuizen verwond en 

gedood en worden mogelijk verblijfplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Foerageergebied  

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarin vleermuizen foerageren, maar op basis 

van een beoordeling van het landschap, kan de functie van het plangebied als foerageergebied  voldoende 

goed ingeschat worden. Het aannemelijk te veronderstellen dat soorten als gewone- en ruige 

dwergvleermuis en mogelijk laatvlieger het plangebied benutten als foerageergebied. De inrichting en het 

gevoerde beheer maken het plangebied tot een matig geschikt foerageergebied, vermoedelijk zullen kleine 

aantallen vleermuizen het plangebied kortstondig benutten om te foerageren. 

 

Tijdens het vleermuisonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd, zijn tijdens alle bezoeken 1-2 gewone 

dwergvleermuizen waargenomen die rond de bebouwing en de opgaande beplanting in een deel van het 

plangebied foerageerden. Deze gegevens komen overeen met de inschatting, zoals gedaan op basis van het 

quickscan natuurwaardenonderzoek.  

  

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarin vleermuizen vliegroutes benutten, maar 

op basis van een beoordeling van het landschap, kan de functie van het plangebied als vliegroute 

voldoende goed ingeschat worden. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen als 

geleiders tijdens het foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van 

foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen 

bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van 

woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het 

plangebied tot het functionele leefgebied van amfibieën behoort, maar mogelijk benutten sommige 

algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en 

meerkikker de buitenruimte als foerageergebied en bezetten ze er ook een (winter)rustplaats. Amfibieën 

kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen in de grond, onder afval en bulten groen en in 

toegankelijke gebouwen. Gelet op de ligging aan de rand van het dorp en de ligging op enige afstand van 

geschikte voortplantingswateren, gaat het daarbij vermoedelijk om zeer kleine aantallen. Door het 

uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden 

mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en 

gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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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. 

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk vogelnesten beschadigd en vernield. 

Van de meeste soorten die in het plangebied nestelende, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet 

de oude nesten of de nestplaats. Van de huismus is de nestplaats jaarrond beschermd. Voor het 

beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 

wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Aanvullend onderzoek naar de 

functie van het woonblok Almeloseweg 51/51a is vereist om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van rust- 

en nestplaatsen van de huismus onder het pannendak. Indien huismussen een nestplaats bezetten onder 

de dakpannen, dan is een ontheffing vereist om deze nestplaats te mogen beschadigen en te vernielen. De 

meest geschikte periode om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Werkzaamheden afstemmen op de ecologie van vogels en nader onderzoek naar de functie van 

Almeloseweg 51/51a voor de huismus.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk vleermuizen verwond en gedood en 

worden mogelijk verblijfplaatsen beschadigd en vernield. Nader onderzoek naar de functie van de 

bebouwing Almeloseweg 51/51a is verplicht in het kader van de zorgplicht. Indien vleermuizen een 

verblijfplaats bezetten in een te slopen gebouw, dan is een ontheffing vereist. Het onderzoek dient 

uitgevoerd te worden conform het vleermuisprotocol.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Nader onderzoek uitvoeren naar de functie van bebouwing Almeloseweg 51/51a voor vleermuizen.  
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Foerageergebied  

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van 

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit 

aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 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: 

- Geen 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en/of voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de soorten 

die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd (of de soort is niet beschermd zoals huismuis, mol en bruine rat). Het uitvoeren 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: 

- Geen 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de mogelijk in het plangebied 

voorkomende amfibieënsoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen (vangen en doden en het 

opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen) als gevolg van werkzaamheden 

die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen activiteiten leiden 

niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden. 

 

Wettelijke consequenties: 

- 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 tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  



16 

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen 

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of soorten 

zijn niet beschermd (huismuis, bruine 

rat, mol 

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

div. soorten Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Gebouwen slopen buiten 

broedtijd  

Vogels; bezetten nesten 

(jaarrond beschermd) 

Onbekend; mogelijk 

huismus 

Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Nader onderzoek verplicht  

Vleermuizen;  verblijfplaatsen  Onbekend; mogelijk 

gewone dwergvleermuis 

en laatvlieger 

Art. 3.5 lid 1, 3.5 lid 2, 3.5 lid 4 Nader onderzoek verplicht 

Vleermuizen; foerageergebied Mogelijk div. soorten. Niet van toepassing; functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Vleermuizen; vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Amfibieën; foerageergebied, 

(winter)rustplaatsen 

Mogelijk incidenteel 

diverse soorten   

Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingslocaties 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Een klein deel van het plangebied is in 2017 onderzocht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

vleermuizen. De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek zijn gerapporteerd in rapport 1330 van 

Natuurbank Overijssel (2017). Er zijn geen andere historische gegeven omtrent het voorkomen van 

beschermde flora- en faunasoorten in het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd tijdens geschikte weersomstandigheden.  
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6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten3 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 te vernielen. 

 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, 

vleermuis-, amfibieën- en vogelsoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige vleermuis-, grondgebonden zoogdier- en 

amfibieënsoorten er ook rust- en/of voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de bebouwing en de 

beplanting.  

Van de meeste vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, 

niet de oude nesten of de nestplaats, maar mogelijk nestelen er ook huismussen in het plangebied. 

Nestenplaatsen van de huismus zijn jaarrond beschermd. Werkzaamheden die leiden tot het 

verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. Om de functie van de te slopen bebouwing voor huismussen vast te kunnen stellen is aanvullend 

onderzoek vereist.  

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden/verwonden en het opzettelijk 

beschadigen/vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als 

foerageergebied is niet beschermd.  

Vleermuizen benutten het plangebied als foerageergebied en bezetten mogelijk een verblijfplaats in het 

woonblok Almeloseweg 51/51a. Nader onderzoek is verplicht om de functie van dit woonblok voor 

vleermuizen vast te kunnen stellen. De betekenis van het plangebied als foerageergebied wordt door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vanwege de lokale invloedsfeer 

hebben de voorgenomen activiteiten geen effect op het NNN.  

 

Conclusie  

Door uitvoering van de quickscan natuurwaardenonderzoek en het vleermuisonderzoek 2017 is een redelijk 

beeld verkregen van de aanwezigheid en functie van het plangebied voor beschermde soorten. De betekenis 

van het woonblok Almeloseweg 51/51a voor de huismus en vleermuizen is echter nog niet bekend. Nader 

onderzoek is verplicht om de functie van het gebouw voor deze soorten vast te kunnen stellen. De 

aanwezigheid van beschermde diersoorten in het overige deel van het plangebied vormt geen belemmering 

voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteiten leiden ook niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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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  
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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: 

 

- 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

brui ne kikker Ra na  temporari a

gewone pa d Bufo bufo

kl e ine wa tersa la ma nder Lissotriton vulga ri s

meerki kker Pel ophyl a x ri di bundus

mi ddel ste  groene ki kker/ba sta ard ki kker Pel ophyl a x kl . escul entus

a a rdmuis Mi crotus  a gresti s

bosmui s Apodemus s yl va ti cus

bunzing Mustel a  putori us

dwergmui s Mi cromys  minutus

dwergs pi tsmui s Sorex minutus

egel Eri na ceus  europeus

gewone bosspitsmuis Sorex a ra neus

ha as Lepus  europeus

hermel ijn Mustel a  ermi nea

huisspi tsmui s Croci dura  russul a

konijn Oryctola gus  cuniculus

ondergrondse woel mui s Pi tymys  subterraneus

ree Ca preol us  ca preolus

rosse woel mui s Cl ethri onomys  gl a reolus

tweekl euri ge boss pi tsmui s Sorex corona tus

vel dmui s Mi crotus  a rva li s

vos Vulpes  vul pes

wezel Mustel a  ni val i s

woelra t Arvi col a terrestri 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/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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1 Inleiding  

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een perceel aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen. 

Bestaande bebouwing dient te worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht ten behoeve van 

woningbouw. Op 18 augustus 2016 hebben onderzoekers van Natuurbank Overijssel het plangebied 

onderzocht op de aanwezigheid en mogelijke aanwezigheid van beschermde flora- en faunasoorten in het 

kader van de Flora- en faunawet. De bevindingen van dat onderzoek zjn gerapporteerd in rapport 866 van 

Natuurbank Overijssel.  

Uit de uitgevoerde quickscan natuurwaardenonderzoek kwam naar voren dat de aanwezigheid van een 

verblijfplaats van vleermuizen in één van de te slopen gebouwen niet uitgesloten kon worden op basis 

van het uitgevoerde onderzoek en dat nader onderzoek noodzakelijk was om de wettelijke consequenties 

van de voorgenomen sloop van het gebouw met zekerheid vast te kunnen stellen.  

In de periode juni-september 2017 heeft een medewerker1 van Natuurbank Overijssel onderzoek verricht 

naar de functie van het gebouw voor vleermuizen, specifiek of vleermuizen een verblijfplaats in het 

gebouw bezetten. In voorliggend rapport worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd.  

 

2 Het plangebied 

 

2.1 Situering en beschrijving 

Het plangebied is gesitueerd aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen. Het ligt aan de westrand van de 

dorpskern. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.  

 

 
Globale ligging van het plangebied; deze wordt op bovenstaande afbeelding met de rode marker aangeduid. (bron: 

Provincie Overijssel).  

 

Aan de noordzijde van het plangebied staat een bakstenen kantoorgebouw welke gedekt is met gebakken 

dakpannen. Het gebouw heeft een houten topgevel en is aan de noordzijde begroeid met klimop. Het 

gebouw beschikt over een (holle) spouw en een beschoten kap. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

onderzochte gebouw in detail aangeduid.  

 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise (1973). Hij inventariseert vleermuizen sinds 2009 en onderzoekt jaarlijks ca. 25-35 

locaties op vleermuizen. Tevens is hij lid van de Vleermuiswerkgroep Gelderland en vrijwilliger voor de Zoogdiervereniging in het kader van 

het project Netwerk Ecologische Monitoring. 
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Detailweergave en begrenzing van het plangebied (Bron luchtfoto: PDOK). 

 

3 Het onderzoek 

 

3.1 Methode 

Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van 

een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie 

die vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme 

niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 

apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de 

determinatie geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit 

onderzoek is specifiek gericht op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en 

gebiedsgebruik.  

 

In totaal zijn vier verschillende bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in juni en juli 

zijn uitgevoerd voor het in kaart brengen van kraam- en zomerverblijven, het bezoek in augustus voor het 

vaststellen van een paarverblijf & winterverblijfplaats en het bezoek in september voor het in kaart 

brengen van een mogelijk aanwezig paarverblijf. Het bezoek van 26 augustus is uitgevoerd rond 

middernacht om eventueel zwermende vleermuizen (= indicatie voor winterverblijfplaats) vast te kunnen 

stellen. De toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2017. In onderstaande 

tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven. 

 

bezoekdatum tijdstip Doel Weersomstandigheden 

15-6-2017 20:00- 23:15 Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies, 

tevens visuele inspectie zolder 

Half bewolkt, 22 ⁰C, 

droog, wind 1-2 Bft 

18-7-2017 3:05 - 500 Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies Onbewolkt, 15 ⁰C, droog, 

windstil 

26-8-2017 0:10 – 1:45 Winterverblijfplaats  Bewolkt, 15 ⁰C, droog, 

windstil 

22-9-2017 20:15 – 22:20 paarverblijfplaats Onbewolkt, 16 ⁰C, droog, 

windstil 
Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied. 

 

3.2 Resultaten 

Tijdens alle bezoeken aan het plangebied zijn 1-2 foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen 

welke rondom het gebouw in het plangebied en de omringende gebouwen en beplanting foerageerden. 

Zowel tijdens het bezoek van 15 juni als tijdens het bezoek van 22 september is waargenomen dat deze 
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vleermuizen kwamen aanvliegen van buiten het plangebied en dus een verblijfplaats bezetten buiten het 

plangebied.  

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden vleermuizen een zomer-, paar- winter- of kraamkolonie bezetten in 

de bebouwing in het plangebied.  

 

Tijdens het bezoek van 15 juni werden twee langs vliegende laatvliegers waargenomen en 5 gewone 

dwergvleermuizen. Deze vleermuizen vlogen parallel aan de Almeloseweg vanuit het dorp naar het 

buitengebied. Deze vleermuizen vertoonden geen binding met het plangebied en waren vermoedelijk 

onderweg vanuit hun verblijfplaats naar foerageergebied buiten het dorp. 

 

Tijdens het bezoek van 22 september werd een fanatiek baltsende gewone dwergvleermuis 

waargenomen ten noorden van het plangebied. Deze vleermuis bezet vermoedelijk een paarverblijfplaats 

in de woning iets ten noorden van het plangebied en is wellicht één van de gewone dwergvleermuizen die 

foeragerend in en rond het plangebied is waargenomen. Het paarverblijf bevindt zich vermoedelijk aan de 

voorzijde van de woning in het dakvlak of de spouw. Op onderstaande luchtfoto worden de 

waarnemingen van vleermuizen in en rond het plangebied weergegeven. 

 

 

 
Waarnemingen van vleermuizen in en rond het onderzoeksgebied. 

 

 

Conclusie 

Het onderzoek is conform het vleermuisprotocol 2017 uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. Wel 

wordt het plangebied benut als foerageergebied door enkele (1-2) gewone dwergvleermuizen.  

 

3.3 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 

 

Foerageergebied 1-2 exx. 

gewone dwergvleermuis 

 

Vlieglijn laatvlieger en 

gewone 

dwergvleermuizen 

 

Locatie paarverblijf 

Gewone dwergvleermuis 

 

Onderzoeksgebied 
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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. 

 

3.4 Wettelijke consequentie  

 

Verblijfplaats 

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. Het slopen van de bebouwing leidt niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing in het kader van de Wnb aangevraagd te worden. 

 

Foerageergebied  

Het plangebied wordt benut als foerageergebied door 1-2 gewone dwergvleermuizen. Door het uitvoeren 

van de voorgenomen activiteit wordt deze functie niet aangetast. Het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteit leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing in het kader van de Wnb 

aangevraagd te worden. 

 

Vliegroute  

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een vliegroute van vleermuizen. Het herontwikkelen 

van het plangebied leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming. Er 

hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing in het kader van de Wnb 

aangevraagd te worden.  

 

4 Samenvatting en conclusies  

In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

bebouwing aan de Almeloseweg 45 in Tubbergen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het daarvoor 

geldende vleermuisprotocol2 en is volledige en onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd. Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het gebouw. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een foerageergebied van 1-2 gewone dwergvleermuizen welke 

vermoedelijk een verblijfplaats bezetten in de directe omgeving van het plangebied. Uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming.  

 

Het slopen van bebouwing en herontwikkelen van het plangebied leidt niet tot wettelijke consequenties 

in het kader van de Wet natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 

hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden.  

                                                             
2
 Vleermuisprotocol 2017. https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol  
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een voormalige kwekerij-tuinderij en een naastgelegen 

woonerf aan de Almeloseweg 47-51 te Tubbergen. In 2017 is een deel van het plangebied onderzocht op het 

voorkomen van beschermde soorten1. In 2018 is het plangebied uitgebreid met het woonerf Almeloseweg 

51/51a. Deze uitbreiding was niet onderzocht tijdens het veldbiologisch onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd.  

Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het toegevoegde deel van het 

plangebied inzichtelijk te krijgen, is in 2018 een aanvullend natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. In 

voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerd onderzoek uitgevoerd.  

 

1.2 Doel  

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 

en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. Op basis 

van bureaustudie en kennis van het plangebied, is besloten om het onderzoek uit te voeren conform 

soortenstandaard huismus en het vleermuisprotocol 2017, zoals opgesteld door GAN, de Zoogdiervereniging 

en het Netwerk Groene Bureaus.  

 

2 Het plangebied 

 

2.1 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gesitueerd aan de Almeloseweg 51-51a in Tubbergen. Het ligt aan de westrand van de 

woonkern Tubbergen. Het grenst aan de westzijde aan de Tubbergeresweg, aan de oost- en zuidzijde aan de 

kwekerij/tuinderij en aan de noordzijde aan de Almeloseweg. Op onderstaande afbeelding wordt de globale 

ligging van het plangebied aangeduid op een topografische kaart.  

  

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging wordt aangeduid met de cirkel. 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied vormt een woonerf met bebouwing en siertuin en bestaat deels uit een verwilderde tuin. In 

het plangebied staat een bakstenen woning welke gedekt is met gebakken dakpannen. De woning beschikt 

over een spouw en een beschoten kap. Op het achtererf staan twee bakstenen garages. Eén garage is gedekt 

met dakpannen, de ander met golfplaten. Beide garages beschikken over een spouw, alleen de garage met 

dakpannen beschikt over een beschoten kap. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail 

weergegeven, evenals de begrenzing.  
  

 

                                                             
1
 De bevindingen van dit onderzoek zijn gerapporteerd in rapport nr. 1249 van Natuurbank Overijssel. 
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Detailopname van het plangebied. De begrenzing wordt met de gele lijn aangeduid. 

 

 

3. Voorgenomen activiteit 

 

3.1 Algemeen  

Het voornemen is om het plangebied te her-ontwikkelen als woningbouwlocatie. Om de her-ontwikkeling 

mogelijk te maken moet alle bebouwing en beplanting verwijderd worden. Op onderstaande afbeelding 

wordt een verbeelding van het wenselijke eindbeeld weergegeven.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld van het plangebied (bron: Ad Fontem). Met de cirkel wordt de globale ligging van het 

plangebied in het gehele plangebied aangeduid.  
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De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Het rooien van beplanting;  

• Het slopen bebouwing; 

• Het bouwrijp maken van de bouwplaats; 

• Het bouwen van woningen en het aanleggen van openbare ruimte;  

 

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. 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; 

 

 

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 gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen van 

bebouwing, het rooien van beplanting, het bouwrijp maken van het plangebied en het ontwikkelen van het 

plangebied als woningbouwlocatie.  

 

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de sloop- en 

bouwwerkzaamheden geluid en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn 

echter incidenteel en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van 

beschermde faunasoorten of de aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.  
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4 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

4.1 Verwachting en bureauonderzoek 

Het plangebied bestaat uit een woonerf met een woning en enkele bijgebouwen, omgeven door een 

parkachtige tuin met gazon, bomen, struiken, heesters en sierplanten. Het plangebied vormt een ongeschikte 

groeiplaats voor beschermde planten. Gelet op de aard van het plangebied en de ligging aan de rand van een 

woonkern, is het niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van de volgende 

soortgroepen behoort: 

• vogels (div. soorten);  

• vleermuizen (div. soorten); 

• grondgebonden zoogdieren (div. soorten);  

• amfibieën (div. soorten); 

 

4.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op diverse momenten in het voorjaar, 

zomer en nazomer van 2018 onderzocht. Het plangebied is bezocht tijdens de daglichtperiode op 15 april 

2018 (10:00-11:00 uur), in de ochtend- en avondschemering en tijdens middernacht. Het gebied is visueel en 

auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), 

zaklamp, warmtebeeldcamera en batdetector. Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde 

soorten is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• 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 

Licht bewolkt, droog, temperatuur 17⁰C, windstil.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar doorgaans een nestplaats 

bezetten.  

 

In het plangebied is gekeken naar broedvogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in 

het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, ruiveren (roofvogels), eierdoppen en 

zichtbaar nestmateriaal. Er is specifiek onderzoek verricht naar de aanwezigheid van nesten van huismussen 

in de bebouwing en nesten van ransuil en sperwer. Beide laatst genoemde soorten kunnen een nestplaats 

bezetten in parkachtige tuinen van burgerwoningen. In onderstaande tabel worden de bezoekdata 

weergegeven van de dagen dat er specifiek onderzoek is verricht naar huismussen en andere vogelsoorten 

met jaarrond beschermde nesten.  

 
bezoekdatum tijdstip Doel 

15-4-2018 11:00 – 12:15 Bezette nesten huismus en overige jaarrond beschermde nesten  

7-5-2018 14:00-15:00 Bezette nesten huismus en overige jaarrond beschermde nesten 

Bezoekschema huismusonderzoek in het plangebied. 

 

                                                             
2
 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. 



7 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. 

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren en geschikt voor onderzoek 

naar voortplantingslocaties. 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 geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen en de functie van het 

plangebied als vliegroute en foerageergebied. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en 

naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is o.a. gezocht naar potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen zoals oude bomen met holen en gaten en gebouwen.  

 

Voor het in kaart brengen van verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen is zowel 

visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een heterodyne batdetector met opname- en 

vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar 

gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon 

worden, is een opname gemaakt op een extern opname apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook 

zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de 

functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht op het in kaart brengen van 

verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens de laatste twee bezoeken had de 

onderzoeker ook de beschikking over een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). In onderstaande tabel 

worden de bezoekdata weergegeven van de dagen dat er specifiek onderzoek is verricht naar vleermuizen.  

 

Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het plangebied als 

verblijfplaats voor gebouw bewonende vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen 

van de volgende soorten: 

• Gewone dwergvleermuis. Onderzoek naar zomer-, winter-, kraam- en paarverblijfjplaats; 

• Ruige dwergvleermuis. Onderzoek naar zomer- en paarverblijfjplaats; 

• Laatvlieger. Onderzoek naar zomer- en kraamverblijfplaats; 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdtector nabij het te slopen gebouw. De onderzoeker 

heeft het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en invliegende dieren. Tijdens 

de bezoeken in september had hij ook de beschikking over een Helion Pulsar warmtebeeldcamera (type 

xq28).  

 
bezoekdatum tijdstip Doel Weersomstandigheden 

17-6-2018 22:00 – 0:00 Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies Half bewolkt, 19⁰C, droog, 

wind 1-2 Bft 

3-7-2018 22:00 – 0:00 Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies Bewolkt, 23 ⁰C, droog, 

windstil 

4-7-6-2018 3:20-5:20 Zomerverblijfplaatsen & kraamkolonies Bewolkt, 14 ⁰C, droog, wind 

2-3 Bft. 

16-8-2018 0:00 -2:00 Paarverblijfplaats en winterverblijfplaats Bewolkt, 15 ⁰C, droog, 

windstil 

3-9-2018 21:30 – 23:30 Paarverblijfplaats Bewolkt, 18 ⁰C, droog, wind 

1-2 Bft.  

4-9-2018 0:00-2:00  Paarverblijfplaats en winterverblijfplaats  Bewolkt, 18 ⁰C, droog, wind 

1-2 Bft.  

17-9-2018 20:00:22:00 Paarverblijfplaats Onbewolkt, droog, 18⁰C, 

windstil 

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied. 

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. 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 
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onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten 

opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 

kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 

soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet 

aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 

verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en 

reptielen.  

 

Onderzoeker 

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise. Deze onderzoeker is reeds 35 jaar actief met  

veldbiologisch onderzoek. De eerste jaren gericht op vogels, later in bredere zin met andere soortgroepen. 

Hij is generalist met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van onderzoek en ecologie van 

vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Sinds 2009 is hij actief betrokken bij vleermuisonderzoek in 

Nederland. Jaarlijks onderzoekt hij 15-20 van dergelijke locaties op de aanwezigheid van een verblijfplaats 

van vleermuizen. Naast beroepsmatig onderzoek is hij ook vrijwillig actief bij vleermuisonderzoek 

(monitoring). Zo telt hij jaarlijks twee maal een route in de Achterhoek op vleermuizen in het kader van het 

Meetnet Ecologische Monitoring. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging, in 

samenwerking met het CBS. Tevens is hij bestuurslid van de Vleermuiswerkgroep Gelderland.  

 

 

4.3 Resultaten  

 

Vogels  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van vogels. Vogels benutten de buitenruimte 

van het plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er ook ieder voortplantingsseizoen vogels in het 

plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, houtduif, Turkse 

tortel, koolmees, pimpelmees, heggenmus, koolmees, pimpelmees, roodborst, winterkoning, tjiftjaf en 

zwartkop. Voorgenoemde soorten kunnen nestelen in de bomen, struiken, heesters en dichte vegetatie op 

de grond. Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen in of rond het plangebied waargenomen en er zijn 

geen aanwijzingen gevonden dat vogels in de bebouwing nestelen. Ook zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

de ransuil of sperwer in het plangebied nestelt.  

 

Door het slopen van de bebouwing worden geen vogels verwond of gedood en worden geen vogelnesten 

beschadigd of vernield. Het is aannemelijk dat door het rooien van beplanting tijdens de 

voortplantingsperiode bezette vogelnesten beschadigd en vernield worden en dat als gevolg van deze 

beschadiging eieren beschadigd/vernield worden en/of jonge vogels verwond of gedood worden. De functie 

van het plangebied als foerageergebied gaat door uitvoering van de voorgenomen plannen niet verloren.  

 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de inrichting en 

het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van sommige 

algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als mol, bruine rat, huismuis, huisspitsmuis,  

egel, bunzing en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar het is niet uitgesloten dat soorten als mol, bruine rat, huismuis en huisspitsmuis er 

ook een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten. De huismuis kan een rust- en voortplantingslocatie 

bezetten in de te slopen bebouwing. De andere soorten bezetten een rust- en/of voortplantingslocatie in 

holen en gaten in de grond of onder groen(afval), bladeren of opgeslagen goederen. Er zijn geen 
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aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een rust- of voortplantingslocatie in het plangebied bezet. De 

bebouwing is niet toegankelijk voor de steenmarter en wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor de 

steenmarter beschouwd.  

 

Door het slopen van de bebouwing en het verwijderen van erfverharding, worden mogelijk grondgebonden 

zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. De 

functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende grondgebonden 

zoogdieren gaat niet verloren door uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing en verwijderen erfverharding.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Tijdens alle vleermuisbezoeken zijn in en rond het plangebied vleermuizen waargenomen. Deze 

waarnemingen hadden hoofdzakelijk betrekking op foeragerende gewone dwergvleermuizen in de tuin van 

de woning op langs vliegende gewone dwergvleermuizen. Tijdens het bezoek van 17 juni werden 15 

uitvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen ten noorden van het onderzoeksgebied (Almeloseweg 

50). Ook werden enkele langs vliegende laatvliegers waargenomen die van- of naar de verblijfplaats in de 

kern vlogen. Deze laatvliegers vertoonden geen verbondenheid met het plangebied.  

 

 
Uitvliegopening van een verblijfplaats van gewone dwergvleermuizen op het adres Almeloseweg 50. De uitvliegopening bevindt 

zich aan de westzijde van de woning en wordt met de gele pijl aangeduid.  

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 

en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.   

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Foerageergebied  

Tijdens de bezoeken aan het plangebied zijn maximaal 3 gewone dwergvleermuizen tegelijkertijd in het 

plangebied waargenomen terwijl ze foerageerden rond de bebouwing en beplanting in het plangebied. De 

betekenis van het plangebied als foerageergebied is beperkt. De in het plangebied foeragerende vleermuizen 

maken, naast het plangebied, gebruik van een groot areaal foerageergebied.  
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Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie en betekenis van het plangebied als 

foerageergebied niet wezenlijk aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en vormt daarom geen 

onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. De Almeloseweg wordt wel als vliegroute gebruikt door 

gewone dwergvleermuizen en laatvliegers die over de Almeloseweg pendelen van en naar de verblijfplaats. 

De betekenis ervan is gering. Er zijn tijdens het veldbezoek nooit meer dan 3-5 langs vliegende vleermuizen 

waargenomen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot het aantasten van een vliegroute 

van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop amfibieën actief zijn. Er zijn tijdens het 

veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 

plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische 

amfibieënsoorten als gewone pad, kleine watersalamander, bastaardkikker en bruine kikker. Voorgenoemde 

soorten benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied tijdens de donkere uren van de nacht en  

bezetten er mogelijk een (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  

 

Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder (groen)afval en 

opgeslagen goederen. Ook kunnen ze een verblijfplaats bezetten in toegankelijke gebouwen. Gelet op de 

inrichting, het gevoerde beheer en de ligging op enige afstand van geschikte voortplantingswateren, is de 

betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën gering.  

 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden 

mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. De functie en betekenis van het plangebied als 

functioneel leefgebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting en bouwrijp maken bouwplaats; 

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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4.4 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.  

 

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: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. 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.  
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4.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten 

beschadigd en vernield. Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette 

nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten 

(eieren) en het verwonden/doden van vogels 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 buiten de 

voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 

activiteiten uit te voeren is augustus3-februari. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de 

in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 

worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten 

worden verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied niet aangetast. Het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. 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 

 

Foerageergebied  

Door uitvoering van de voorgenomen plannen wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast. De 

beperkte functie die het plangebied heeft als foerageergebied, blijft door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten behouden. 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 uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes4 van 

vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

 

 

 

                                                             
3
 De houtduif kan bezette nesten hebben tot in november. 

4
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de huismuis, bruine rat en mol). De functie van 

het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. 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. 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die een 

(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 

verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. 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. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Beschermde soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of de soort is 

niet beschermd (mol, huismuis, 

bruine rat). 

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2. Beplanting rooien buiten de 

broedtijd  

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Vermoedelijk diverse 

soorten 

Niet van toepassing, betekenis zeer 

gering en functie wordt niet 

aangetast   

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaats 

Mogelijk diverse soorten 

 

Vrijstelling i.v.m. ruimtelijke 

ontwikkeling.  

Geen  

Overige soorten 

 

Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

4.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

4.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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5 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten5 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen 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 beschadigen en te vernielen. In het kader van de 

zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet 

er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min 

mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de beplanting, bezetten 

amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten grondgebonden zoogdieren er een rust- en/of 

voortplantingslocatie. Vleermuizen benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied; geschikte 

verblijfplaatsen ontbreken in het plangebied en het plangebied heeft geen functie als vliegroute. 

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van 

vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). De functie van 

het plangebied als foerageergebied is voor de in het gebied voorkomende vogel-, amfibieën-, en 

grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. De functie en betekenis van het plangebied als 

foerageergebied voor vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen plannen niet aangetast. In het 

kader van de zorgplicht worden geen specifieke matregelen voorgesteld.  

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en 

de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 

gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 

overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  

                                                             
5
 Zie bijlage 2 van dit rapport 



Bijlage 15  Aerius-berekening De Esch 
Tubbergen

  bestemmingsplan Tubbergen, De Esch       463
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1 Aanleiding  
 
1.1 Aanleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 52 woningen op een perceel ten zuiden van de Almeloseweg te 
Tubbergen. In het plangebied is een voormalig tuincentrum gevestigd. Om de bouw van de woningen 
mogelijk te maken wordt de aanwezige bebouwing en erfverharding verwijderd. Als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkelingen wordt stikstof en mogelijk ammoniak uitgestoten, zoals bij de verbranding 
van fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. De initiatiefnemer heeft Natuurbank 
Overijssel gevraagd om de effecten van deze emissie op kwetsbare natuur in Natura2000-gebied te 
onderzoeken.  
 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde 
soorten en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de 
mogelijke externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het 
van belang om te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden 
waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming 
noodzakelijk.   
 
Veel Natura2000-gebieden gebieden zijn kwetsbaar voor stikstofdepositie; stikstofdepositie vormt een 
bedreiging voor verschillende Habitattypen en de leefomgeving van verschillende Habitatsoorten. Om het 
effect van deze emissie te onderzoeken heeft Natuurbank Overijssel een zogenaamde Aeriusberekening 
uitgevoerd voor zowel de bouwfase (tijdelijk karakter) en de gebruiksfase. In voorliggend rapport worden 
de gehanteerde uitgangspunten voor het berekenen van de emissie/depositie besproken, evenals de 
berekende depositie in Natura2000-gebied.  
 
 
Wettelijk kader: Natura 2000 en Wet natuurbescherming  
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een 
Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische 
basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald in 
de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen 
zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een 
verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied. Bij vaststelling van 
plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-
gebieden. 
  

1.2 Onderzoeksvragen  
De Aeriusberekening is uitgevoerd om antwoord te krijgen op onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Hoe groot is de stikstofdepositie in Natura2000-gebied als gevolg van alle werkzaamheden, die 
moeten leiden tot de realisatie van 52 nieuwe woningen in het plangebied?  

2. Hoe groot is de stikstofdepositie in Natura2000-gebied als gevolg van de bewoning van de 52 
nieuwe woningen in het plangebied?  
 

  



4 

 

2 Het plangebied 

 

2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt in de oksel van de Tubbergeresweg en de Almeloseweg. Het ligt aan de westrand van de 
woonkern Tubbergen. In onderstaande afbeelding wordt de ligging van het plangebied weergegeven.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele kleur aangeduid.  

 
 

 
Detailopname van het plangebied. 
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2.2 Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
Het plangebied zelf behoort niet tot Natura2000. Het meest nabij gelegen Natura200-gebied ligt op vier 
kilometer afstand ten noordoosten van het plangebied. Dit betreft het Natura2000-gebied Springendal & 
Dal van de Mosbeek. Op onderstaande afbeelding wordt Natura2000-gebied in de omgeving van het 
plangebied weergegeven.  
 

 Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel 
aangeduid. Natura2000-gebied wordt met de okergele kleur aangeduid (bron: Pdok.nl) 

 
 
  

4,0 kilometer afstand 
tussen het plangebied en 
het meest nabij gelegen 
Natura2000-gebied 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
Het voornemen is om 52 nieuwe woningen te realiseren in het plangebied. Om de woningen te kunnen 
bouwen dient de bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt te worden en het terrein bouwrijp 
gemaakt te worden, inclusief tijdelijke bouwwegen. Om te kunnen bouwen hoeft er niet geheid te worden 
en er wordt geen rekening gehouden met bronbemaling. Op onderstaande afbeelding wordt de gewenste 
verkaveling van het plangebied weergegeven.  
 

  
Verbeelding van het wenselijke verkaveling van het plangebied. 

 
Om de volledige emissie/depositie van Nox, als gevolg van het bouwen en bewonen van 52 nieuwe 
woningen te kunnen berekenen, wordt onderscheid gemaakt in de ontwikkel- en gebruiksfase.  
 

4 Methode 

 
4.1 Algemeen  
Om de emissie/depositie NOx in Natura2000-gebied te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Aerius Caluculator (www.aerius.nl). De in dit rapport gepresenteerde uitkomsten zijn 
tot stand gekomen op basis van: 
 

4.2 Gebruikte parameters en kengetallen  
Voor het bepalen van de emissie, wordt uitsluitend gekeken naar de inzet van materieel ten behoeve van 
de sloop van bebouwing, het aanleggen van kabel, leidingen en riolering, het aanleggen van tijdelijke en 
definitieve wegen en het inrichten van de openbare ruimte.  
 
Voor de sloop van de bebouwing, het verwijderen van erfverharding, het bouwrijp maken van het 
plangebied, het leggen van kabels en leidingen en de aanleg van (tijdelijke) wegen, worden een zware kraan 
(13-16 ton), een lichte kraan (3-7 ton) en een laadschop ingezet. In onderstaande tabel wordt de 
verbruikscijfers van deze mobiele werktuigen weergegeven.  
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Verbruikscijfers mobiele werktuigen tijdens de ontwikkelfase.  

 
 

5 Rekenresultaat depositie op Natura2000 

Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de aanleg- en gebruiksfase, vindt er géén meetbare verhoging 
van de depositie van NOx of NH3 plaats in Natura2000-gebied als gevolg van de bouw en bewoning van de 
woningen in het plangebied. Voor details van de berekening van zowel de aanleg- als gebruiksfase wordt 
verwezen naar de bijlagen.  
  

activiteit tijdelijk (3 jaar)

n-verkeer n-verbruik diesel (L) categorie

sloop bebouwing en verwijderen erfverharding 

inzet mobiele kraan (15 werkdagen) 100 L per dag 1500 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

afvoer sloopmateriaal nvt nvt

verkeer personeel nvt nvt

bouwrijp maken plangebied 

inzet mobiele kraan (40 werkdagen) 100L per dag 4000 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

inzet kleine mobiele kraan (30 dagen) 50 L per dag 1500 STAGE III A, 19 – 37 kW, bouwjaar 2007/01, Cat. K

inzet laadschop (40 dagen) 100 L per dag 4000 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

aan-/afvoer materialen nvt nvt

verkeer personeel nvt nvt

bouwen woningen 

aanvoer materiaal (totaal) nvt nvt

verkeer personeel (15 pers) nvt nvt

verkeer aanvullend (stucadoors, etc) nvt nvt

afwerken plangebied

aanvoer materiaal (totaal) nvt nvt

inzet mobiele kraan (20 werkdagen) 100L per dag 2000 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

inzet laadschop (20 dagen) 100 L per dag 2000 STAGE IV, 75 – 130 kW, bouwjaar 2014/01, Cat. R

verkeer personeel (totaal, excl. Bouwvakkers) nvt nvt

transport combinatie (sloop, bouwrijp e.d.) nvt nvt

transport pers + materiaal afwerking nvt nvt

totaal:

inzet mobiele kraan (zwaar) 7500 liter diesel 

inzet kleine mobiele kraan 1500 liter diesel 

inzet laadschop 4000 liter diesel 



8 

 

Bijlage 1 
 
Aeriusberekening  
 
Bron:  https://calculator.aerius.nl/downloads/29173baf-5138-47f6-8027-
8ad0aba6c88a/AERIUS_bijlage_20190711120909_RaQj1ozaUoNA.pdf  
 
 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Almeloseweg e.o. ,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De Esch RaQj1ozaUoNA

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

11 juli 2019, 12:09 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 3

Totale emissie Situatie 1

NOx 43,45 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Ontwikkelen woonwijk met 52 woningen

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

inzet materieel ontwikkelfase
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 43,45 kg/j

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam inzet materieel ontwikkelfase
Locatie (X,Y) 249529, 491542
NOx 43,45 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

inzet mobiele kraan
(zwaar)

7.500 NOx 8,89 kg/j

STAGE III A, 19 –
37 kW, bouwjaar
2007/01, Cat. K

inzet kleine mobiele
kraan

1.500 NOx 29,82 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

inzet laadschop 4.000 NOx 4,74 kg/j

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RaQj1ozaUoNA (11 juli 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies uit Zenderen een 
archeologisch bureauonderzoek en een verkennend en karterend bodemonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied Almeloseweg 47, op de locatie van een voormalig 
tuincentrum met kassen te Tubbergen. Het plangebied wordt momenteel gepacht door dhr. 
E. Linthorst uit Diepenheim. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande ontwikkeling 
van woningen. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3 ha. De exacte 
verstoringsdiepte is nog niet bekend, maar zal in verband met de aanleg van vorstvrije 
fundering naar verwachting minimaal 80cm-mv bedragen.  

Het plangebied ligt in het een zone met een hoge archeologische verwachting, hiervoor 
gelden, conform het bestemmingsplan ‘Tubbergen’, de regels dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlak groter dan 2.500 m2 én dieper dan 40 
centimeter onder het maaiveld. De geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde 
ondergrenzen. Ten behoeve van het nieuw op te stellen bestemmingsplan is een 
archeologisch onderzoek noodzakelijk om de archeologische verwachting nader te 
specificeren en te toetsen. 

Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek dat is aangevuld met een inventariserend veldonderzoek middels boringen 
(verkennende en karterende fase) om de intactheid van de bodemopbouw te toetsen en 
eventuele vindplaatsen te verkennen. 

De resultaten en aanbevelingen zullen worden getoetst door het bevoegd gezag, de 
Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de regionaal archeoloog van Gemeente 
Tubbergen (drs. J.A.M. Oude Rengerink). 

Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat er een hoge verwachting is op 
aanwezige archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 
tijd. De redenen hiervoor zijn de gunstige landschappelijke situatie, in samenhang met 
archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied. Daarnaast is sprake van 
een plaggendek in het plangebied, waardoor mogelijk aanwezige vindplaatsen naar 
verwachting beschermd zijn gebleven van eventuele (sub)recente verstoringen. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van de kassen en het 
daarnaast gelegen zuidelijke terrein is verstoord. In het overige oostelijk en westelijk deel 
van het plangebied is een intacte bodem aangetroffen, met onder de subrecente bouwvoor 
en erfverharding een plaggendek op de natuurlijke ondergrond; (gestuwd) dekzand en/of 
keileem. Hoewel de afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd, zijn er geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. Hierbij moet als kanttekening worden geplaatst dat eventueel 
aanwezige vindplaatsen snel gemist worden met een verkennend booronderzoek, hiervoor is 
het grid noch de boordiameter toereikend. 

In navolging van het verkennend onderzoek is in overleg met de adviseur van het bevoegd 
gezag besloten om een karterend booronderzoek uit te voeren in die delen van het 
plangebied die een intacte bodemopbouw hebben. Dit betreft het deel ten westen en ten 
oosten van de kassen van het tuincentrum. Hierbij is vastgesteld dat de ondergrond in het 
westelijke deelgebied grotendeels is verstoord. In het oostelijke deelgebied is sprake van 
een intacte eerdlaag, die op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren, en de 
aanwezigheid van subrecent glas, op maximaal 150 jaar oud wordt geschat. Tijdens het 
karterend booronderzoek zijn geen relevante archeologische niveaus of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen. De archeologische waarneming in de directe 
nabijheid van het plangebied wordt op basis van de onderhavige resultaten als twijfelachtig 
beschouwd. 
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Selectieadvies 

Vanwege het ontbreken van archeologische bewoningsniveaus, cultuurlagen of  relevante 
archeologische indicatoren in het plangebied, wordt door Hamaland Advies aanbevolen om 
geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de middelhoge en hoge 
archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ en 
voor het westelijk deelgebied en centrale deelgebied bij te stellen naar ‘laag’ met als 
indicatie ‘verstoord’ 

Selectiebesluit 

De resultaten en aanbevelingen van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) zijn op 22-06-2016 getoetst door het 
bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. J.A.M. Oude Rengerink). De Regioarcheoloog adviseert om het selectieadvies 
van Hamaland Advies gedeeltelijk over te nemen. Voor het oostelijk deelgebied adviseert de 
Regioarcheoloog om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, waarbij twee proefsleuven 
worden aangelegd van 20 x 4 meter tot in de top van de C-horizont om de al dan niet 
vermeende vondstlocatie te onderzoeken en het omgevingsaspect ‘archeologische waarden’ 
te kunnen onderbouwen. 

Voorbehoud 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Tubbergen. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ad Fontem Juridisch Bouwadvies uit Zenderen een 
archeologisch bureauonderzoek en een verkennend en karterend bodemonderzoek 
uitgevoerd voor het plangebied Almeloseweg 47, op locatie van een voormalig tuincentrum 
met kassen te Tubbergen, dat momenteel gepacht wordt door dhr. E. Linthorst uit 
Diepenheim (zie Afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande ontwikkeling 
van woningen. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3 ha. De exacte 
verstoringsdiepte is nog niet bekend, maar zal in verband met de aanleg van vorstvrije 
fundering naar verwachting minimaal 80cm-mv bedragen.  

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3-11-2014, ligt het 
plangebied in een zone met een waarde archeologie.

1
 Om de regels ten behoeve van 

archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen een 
archeologische beleidskaart opgesteld.

2
 De verwachtingen uit deze kaart zijn in het 

bestemmingsplan als dubbelbestemmingen waarde archeologie hoog en middelhoog 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 
terrein met een hoge archeologische waarde. Hiervoor gelden de regels dat archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlak groter dan 2.500 m2 én 
dieper dan 40 centimeter onder het maaiveld. 

De geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde ondergrenzen. Ten behoeve van het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek noodzakelijk om de 
archeologische verwachting nader te specificeren en te toetsen. 

Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek dat is aangevuld met een inventariserend veldonderzoek middels boringen 
(verkennende en karterende fase) om de intactheid van de bodemopbouw te toetsen en 
eventuele vindplaatsen te verkennen en te waarderen. 

De resultaten en aanbevelingen uit dit rapport zijn op 22 juni 2016 finaal getoetst door het 
bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de regionaal archeoloog van 
Gemeente Tubbergen (drs. J.A.M. Oude Rengerink). 

                                                      
1
 www.ruimtelijkeplannen.nl. 

2
 Van Straten 2008. 
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Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (Bron: 
Topografische Kaart 28

E
, 2015; www.topotijdreis.nl) 

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie 
wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel 
binnen het plangebied? 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn 
en zo ja welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel 
voor het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel 
van boringen of proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.  

 Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk? 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van het 

verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op voorafgaand bureauonderzoek. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

 Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied 

 Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? 

 Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het 
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
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 Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. 
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale 
dikte ervan? 

 Wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 

 In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

 Is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk? 

1.3 Werkwijze 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 3.3) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01) 

2. Beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. Beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA 

LSO3); 
4. Beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke kenmerken (KNA LSO4); 
5. Het opstellen van een specifieke verwachting en formulering 

onderzoeksstrategie (KNA LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken 
samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse 
brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te 
stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: 

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland 

 Geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch 
kaartmateriaal; 

 Archeologische rapporten en publicaties. 

 Archeologische waardenkaart Gemeente Tubbergen (2008) 

 Relevante archeologische rapporten en publicaties 

 Informatie van de AWN Twente en Stichting Heemkunde Tubbergen via 
http://www.heemkundetubbergen.nl/    

 Aanvullende archeologische informatie van aanwonenden, waaronder dhr. G. ten 
Hoopen (voorheen medewerker van Overijssels Landschap). 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valletta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe 
wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, 
aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met 
de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer 
van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) 
archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de 
verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen 
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verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient 
onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit 
het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse 
behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. Met de introductie van de 
nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat 
gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang 
dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt 
waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor 
de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee 
de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt 
systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-O; verkennende fase). 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Overijssel t.a.v. cultuurhistorie en archeologische 
monumentenzorg is vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende 
Omgevingsverordening. 

De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:  

 De archeologische objecten, historisch landschap en gebouwde elementen 
(cultureel erfgoed) zijn de fysieke neerslag van menselijke activiteiten in het 
verleden. Het beleid gericht op het behoud c.q. de bescherming van deze voor 
Overijssel unieke waarden; 

 Bij ontwikkelingen van functies aansluiten bij de waarden van cultureel erfgoed 
(archeologie, historisch landschap, monumenten). Dit betekent dat in een vroeg 
stadium van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moeten 
worden meegenomen; 

 Het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter plekke (in situ). 

 Financiële consequenties zijn in beginsel voor de initiatiefnemer; 

 Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als 
behoud in situ onmogelijk blijkt. 

 

Gemeentelijk beleid  

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de 
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente 
Tubbergen treedt daarom op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt over een 
archeologische waarden- en beleidskaart (2008). Verder zijn de landelijke en provinciale 
richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek. 

Vanuit de gemeente is drs. J.A.M. Oude Rengerink als regioarcheoloog betrokken bij de 
toetsing van bestemmingsplannen van Gemeente Tubbergen.  
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Datum 8-6-2016 

Opdrachtgever 
Dhr. J. Klompmaker van Ad Fontem Juridisch 

Bouwadvies  

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Gemeente Tubbergen 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Overijssel 

Plaats Tubbergen 

Gemeente Tubbergen 

Toponiem Almeloseweg 47  

Kaartblad 28E 

x,y coördinaten  X,Y  

 N 249.582, 491.647  

 O 249.642, 491.542  

 Z 249.622, 491.452  

 W 249.387, 491.599  

Centrumcoördinaat  249.501, 491.563  

Hoogte centrumcoördinaat 25,43m +NAP (bron: www.ahn.nl, AHN2) 

CIS code/Archis 

onderzoekmeldingsnummer 
3998480100 

Oppervlakte plangebied Ca. 3 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied Ca. 1,5 ha   

Huidig grondgebruik Agrarisch gebied en tuinkassen 

Toekomstig grondgebruik Woningkavels 

Bodemtype 
zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgrond met leemarm en 

zwak lemig fijn zand 

Geomorfologie 11b3 Hoge stuwwal 

Geologie Gestuwde afzettingen 

Periode Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs 
Nederland niet. Tijdens het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig 
landschap met vlechtende rivieren, geïsoleerde bosopstanden, dwergstruiken, heide en 
kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de diverse dal-systemen voor een belangrijk 
deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. Tussen 32.500 en 19.000 jaar 
geleden werd het steeds droger en kouder. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige 
landschap. 

Geomorfologie en bodemgesteldheid 

De afzettingen in het plangebied zijn ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het 
Weichselien. Gedurende het Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke 
richting. Hierbij werden diepe dalen uitgeschuurd en is zowel op de hoogten als in de dalen 
keileem en/of fluvioglaciaal zand afgezet. Ook werden stuwwallen opgeworpen. Tijdens het 
Weichselien heeft het ijs ons land niet bereikt. Wel ontstond onder invloed van het zeer 
koude klimaat een kaal en koud landschap, waarin sneeuw-, zand- stofstormen 
plaatsvonden. Door deze stormen werd een zanddek van vrij uniforme samenstelling 
afgezet.  

In grote delen van Nederland en ook in de omgeving van het plangebied is destijds dekzand 
afgezet. In het plangebied is echter sprake van een stuwwal, dat van zichzelf een hogere 
positie in het landschap heeft. Dergelijke hooggelegen terreinen zijn vanwege hun hoge 
ligging, vaak in combinatie met de aanwezigheid van water, veelal in gebruik genomen door 
de prehistorische mens. De bodem van dergelijke afzettingen is echter arm aan natuurlijke 
grondstoffen. Zodoende was men gedwongen om ook vee te houden, voor de bemesting 
van het land. Vanaf het eind van de Vroege Middeleeuwen vindt er een verandering plaats in 
het agrarisch proces. Om de vruchtbaarheid van de akkers te verhogen werden vanaf dat 
moment plaggen gestoken, welke vervolgens werden vermengd met mest en over de akkers 
werden uitgestrooid. Deze techniek leidde tot het ontstaan van homogene, humushoudende 
bovengronden, die als het humusdek dikker is dan 50 cm, esdekken worden genoemd. 
Naast plaggen werd hiervoor ook graszoden of bosstrooisel voor gebruikt. Indien dik 
genoeg, kunnen deze plaggendekken een conserverende werking hebben op de 
onderliggende archeologische resten. 

Geologisch gezien bestaat het plangebied uit gestuwde afzettingen van fijn tot matig grof 
zand en/of leem uit de glaciale periodes (ijstijden). 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart gelegen op hoge stuwwal (code 11b3; zie 
Afbeelding 2). 
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Afbeelding 2: Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3). 

Bodem 

Het plangebied is op de bodemkaart (Archis) grotendeels gelegen in een terrein met een 
hoge zwarte enkeerdgrond, met leemarm en zwak lemig fijn zand (code zEZ21; zie Afbeelding 

3) Een klein deel van het terrein is niet getypeerd door aanwezige bebouwing. Verder ligt ten 
oosten van het plangebied een terrein met een laarpodzolgrond, bestaande uit leemarm en 
zwak lemig fijn zand (code cHn21). 

Grondwater 

In de zone met een hoge zwarte enkeerdgrond is het grondwater getypeerd met 
grondwatertrap V. Dit betekent een gemiddelde hoge grondwaterstand van 40cm-mv en een 
gemiddelde lage grondwaterstand dieper dan 120cm-mv. 

 

Afbeelding 3: Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Bron: Archis3). 
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Hoogte 

Op de Algemene Hoogtekaart Nederland ligt het plangebied in een terrein met hier en daar 
verhogingen, veroorzaakt door hedendaagse bebouwing, het tuincentrum en aanwezige 
flora. Het maaiveld loopt iets af, met in westen een hoger gelegen terrein met een 
maaiveldhoogte van 26,51m +NAP. In het centrum bedraagt het maaiveld 25,43m +NAP en 
in het oosten bevindt zich een lager gelegen terrein met een hoogte van 22,93m +NAP (zie 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Uit deze gegevens blijkt dat het plangebied is 
gelegen op de flank van een stuwwal. 

 

 

 

Hoogteprofiel zuidwest-noordoost (zwart) 

 

Afbeelding 4: Het plangebied in het rode kader op de Actuele Hoogtekaart Nederland. Met in de zwarte lijn 
het zuidwest-noordoost georiënteerde hoogteprofiel (Bron:www.ahn.nl). 

Gaafheid bodem 

Door bewerking van het agrarische perceel kan de bodem verstoord zijn geraakt tot op een 
diepte van tussen 30cm en 60cm –mv. Mogelijk is ter plaatse van de kassen de bodem 
dieper verstoord.  

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase, waarin nog geen planvorming is voorzien. 
Derhalve zijn nog geen actuele milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden 
bij de opdrachtgever. 

Uit het Dinoloket is één boring bekend in de nabijheid van het plangebied. Dit betreft boring 
B28E0631, gezet op 30-08-1976, tot 2,80m-mv (zie Afbeelding 5). In deze boringen is de 
bodem tot 40cm-mv getypeerd als zand. Van 40cm-mv tot 55cm-mv bevindt zich een laag 
matig fijn zand in de bodem. Van 55cm-mv tot 2,10m-mv is de bodem getypeerd als zwak 
siltige en zandige leem. Vanaf 2,10m-mv tot 2,80m-mv is de bodem als uiterst siltig zand 
getypeerd.  
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Afbeelding 4: Ondergrondse gegevens met het plangebied in het rode kader (Bron:dinoloket.nl). 

2.2  Historische ontwikkeling van het plangebied 

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een sterk agrarisch karakter, 
waarbij het landschap vaak tot ver terug in de tijd onveranderlijk is gebleven. Het plangebied 
is gelegen op ca. 500m ten zuidwesten van de historische kern van Tubbergen. De eerste 
historische informatie het terrein valt samen met de ontstaansgeschiedenis van Tubbergen, 
waarvan de eerste schriftelijke aanwijzingen al uit respectievelijk 1312 stamt.

3
 In deze 

periode, de Late Middeleeuwen, was het agrarisch landschap georganiseerd in Marken, 
welke bestaan uit verenigingen van grondeigenaren die in een buurschap de 
gemeenschappelijke grondeigendommen beheren. Deze Marken zijn typisch voor Oost-
Nederland en waarschijnlijk is ook het plangebied vroeger onder een dergelijke Marke 
gevallen.

4
 

Plangebied 

Het plangebied is op historische kaarten gelegen in agrarische percelen, op de flank van de 
Noord-Esch, een es met een mogelijke oorsprong in de Late Middeleeuwen. Het plangebied 
ligt aan de weg van Almelo naar Tubbergen, dat vermoedelijk ook een oudere oorsprong 
heeft dan deze op historische kaarten staat aangegeven. Vanaf 1901 staat de huidige 
Almeloseweg op historische kaarten, waarna gedurende de 20

e
 eeuw langzaam bewoning 

wordt gerealiseerd in de omgeving van het plangebied, met name in het noordelijke deel. De 
details met betrekking tot de historische kaarten zijn als volgt: 

- Op de Krayenhoff-Atlas uit 1799-1805 is het plangebied niet gekarteerd. Enkel de weg 
van Tubbergen naar Almelo is weergegeven (zie Afbeelding 6). 

- Op de Kadastrale kaart uit 1811-1832 kent het plangebied meerdere percelen die als 
bouwland of weiland zijn getypeerd (zie Afbeelding 7). 

- Op de topografische kaart uit 1850 is het plangebied gelegen in meerdere agrarische- en 
bospercelen, waardoor de weg van Tubbergen naar Almelo is gelegen met daarop haaks 
een kleinere weg die zich naar de diverse akkers ten zuiden van het plangebied uitstrekt. 
Daarnaast is zichtbaar dat het plangebied op de flank ligt van de ‘Noord-Esch’. Dergelijke 
essen hebben doorgaans een datering tot in de Late Middeleeuwen. De oudste 
esvorming vindt plaats in de 8

e
 eeuw n. Chr. (zie Afbeelding 8).

5
 

                                                      
3
 http://www.heemkundetubbergen.nl/ 

4
 Van Straten 2008, 28 

5
 Barends et al. 1997. 

B28E0641 
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- Op de topografische kaart uit 1901 is de huidige Almeloseweg aangelegd. Dit heeft als 
gevolg dat de oude weg van Tubbergen naar Almelo niet meer als primaire verkeersader 
wordt gebruikt (zie Afbeelding 9). 

- Op de topografische kaart uit 1933 is voor het eerst bebouwing zichtbaar in het 
plangebied. Dit vergroot zich op de topografische kaart uit 1955 (zie Afbeelding 10). 

- Op de topografische kaart uit 1995 zijn de eerste delen van het tuincentrum en kassen 
zichtbaar. Tegenwoordig, anno 2016, is het tuincentrum nog iets vergroot (zie Afbeelding 

11).  
 
 

 
 
Afbeelding 6: Globale situering van het plangebied in het rode kader op de Krayenhoff Atlas uit 1799-1805 
(Bron: Minuutplan Tubbergen, sectie L, blad 02 (noord) en blad 06 (zuid).  

 
 

 
Sectie L, blad 02 Sectie L, blad 06 

 
Afbeelding 7: Globale situering van het plangebied in 1811-1832 in het rode kader (Bron: 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl; Minuutplan Tubbergen, sectie L, blad 02 (noord) en blad 06 (zuid).  
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Afbeelding 8: Situatie in 1850 met het plangebied binnen het rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

Afbeelding 9: Situatie in 1901 met het plangebied binnen het rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 10: Situatie in 1933 (links) en 1955 (rechts) met het plangebied binnen het rode kader. 
(Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

  
 
Afbeelding 11: Situatie in 1995 (links) en 2016 (rechts) met het plangebied binnen het rode kader. 
(Bron: www.topotijdreis.nl). 

2.3 Archeologische waarden 

Voor het inzien van bekende archeologische waarden in of in de nabijheid van het 
plangebied wordt normaliter gebruik gemaakt van Archis. Helaas is door de overgang van 
Archis 2 naar Archis 3 de informatie slechts beperkt raadpleegbaar, waardoor voor dit 
bureauonderzoek ook geput is uit informatie uit DANS en de archeologische waardenkaart 
van de gemeente Tubbergen. 

Uit Archis3 blijkt dat er nog geen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in het 
plangebied.  In de omgeving van het plangebied is één onderzoeksmelding bekend (zie 
Afbeelding 12). Uit DANS blijkt dat het hierbij gaat om een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd door Raap in mei 2006 op ca. 300m ten noorden van het 
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek is voor de betreffende locatie een 
verwachtingsmodel opgesteld, waarin voornamelijk een verwachting voor de Late Bronstijd 
tot en met de Late Middeleeuwen gold. Deze was gebaseerd op eerder door RAAP 
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uitgevoerd booronderzoek
6
, waarbij een fossiele cultuurlaag met zeer gefragmenteerd 

aardewerk onder het plaggendek is aangetroffen.
7
 

Uit het door RAAP uitgevoerde booronderzoek blijkt dat in het desbetreffende plangebied 
sprake is van een plaggendek, met een dikte van maximaal 1m, met daaronder een 
(licht)bruingrijze laag dat als fossiele cultuurlaag is geïnterpreteerd. Op een diepte tussen 
1,2m-mv en 1,4m-mv bevindt zich de natuurlijke bodem, bestaande uit grindhoudend zand. 
In het plaggendek zijn concentraties puin aangetroffen, op grond waarvan het plaggendek in 
de 18

e
 of 19

e
 eeuw is gedateerd. In de fossiele cultuurlaag zijn een aantal zeer 

fragmentarische scherven aangetroffen die niet nauwkeuriger gedateerd kunnen worden dan 
Late Bronstijd t/m Late Middeleeuwen. Slechts 2 scherven zijn duidelijk in de Late 
Middeleeuwen te dateren. Verder is in alle boringen sporen van houtskool aangetroffen. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek is door RAAP aanbevolen om het plangebied vrij te 
geven van archeologisch onderzoek tot 80cm-mv. Indien diepere bodemingrepen gepland 
zijn dan 80cm-mv, is aanbevolen om over te gaan tot een opgraving.

8
 In Archis3 en DANS is 

geen vervolgonderzoek bekend. 

 

Afbeelding 12: Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
locatie van het plangebied en in het geel/oranje kader de door RAAP uitgevoerde bureau- en 
inventariserend veldonderzoeken (Bron: Archis3). 

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen zijn diverse 
waarnemingen in de nabijheid van het plangebied bekend. Op ca. 50m ten noordwesten van 
het plangebied bevindt zich een waarneming (nr. 122) van een losse vondst met een 
datering tussen het midden-Neolithicum en de Bronstijd. Direct ten zuidoosten van het 
plangebied bevindt zich een waarneming (nr. 175) van een losse vondst met een datering in 
de Late Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide waarnemingen zijn 
bekend. Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
de zuidoostelijke punt van het plangebied is gelegen binnen een bufferzone van een 
historische boerderij (Groothuis, nr. 149; zie Afbeelding 14).

9
 

Tijdens het verkennende booronderzoek heeft de bewoner van het ten oosten gelegen 
naburige perceel (dhr. G. ten Hoopen) verscheidene archeologische vondsten laten zien, die 
hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten zaten 
meerdere fragmenten kogelpot uit de Volle Middeleeuwen (ca. 12

e
 – 13

e
 eeuw) alsmede 

enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden-Late Bronstijd en Late IJzertijd. 
Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder pijlpunten en 

                                                      
6
 Ringenier 2003. 

7
 Ringenier 2006, 5-6. 

8
 Ringenier 2006, 7-10. 

9
 Van Straten 2008, 39, nr. 149 en bijlage 1, nr. 122 en 175. 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Almeloseweg 47 te Tubbergen 

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/161187 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 19 van 24 

 

schrabbers (zie Afbeelding 13). De vondsten zijn indertijd door de Regioarcheoloog drs. J.A.M. 
Oude Rengerink bestudeerd. 

Op basis van deze waarneming kan gesteld worden dat er een reële kans op het aantreffen 
van archeologische vondsten in het plangebied aanwezig is.  

 

Afbeelding 13: Foto van enkele handgevormde scherven aardewerk welke volgens de bewoner (dhr. G ten 
Hoopen) afkomstig zouden zijn van het perceel direct grenzend aan de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied. 

2.4  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied met 
uitzondering van de huidige bebouwing niet eerder bebouwd is geweest. Navraag bij de 
opdrachtgever heeft geen nadere informatie opgeleverd. In het plangebied zijn daarom geen 
relevante bovengrondse en ondergrondse bouwhistorische waarden te verwachten. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische-, landschappelijke-, aardkundige-, archeologische- 
en historische gegevens in- en rondom het plangebied kan de archeologische verwachting 
worden bepaald. In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3-11-2014, 
ligt het plangebied in een zone met een waarde archeologie.

10
 Om de regels ten behoeve 

van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen een 
archeologische beleidskaart opgesteld.

11
 De verwachtingen uit deze kaart zijn in het 

bestemmingsplan als dubbelbestemming waarde archeologie hoog en middelhoog 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 
terrein met een hoge archeologische waarde (zie Afbeelding 13). Hiervoor gelden de regels 
dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlak groter 
dan 2.500 m2 én dieper dan 40 centimeter onder het maaiveld. 

 

                                                      
10

 www.ruimtelijkeplannen.nl. 
11

 Van Straten 2008. 
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Afbeelding 14: Uitsnede Archeologische waardenkaart Gemeente Tubbergen. Het plangebied ligt in het rode 
kader (Bron: van Straten 2008, kaartbijlage 1, blad 3) 

Het plangebied is gelegen op de flank van een stuwwal en wordt wat betreft de 
hoogteligging, reliëf en bodemvochtigheid beschouwd als een gunstige bewoningslocatie in 
het landschap. Op de stuwwal is waarschijnlijk in de Nieuwe Tijd een plaggendek aangelegd. 
Onder dit plaggendek is mogelijk sprake van oudere cultuurlagen. Waarnemingen in de 
(directe) omgeving van het plangebied laten zien dat er bewoningsactiviteiten vanaf ca. het 
Midden-Neolithicum tot en met de Late Middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is 
de zuidoostelijke punt van het plangebied gelegen in de bufferzone van een historische 
boerderij, waaruit blijkt dat het plangebied in ieder geval in de Nieuwe Tijd gecultiveerd is.  

Uit het cartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied van oorsprong op de rand van de 
Noord-Esch is gelegen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor bewoning in het plangebied, 
is wel sprake van agrarische ingrepen vanaf in ieder geval het eind van de 18

e
 eeuw. 

Daarnaast is in het centrum van het plangebied gelegen op de oude weg van Almelo naar 
Tubbergen, welke mogelijk een oorsprong heeft in de Late Middeleeuwen.  

Op basis van de geraadpleegde gegevens kan geconcludeerd worden dat in het plangebied 
sprake is van een hoge verwachting op archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot 
en met de Nieuwe Tijd. Buiten de aangetroffen vindplaatsen in de omgeving van het 
plangebied, toont zowel de geologische- als de bodemkundige situatie aan dat er sprake is 
van een gunstige bewoningslocatie, met de aanwezigheid van een plaggendek op een 
stuwwal in het plangebied. Vooral het plaggendek biedt door de dikke ophogingslaag een 
beschermde en conserverende werking van eventueel aanwezige archeologische 
vindplaatsen tegen (sub)recente (agrarische) ingrepen.  
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Archeologische vindplaatsen zullen naar verwachting bestaan uit nederzetting- en/of 
grafveld-gerelateerde vindplaatsen vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege 
Middeleeuwen, met daarnaast ook de mogelijkheid tot off-site vindplaatsen zoals resten van 
ijzer/bronsbewerking en/of meilers. Voor de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de 
verwachting toegespitst op agrarisch gerelateerde vindplaatsen, zoals verkavelings- en 
ontginningssporen, esgreppels en eventuele infrastructuur, zoals karrensporen, zandpaden 
of verharde wegen. Archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum 
kunnen niet nader gespecificeerd worden dan jachtkampen, vuursteenvindplaatsen en 
haardplaatsen. De archeologische vindplaatsen tot en met de Vroege Middeleeuwen 
bevinden zich naar verwachting direct onder het plaggendek, op een diepte van ca. 1m-mv. 
Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bevinden zich naar verwachting in 
het plaggendek, onder de subrecente bouwvoor, vanaf ca. 40cm-mv tot 1m-mv. 

2.6 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel 
binnen het plangebied? 

De bodemopbouw bestaat uit grofzandige of lemige afzettingen van een stuwwal, met 
daarop een plaggendek. Mogelijk bevindt zich direct onder het plaggendek een oude 
cultuurlaag. Door de aanwezigheid van het plaggendek zijn dieperliggende bodemlagen naar 
verwachting nog intact en niet verstoord door (sub)recente (agrarische) ingrepen. De dikte 
van het plaggendek is naar verwachting minimaal 50 cm, met een maximale diepte tot 1m-
mv. 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja; 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op vindplaatsen uit de periode Laat-
Paleolithicum tot en met Nieuwe Tijd. De gespecificeerde verwachting voor het plangebied is 
als volgt (zie tabel 2): 

Tabel 2: Gespecificeerde archeologische verwachting in het plangebied 

Periode 
Verwachting 

Verwachte vindplaatstypen 
Verwachte grondlaag 
(diepte) 

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 
 
Hoog 

Ontginnings-verkavelingssporen, 
esgreppels, akkerlagen, 
afvaldumps, zandpaden, 
karrensporen, verharde wegen. 

Direct onder het maaiveld 
en eventuele subrecente 
verstoringen, in of direct 
onder het plaggendek, 
vanaf ca. 40cm tot 1m-mv 

IJzertijd – Vroege Middeleeuwen 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnen/grafvelden, resten van 
ijzerbewerking, dumps 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 

Bronstijd 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnenvelden, resten van 
bronsbewerking, dumps 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 

Neolithicum 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnenvelden, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 

Laat-Paleolithicum – 
Mesolithicum 

Hoog 
Jachtkampen, haardplaatsen, 
vuursteenstrooiingen 

In de top van de 
natuurlijke bodem (C-
horizont), op ca. 1m-mv 
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 Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk? 

Op basis van het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat er een hoge verwachting is op 
aanwezige archeologische vindplaatsen in het plangebied. Deze bevinden zich naar 
verwachting relatief ondiep in de bodem, tot maximaal 1m-mv. Om de mate van intactheid 
van de bodemopbouw, de bodemsamenstelling en de archeologische verwachting te toetsen 
dient daarom, conform de AMZ-cyclus, een inventariserend veldonderzoek (verkennende 
fase) plaats te vinden.  

Voor een verkennend booronderzoek geldt een standaard van 6 boringen per hectare. 
Gezien de grootte van het plangebied (3 ha) betekent dit dat er in totaal 18 boringen dienen 
te worden gezet. Deze boringen zullen gezet worden tot 25 cm in de top van de natuurlijke 
bodem, dit is op deze locatie de stuwwal. Hoewel niet noodzakelijk wordt de onderkant van 
het plaggendek en de top van de natuurlijke ondergrond gezeefd over een metalen zeef met 
een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische indicatoren. Archeologische 
indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool, bewerkt vuursteen, 
verbrande leem, slakmateriaal, etc. Deze relatief geringe inspanning leidt tot aanzienlijke 
kenniswinst dat als argumentatie kan dienen voor het bepalen van eventueel aanvullend 
onderzoek. 

De resultaten en aanbevelingen van het verkennend booronderzoek worden getoetst door 
het bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. J.A.M. Oude Rengerink). 
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3 Verkennend booronderzoek 

3.1 Methode 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een hoge verwachting op 
archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Om de 
archeologische verwachting nader te specificeren en mogelijk te toetsen is op woensdag 4 
mei 2016 door E. van der Kuijl (senior KNA-archeoloog) en L.D.J. de Rouw (junior KNA-
archeoloog) een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

De boringen zijn geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Hierbij is 
geprobeerd om de boringen in een driehoeksgrid te zetten, maar omdat een deel van het 
plangebied met betontegels of zeer strak gevoegde bakstenen was bestraat, zijn een aantal 
boringen in de nabijgelegen bosschages en groenstroken geplaatst. De exacte locaties zijn 
met behulp van GPS ingemeten. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). 
Hoewel niet verplicht zijn de afzonderlijke archeologische relevante bodemlagen gezeefd 
over een 4mm zeef en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc.  

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de 
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De hoofdlijn van de bodem 
(boring 6) kan als volgt worden weergegeven (zie Tabel 3): 

Tabel 3: Boring 6 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

0-10 Graszode  

10-50 Bruingrijs zwak siltig en 
zwak humeus fijn zand.  

Ap1: Bouwvoor 

40-80 Donkerbruin sterk siltig en 
matig humeus fijn zand 

A1: Oorspronkelijke 
eerdlaag/plaggendek 

90-115 Groene roestige keileem C; natuurlijke ondergrond 

 

Interpretatie 

Alle boringen zijn doorgezet tot tenminste 25 cm in de natuurlijke bodem. Deze bestaat op 
locatie uit (gestuwde) dekzandafzettingen (boring 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16 en 17) of 
(kei)leemafzettingen (boring 1, 5, 6, 11, 12, 13 en 14). De bodemopbouw is, waar intact, vrij 
uniform in het plangebied. De bovenlaag bestaat uit een bouwvoor, met daaronder een 
plaggendek (zie Tabel 3). Het plaggendek varieert in dikte tussen 30 cm (boring 16) en 60 cm 
(boring 13). Op de locatie van de kas en het daarnaast gelegen zuidelijk terrein is de bodem 
verstoord (zie Afbeelding 15). Hierbij is onder andere in de onderkant van de geroerde lagen 
plastic en ander recent afval aangetroffen. 
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Afbeelding 15: Intactheid bodem in het plangebied. Kleurschema: Rood: Verstoord, Groen: Intact. 

Uitzonderingen op het uniforme beeld zijn boring 15 en boring 16. In boring 15 is de totale 
eerdlaag 90cm dik als gevolg van een eerdere ophoging van het terrein. Tijdens het 
veldwerk is door de eigenaar van het zuidoostelijke perceel verteld dat het bovenste deel 
van het plaggendek afkomstig is van het naastgelegen terrein, waar ook deels de kassen op 
zijn gelegen, waarbij het weiland rondom boring 15 als stort heeft gediend. Dit wordt gezien 
het grote verschil in reliëf aannemelijk geacht. Verder is in boring 16 onder het plaggendek 
een intacte inspoelingshorizont (B) aangetroffen.  

Globaal gezien ligt de natuurlijke bodem in het centrum van plangebied dieper dan die in het 
oosten en westen (zie Afbeelding 16). Dit ondersteunt de interpretatie dat het hier om een 
verstoorde (deels vergraven) bodem gaat. Hierbij moet wel als kanttekening worden 
geplaatst dat de dieptes van de boringen ten opzichte van het maaiveld zijn gemeten. 
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld indien het terrein is opgehoogd, zoals in boring 15. 
Het maaiveld loopt geleidelijk af richting het oosten (zie Afbeelding 4 en Afbeelding 17). 

Conclusie 

Hoewel in meerdere boringen een intact bodemprofiel is aangetroffen en het 
bureauonderzoek een hoge verwachting geeft op archeologische spoor- of vondstlagen, zijn 
tijdens het verkennend bodemonderzoek, geen relevante archeologische indicatoren of 
intacte cultuurlagen aangetroffen. Hierdoor kan op basis van het verkennend booronderzoek 
nog geen uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van archeologische 
vindplaatsen in het plangebied en is nader onderzoek noodzakelijk door middel van 
karterende boringen. 
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Afbeelding 16: Diepte natuurlijke bodem. Kleurschema: Rood: 70cm-mv; Geel: 87,5cm-mv; Groen: 105cm-
mv; Lichtblauw: 122,5cm-mv; Donkerblauw: 140cm-mv. 

 

Afbeelding 17: Dynamisch hoogteprofiel in het plangebied (rode kader) gegenereerd op de AHN, met in 
rood de relatief hoge maaiveldligging en in blauw een relatief lage maaiveldligging (Bron: AHN).  
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Afbeelding 18: Impressie van de onderzoekslocatie vanuit de noordoostelijke hoek van de kas richting het 
noordwesten. 

 

 

 

Afbeelding 19: Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is genomen vanuit de oostelijk 
gelegen weilanden richting het noordwesten. 
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4 Karterend booronderzoek 

4.1 Methode 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een deels 
intacte bodem, met een hoge trefkans op archeologische waarden. Op grond van de 
onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek is afstemming gezocht met de 
adviseur van het bevoegd gezag, drs. J.A.M. Oude Rengerink. De heer Oude Rengerink 
heeft op 9 mei 2016 als volgt gereageerd: “Globaal genomen neemt de dikte van het pakket 
dekzand op de keileem toe in oostelijke richting. Bovendien lijkt me de onderliggende 
keileem dan ook zandiger. De vindplaats net ten oosten van het plangebied is volgens mij 
ook al heel lang in ARCHIS gemeld maar of hier ook nog vondsten van elders zijn 
toegevoegd kan ik niet beoordelen. Ik heb het idee dat je in ieder geval de weilandjes in het 
oostelijk deel zeker nog door middel van een karterend booronderzoek moet 
onderzoeken”

12
. 

Om de archeologische verwachting te toetsen is op vrijdag 27 mei 2016 door E. van der Kuijl 
(senior KNA-archeoloog) en L.D.J. de Rouw (junior KNA-archeoloog) een karterend 
booronderzoek uitgevoerd in die delen van het plangebied die nog een intacte 
bodemopbouw hebben (de percelen ten westen en ten oosten van het tuincentrum). 

De boringen zijn geplaatst in een driehoeksgrid met een edelmanboor met een diameter van 
15 cm. Hierbij is de methode E2 uit de KNA-Leidraad Inventariserend Veldonderzoek als 
uitgangspunt gebruikt.

13
 Dit houdt in dat de boringen in een grid van 20m x 25m zijn gezet. 

De boorpunten zijn uitgezet met behulp van GPS door Hamaland Advies. Op basis van de 
resultaten uit het verkennend booronderzoek is het plangebied opgedeeld in twee 
deelgebieden. Het westelijke onderzoeksgebied betreft een terrein met een oppervlakte van 
ca. 5.500m

2
 en het oostelijke onderzoeksgebied heeft een oppervlakte ca. 9.500m

2
 (zie 

Afbeelding 20). Conform de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek zijn in het westelijke 
deelgebied 11 boringen gezet (tussen de rondweg en de kassen van het tuincentrum) en zijn 
in het oostelijke deelgebied 19 boringen gezet (ter plaatse van de paardenweides). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Alle 
afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd over een 4mm zeef en geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, 
houtskool, verbrande leem, bot etc.  

                                                      
12

 E-mail bericht van Het Oversticht, d.d. 9 mei 2016. 
13

 Tol et al. 2012. 
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Afbeelding 20: Boorpuntenkaart van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 
deelgebied in het gele kader. 

4.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Afbeelding 20 en Bijlage 4. De 
resultaten van de boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De hoofdlijn 
van de bodemopbouw is vergelijkbaar met de resultaten van het verkennende 
booronderzoek. Enkel in het westelijke deelgebied is onder de parkeerplaats een volledig 
verstoorde bodem aangetroffen. Hier is in boring 3, 6, 8 en 11 een puinpakket aanwezig, op 
een diepte tussen 60cm-mv en 105cm-mv. Gezien het niveau waarop de top van de 
pleistocene ondergrond aanwezig is in de overige boringen in het westelijke deelgebied, kan 
aangenomen worden dat eventuele archeologische niveaus in dit deel van het plangebied 
volledig zijn verstoord tijdens de aanleg van de parkeerplaats. In de overige boringen in het 
westelijke deelgebied is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op een C-horizont 
(boring 4 en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C-horizont aangetroffen; een laag 
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de top van de 
C-horizont (boring 1, 2 en 5). Twee van de elf boringen in het westelijke deelgebied bevatten 
een intacte oorspronkelijke eerdlaag (A-horizont; boring 7 en 9). Met uitzondering van boring 
6 (zand) bestaat de C-horizont in het westelijk deelgebied uit roestige groengrijze keileem 
met kiezels. 

In het oostelijke onderzoeksgebied is sprake van een andere situatie. Hier is met 
uitzondering van boring 18, 19, 24, 25, 26 en 28 sprake van een intacte oude eerdlaag, 
waaronder incidenteel een B-horizont (veldpodzol) is gevormd (boring 16 en 22). Ook in 
boring 28 is een B-horizont aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte eerdlaag. In boring 
18 en 26 is een A/C-horizont aanwezig, veroorzaakt door het verploegen van de 
bovenliggende akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 
subrecente verstoring tot in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
oostelijke onderzoeksgebied bestaat de C-horizont in zijn geheel uit (gestuwd) dekzand. 
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Archeologische indicatoren 

Ondanks de hoge verwachting op archeologische waarden in het plangebied, zijn er geen 
relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Daarnaast is het zeer opvallend dat het 
plaggendek, op enkele locaties meer dan 50cm dik, nauwelijks puin of bemestingskeramiek 
bevat. Enkel in boring 29 is in het plaggendek glas aangetroffen, dat als restant van een 20

e
-

eeuwse wijnfles is geïnterpreteerd.
14

 

Conclusie 

Hoewel in meerdere boringen een intact bodemprofiel is aangetroffen en het 
bureauonderzoek een hoge verwachting geeft op archeologische vindplaatsen, zijn tijdens 
het karterend booronderzoek geen oude bewoningsniveaus, cultuurlagen of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen. Het westelijke deelgebied kent een grotendeels 
verstoorde bodemopbouw, mogelijk ontstaan als gevolg van de aanleg van de rondweg. De 
onderliggende bodem bestaat uit keileem, die ongeschikt wordt geacht voor vroege 
landbouwende samenlevingen. In het oostelijke deelgebied is sprake van een intact 
plaggendek, dat waarschijnlijk niet ouder is dan 150 jaar.

15
 In dit plaggendek, maar ook in de 

top van het dekzand zijn, met uitzondering van een 20
e
 eeuws fragment glas, geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. 

Vanwege het ontbreken van intacte cultuurlagen, bewoningslagen of relevante 
archeologische indicatoren adviseren wij om ter plaatse van het westelijk en oostelijk 
deelgebied geen vervolgonderzoek uit te voeren.  

                                                      
14

 Vanwege de geringe archeologische relevantie van het object is deze vondst reeds gedeselecteerd. 
15

 Zie hiervoor ook het historisch materiaal uit het bureauonderzoek. 
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5  Conclusie en aanbeveling  

5.1 Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat er een hoge verwachting is op 
aanwezige archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 
tijd in het plangebied. De redenen hiervoor zijn de gunstige landschappelijke situatie, in 
samenhang met archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied. 
Daarnaast is sprake van een plaggendek in het plangebied, waardoor mogelijk aanwezige 
vindplaatsen naar verwachting beschermd zijn gebleven van eventuele (sub)recente 
verstoringen. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van de kassen en het 
daarnaast gelegen zuidelijke terrein tot in de top van de C-horizont verstoord is. In het 
overige oostelijk en westelijk deel van het plangebied is een intacte bodem aangetroffen, 
met onder de subrecente bouwvoor en erfverharding een plaggendek op de natuurlijke 
ondergrond; (gestuwd) dekzand en/of keileem. Hoewel de relevante archeologische lagen 
zijn gezeefd, zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hierbij moet als 
kanttekening worden geplaatst dat eventueel aanwezige vindplaatsen snel gemist worden 
met een verkennend booronderzoek, hiervoor is het boorgrid noch de boordiameter 
toereikend. 

In navolging van het verkennend onderzoek is in overleg met de adviseur van het bevoegd 
gezag besloten om een karterend booronderzoek uit te voeren in die delen van het 
plangebied die een intacte bodemopbouw hebben. Dit betreft het deel ten westen en ten 
oosten van de kassen van het tuincentrum. Hierbij is vastgesteld dat de ondergrond in het 
westelijke deelgebied grotendeels is verstoord. In het oostelijke deelgebied is sprake van 
een intacte eerdlaag, die op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren, en de 
aanwezigheid van subrecent glas, op maximaal 150 jaar oud wordt geschat. Tijdens het 
karterend booronderzoek zijn geen relevante archeologische niveaus of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen.  

5.2 Selectieadvies 

Vanwege het ontbreken van archeologische bewoningsniveaus, cultuurlagen of  relevante 
archeologische indicatoren in het plangebied, wordt door Hamaland Advies aanbevolen om 
geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de middelhoge en hoge 
archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ en 
voor het westelijk deelgebied en centrale deelgebied bij te stellen naar ‘laag’ met als 
indicatie ‘verstoord’.  

5.3 Selectiebesluit 

De resultaten en aanbevelingen van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) zijn op 22-06-2016 getoetst door het 
bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. J.A.M. Oude Rengerink). De Regioarcheoloog adviseert om het selectieadvies 
van Hamaland Advies gedeeltelijk over te nemen. Voor het oostelijk deelgebied adviseert de 
Regioarcheoloog om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, waarbij twee proefsleuven 
worden aangelegd van 20 x 4 meter tot in de top van de C-horizont om de al dan niet 
vermeende vondstlocatie te onderzoeken en het omgevingsaspect ‘archeologische waarden’ 
gedegen te kunnen onderbouwen. 
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5.4  Voorbehoud 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Tubbergen. 
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Bijlage 2: Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken   
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart verkennend booronderzoek 
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart karterend booronderzoek 
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Bijlage 5: Boorlegenda en boorstaten (separaat bijgevoegd)   
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20161187 Almeloseweg  47 Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
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1/5
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg  47

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Geel. iets puinhoudend,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-rood. roestvlekken,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Grijs-blauw. Keileem,C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig. Geel. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs-blauw. gemengd, sterk
gevlekt, A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

. Geel. roestvlekken, slecht gesorteed,
C-horizont, korrelgrootte 250µm.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 03 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
boomwortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, zwak siltig. Grijs. C-horizont,
korrelgrootte 250 µm. Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (130cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Geel. gebroken baksteenpuin, Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Grijs. C-horizont,
korrelgrootte 250 µm. Edelmanboor. --Zs1

Judith
hamaland logo
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land
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 05 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
roestbrokjes, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. iets roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

(1:50)

Boring 07 (100cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Geel. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, zwak siltig. Grijs. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
leembrokjes, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 08 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig. Geel. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. gemengd,
leembrokjes, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Groen. roestige keileem,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1

Judith
hamaland logo
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 09 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --

Zand, matig siltig. Geel. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs2

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs1

Zand, zwak siltig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --

Zand, zwak siltig. Geel. iets puinhoudend,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Geel-bruin. gemengd,
A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
roestbrokken, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. gemengd, iets
puinhoudend, Ap3-horizont, laaggrens: scherp
. Edelmanboor.

--Zs2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 12 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
gras. Edelmanboor. --

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin-grijs.
iets puinhoudend, brokken keileem,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

. Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

Judith
hamaland logo
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 13 (150cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Zwart.
teelaarde, wortels, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h3

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 14 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig, matig grindig. Geel-bruin.
gemengd, puinhoudend, Ap3-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1g2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 15 (170cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
kiezels, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
kiezels, A2-horizont, plaggendek, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestvlekken,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 16 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. roestbrokjes,
B-horizont, laaggrens: geleidelijk, korrelgrootte
250 µm. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs. fijne kiezels,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg  47 Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

5/5
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg  47

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd, sterk
gevlekt, kiezels, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, restant eerdlaag, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, zwak grindig. Grijs. roestig,
kiezels, C-horizont. Edelmanboor.

--Zs3g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (130cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
iets kiezels, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Leem, sterk zandig. Bruin. sterk roestig,
kiezels, C-horizont. Edelmanboor. --Lz3

Leem, zwak zandig. Grijs. kiezels, C-horizont.
Edelmanboor.

--Lz1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

1/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
brokken roestig leem, plastic, A/C-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Leem, zwak zandig. Grijs-groen. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (130cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
brokken roestig leem, A/C-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Leem, zwak zandig. Groen. roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Lz1

50cm

100cm

(1:50)

Boring 03 (75cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. gemengd,
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig grindig, matig humeus.
Bruin. puinhoudend, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs3g2h2

gebroken puin, gestuit. Edelmanboor.
--

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (120cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
brokjes leem, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-wit. gemengd,
Ap13horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Leem, zwak zandig. Groen. iets zandig, roestig
, C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

2/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 05 (100cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
brokken keileem, A/C-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Leem, zwak zandig. Groen. iets zandig,
roestig, C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (130cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Geel. kiezels, Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
puinhoudend, Ap3-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Lichtbruin. gebroken puin. Edelmanboor.
--

Zand, matig siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 07 (95cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Leem, zwak zandig. Groen. zandig, roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

(1:50)

Boring 08 (90cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Wit. puinhoudend,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, gestuit. Edelmanboor. --

gestuit

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

3/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 09 (100cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Bruin-grijs. gemengd, iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Leem, zwak zandig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
iets puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Grind, siltig. Bruin. gebroken puin,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Gs

Leem, zwak zandig. Groen. roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig. Geel. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor. --

Leem, zwak zandig. Groen. C-horizont.
Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 12 (170cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd,
A/c-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

4/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 13 (210cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: geldeidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
A2-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, sterk siltig. Grijs. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs3

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 14 (210cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
A2-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, sterk siltig. Grijs. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

5/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 15 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 16 (170cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
kiezels, A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. verkit,
B-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (120cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, sterk grindig. Geel-bruin.
gemengd, A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1g3

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1g2

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

6/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 19 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. Ap-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3g1h2

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 20 (180cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld weg
betonklinker. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Geel.
Ap1-horizont, zandkorrelgrootte 220 µm,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. plastic, A1-horizont, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2g1h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
A2-horizont, plaggendek, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestig,
zandkorrelgrootte 200 µm, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 21 (100cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3g1h2

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 22 (110cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. verkit,
ABhorizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, sterk grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

7/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 23 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 24 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld plantsoen
Zand, zwak siltig. Bruin. doorworteld,
teelaarde, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestig,
zandkorrelgrootte 180 µm, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 25 (80cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, gestuit op vast puin.
Edelmanboor.

--Zs3h2

gestuit

50cm

100cm

(1:50)

Boring 26 (100cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Geel-bruin. gemengd,
A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

8/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 27 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
puinpikkels, A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
A2-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h1

Zand, matig siltig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 28 (110cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Geel-bruin. gemengd,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig. Bruin-rood. geelbruin,
B/C-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Grijs. zandkorrelgrootte 220
µm, C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 29 (120cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Grijs-bruin. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp, 20e eeuws
glasscherven. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. geelbruin
gemengd, B/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 30 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
gevlekt, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. rest
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

Judith
hamaland logo
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in 2017 in opdracht van Ad Fontem Ruimtelijk Advies uit Zenderen 
een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend en karterend bodemonderzoek 
uitgevoerd voor fase 1 in het plangebied Almeloseweg 47, op de locatie van een voormalig 
tuincentrum met kassen te Tubbergen. Het plangebied wordt momenteel gepacht door dhr. 
E. Linthorst uit Diepenheim. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande ontwikkeling 
van woningen. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3 ha. De exacte 
verstoringsdiepte is nog niet bekend, maar zal in verband met de aanleg van vorstvrije 
fundering naar verwachting minimaal 80cm-mv bedragen. In 2018 is Hamaland Advies 
opnieuw door Ad Fontem uit Zenderen benaderd om een aanvullend archeologisch 
bureauonderzoek en een verkennend en karterend bodemonderzoek uit te voeren voor de 
percelen aan de Almeloseweg 51 en 51a aangezien deze percelen gelijktijdig met de 
percelen uit fase 1 zullen worden herontwikkeld. Het nieuw te onderzoeken deel van het 
plangebied (fase 2) heeft een omvang van ca. 1.780 m

2
.  

Het plangebied ligt in het een zone met een hoge archeologische verwachting, hiervoor 
gelden, conform het bestemmingsplan ‘Tubbergen’, de regels dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlak groter dan 2.500 m2 én dieper dan 40 
centimeter onder het maaiveld. Hoewel het onderzoeksgebied van fase 2 onder deze 
vrijstellinggrens valt is het wettelijk niet toegestaan om plangebieden op te knippen in 
kleinere deelgebieden die onder de vrijstellingsgrens vallen. Derhalve blijft de omvang van 
het hele plangebied leidend voor het bepalen van de omvang de nieuwe ontwikkeling. De 
geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde ondergrenzen. Ten behoeve van het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek noodzakelijk om de 
archeologische verwachting nader te specificeren en te toetsen. Voorafgaand aan het 
onderzoek is de onderzoeksmethodiek van fase 2 telefonisch afgestemd met de 
Regioarcheoloog, drs. A. Vissinga. 

Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek dat is aangevuld met een inventariserend veldonderzoek middels boringen 
(verkennende en karterende fase) om de intactheid van de bodemopbouw te toetsen en 
eventuele vindplaatsen te verkennen. 

De resultaten en aanbevelingen zullen worden getoetst door het bevoegd gezag, de 
Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de regionaal archeoloog van Gemeente 
Tubbergen (drs. A. Vissinga). 

Conclusie fase 1 

Op basis van het bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat er een hoge verwachting is op 
aanwezige archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe 
tijd. De redenen hiervoor zijn de gunstige landschappelijke situatie, in samenhang met 
archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied. Daarnaast is sprake van 
een plaggendek in het plangebied, waardoor mogelijk aanwezige vindplaatsen naar 
verwachting beschermd zijn gebleven van eventuele (sub)recente verstoringen. 

Uit het verkennend booronderzoek in fase 1 blijkt dat de bodem ter plaatse van de kassen 
en het daarnaast gelegen zuidelijke terrein is verstoord. In het overige oostelijk en westelijk 
deel van het plangebied is een intacte bodem aangetroffen, met onder de subrecente 
bouwvoor en erfverharding een plaggendek op de natuurlijke ondergrond; (gestuwd) 
dekzand en/of keileem. Hoewel de afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd, zijn er geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. Hierbij moet als kanttekening worden geplaatst dat 
eventueel aanwezige vindplaatsen snel gemist worden met een verkennend booronderzoek, 
hiervoor is het grid noch de boordiameter toereikend. 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen 

Kenmerk : EAN/ALG/HAMA/181792 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 5 van 38 

 

In navolging van het verkennend onderzoek in fase 1 is in overleg met de adviseur van het 
bevoegd gezag besloten om een karterend booronderzoek uit te voeren in die delen van het 
plangebied die een intacte bodemopbouw hebben. Dit betreft het deel ten westen en ten 
oosten van de kassen van het tuincentrum. Hierbij is vastgesteld dat de ondergrond in het 
westelijke deelgebied grotendeels is verstoord. In het oostelijke deelgebied is sprake van 
een intacte eerdlaag, die op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren, en de 
aanwezigheid van subrecent glas, op maximaal 150 jaar oud wordt geschat. Tijdens het 
karterend booronderzoek zijn geen relevante archeologische niveaus of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen.  

Selectieadvies fase 1 

Vanwege het ontbreken van archeologische bewoningsniveaus, cultuurlagen of  relevante 
archeologische indicatoren in het plangebied, wordt door Hamaland Advies aanbevolen om 
geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de middelhoge en hoge 
archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ en 
voor het westelijk deelgebied en centrale deelgebied bij te stellen naar ‘laag’ met als 
indicatie ‘verstoord’ 

Selectieadvies fase 2 

Vanwege het ontbreken van een intacte bodemopbouw, archeologische bewoningsniveaus, 
cultuurlagen of  relevante archeologische indicatoren in het onderzoeksgebied, wordt door 
Hamaland Advies aanbevolen om geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de 
hoge archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ 
met als indicatie ‘verstoord’.  

Selectiebesluit fase 1 

De resultaten en aanbevelingen van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) zijn op 22-06-2016 getoetst door het 
bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. J.A.M. Oude Rengerink). De Regioarcheoloog adviseert om het selectieadvies 
van Hamaland Advies gedeeltelijk over te nemen. Voor het oostelijk deelgebied adviseert de 
Regioarcheoloog om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, waarbij twee proefsleuven 
worden aangelegd van 20 x 4 meter tot in de top van de C-horizont om de al dan niet 
vermeende vondstlocatie te onderzoeken en het omgevingsaspect ‘archeologische waarden’ 
te kunnen onderbouwen. 

Op 7 april 2017 heeft SOB Research met ondersteuning van Hamaland Advies het 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het oostelijk deelgebied

1
. Afgezien van een veedrift uit 

de Nieuwe of Moderne Tijd zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. Een 
groot deel van het terrein is in het subrecente verleden ontzand ten behoeve van 
zandwinning voor woningbouw. Hierbij zijn eventuele vindplaatsen vermoedelijk verloren 
gegaan. SOB Research heeft geadviseerd om op basis van de onderzoeksresultaten het 
plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Dit selectieadvies is door gemeente Tubbergen 
en diens archeologisch adviseur onderschreven. 

Voorbehoud 

De resultaten en aanbevelingen uit fase 1 van het bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) zijn reeds getoetst door het bevoegd 
gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van Twente 
(toendertijd drs. J.A.M. Oude Rengerink) en hoeven niet opnieuw getoetst te worden. De 
resultaten uit fase 2 van het onderzoeken dienen nog wel getoetst te worden door het  

                                                      
1
 Benerink, 2017,38. 
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bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. A. Vissinga). 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om 
het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen 
van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat 
het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Tubbergen. 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ad Fontem Ruimtelijk Advies uit Zenderen een 
archeologisch bureauonderzoek en een verkennend en karterend bodemonderzoek (fase 1) 
uitgevoerd voor het plangebied Almeloseweg 47 , op locatie van een voormalig tuincentrum 
met kassen te Tubbergen, dat momenteel gepacht wordt door dhr. E. Linthorst uit 
Diepenheim (zie Afbeelding 1). De aanleiding voor het onderzoek is de geplande ontwikkeling 
van woningen. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3 ha. De exacte 
verstoringsdiepte is nog niet bekend, maar zal in verband met de aanleg van vorstvrije 
fundering naar verwachting minimaal 80cm-mv bedragen. In 2018 is Hamaland Advies 
benaderd om een aanvullend archeologisch bureauonderzoek en een verkennend en 
karterend bodemonderzoek uit te voeren voor de percelen aan de Almeloseweg 51 en 51a 
aangezien bij het eerdere plangebied zijn betrokken en zullen worden herontwikkeld. Het 
nieuw te onderzoeken deel van het plangebied bedraagt ca. 1.780 m

2
. 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3-11-2014, ligt het 
plangebied in een zone met een waarde archeologie.

2
 Om de regels ten behoeve van 

archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen een 
archeologische beleidskaart opgesteld.

3
 De verwachtingen uit deze kaart zijn in het 

bestemmingsplan als dubbelbestemmingen waarde archeologie hoog en middelhoog 
opgenomen.  Het plangebied ligt in het een zone met een hoge archeologische verwachting, 
hiervoor gelden, conform het bestemmingsplan ‘Tubbergen’, de regels dat archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen met een oppervlak groter dan 2.500 m2 én 
dieper dan 40 centimeter onder het maaiveld. Hoewel het onderzoeksgebied van fase 2 
onder deze vrijstellinggrens valt is het wettelijk niet toegestaan om plangebieden op te 
knippen in kleinere deelgebieden die onder de vrijstellingsgrens vallen. Derhalve blijft de 
omvang van het hele plangebied leidend voor het bepalen van de omvang de nieuwe 
ontwikkeling. De geplande ontwikkeling overschrijdt de vastgestelde ondergrenzen. Ten 
behoeve van het nieuw op te stellen bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk om de archeologische verwachting nader te specificeren en te toetsen. 

Het door Hamaland Advies in fase 2 (Almeloseweg 51, 51a) uitgevoerde onderzoek bestaat 
uit een KNA conform bureauonderzoek dat is aangevuld met een inventariserend 
veldonderzoek middels boringen (verkennende en karterende fase) om de intactheid van de 
bodemopbouw te toetsen en eventuele vindplaatsen te verkennen en te waarderen. 

De resultaten en aanbevelingen zullen worden getoetst door het bevoegd gezag, de 
Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de regionaal archeoloog van Gemeente 
Tubbergen (drs. A. Vissinga). 

                                                      
2
 www.ruimtelijkeplannen.nl. 

3
 Van Straten 2008. 
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Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader, fase 1 in het 
oranje kader en fase 2 in het blauwe kader (Bron: Topografische Kaart 28

E
, 2015; www.topotijdreis.nl) 

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie 
wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

• Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel 
binnen het plangebied? 

• Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn 
en zo ja welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel 
voor het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel 
van boringen of proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.  

• Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk? 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen en aanvullen van het 
verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op voorafgaand bureauonderzoek. 

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied 

• Wat is de intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? 

• Zijn, daar waar de bodem intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het 
onderzoeksgebied? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
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• Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. 
ophogingslagen)? Zo ja, wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale 
dikte ervan? 

• Wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 

• In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

• Is aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk? 

1.3 Werkwijze 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 4.0) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01) 

2. Beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. Beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA 

LSO3); 
4. Beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 

aardwetenschappelijke kenmerken (KNA LSO4); 
5. Het opstellen van een specifieke verwachting en formulering 

onderzoeksstrategie (KNA LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken 
samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse 
brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te 
stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan: 

• Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland 

• Geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch 
kaartmateriaal; 

• Archeologische rapporten en publicaties. 

• Archeologische waardenkaart Gemeente Tubbergen (2008) 

• Relevante archeologische rapporten en publicaties 

• Informatie van de AWN Twente en Stichting Heemkunde Tubbergen via 
http://www.heemkundetubbergen.nl/    

• Aanvullende archeologische informatie van aanwonenden, waaronder dhr. G. ten 
Hoopen (voorheen medewerker van Overijssels Landschap). 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valletta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe 
wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, 
aanpassingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met 
de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer 
van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) 
archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de 
verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen 
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verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient 
onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit 
het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse 
behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die 
gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. Met de introductie van de 
nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten 
veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is 
toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat 
gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang 
dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt 
waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor 
de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee 
de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt 
systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-O; verkennende fase). 

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van toepassing. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande 
wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van het cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, 
collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Bepaalde onderdelen van de 
wettelijke bescherming van het cultureel erfgoed verhuizen naar de nieuwe Omgevingswet. 
De vuistregel hierbij is: duiding van erfgoed in de Erfgoedwet, omgang met erfgoed in de 
fysieke leefomgeving in de Omgevingswet. 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Overijssel t.a.v. cultuurhistorie en archeologische 
monumentenzorg is vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende 
Omgevingsverordening. 

De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:  

• De archeologische objecten, historisch landschap en gebouwde elementen 
(cultureel erfgoed) zijn de fysieke neerslag van menselijke activiteiten in het 
verleden. Het beleid gericht op het behoud c.q. de bescherming van deze voor 
Overijssel unieke waarden; 

• Bij ontwikkelingen van functies aansluiten bij de waarden van cultureel erfgoed 
(archeologie, historisch landschap, monumenten). Dit betekent dat in een vroeg 
stadium van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moeten 
worden meegenomen; 

• Het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter plekke (in situ). 

• Financiële consequenties zijn in beginsel voor de initiatiefnemer; 

• Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als 
behoud in situ onmogelijk blijkt. 

 

Gemeentelijk beleid  

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de 
verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente 
Tubbergen treedt daarom op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt over een 
archeologische waarden- en beleidskaart (2008). Verder zijn de landelijke en provinciale 
richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek. 
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Vanuit de gemeente is drs. A. Vissinga als regioarcheoloog betrokken bij de toetsing van 
bestemmingsplannen van Gemeente Tubbergen.  

1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Datum 8-6-2016 

Opdrachtgever 
mw. I. Scharenborg-Lesker van Ad Fontem Ruimtelijk 

Advies  

Uitvoerder Hamaland Advies 

Bevoegd gezag Gemeente Tubbergen 

Beheer en plaats documentatie Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Provincie Overijssel 

Plaats Tubbergen 

Gemeente Tubbergen 

Toponiem Almeloseweg 47  

Kaartblad 28E 

x,y coördinaten 
4
  X,Y fase 1 X,Y fase 2 

 N 249.582, 491.647 249.475, 491.621 

 O 249.642, 491.542 249.484, 491.592 

 Z 249.622, 491.452 249.461, 491.584 

 W 249.387, 491.599 249.432, 491.611 

Centrumcoördinaat  249.501, 491.563 249.459, 491.604 

Hoogte centrumcoördinaat
3 

25,43m +NAP                               26,05 m+NAP 

CIS code/Archis 

onderzoekmeldingsnummer
3 

BO en IVO-O fase 1: 3998480100 
IVO-P: 4039473100 
BO en IVO-O fase 2: 4585632100 

Oppervlakte plangebied
 

Ca. 3 ha 

Oppervlakte  onderzoeksgebied 

fase 1 
Ca. 1,5 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied 

fase 2 
Ca. 1.780 m

2
   

Huidig grondgebruik Agrarisch gebied, woningen en tuinkassen 

Toekomstig grondgebruik
5 

Woningkavels 

Bodemtype
3 zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgrond met leemarm en 

zwak lemig fijn zand 

Geomorfologie
3 

11b3 Hoge stuwwal 

Geologie Gestuwde afzettingen 

Periode Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 

                                                      
4
 Archis3 

5
 Opgave opdrachtgever 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs 
Nederland niet. Tijdens het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig 
landschap met vlechtende rivieren, geïsoleerde bosopstanden, dwergstruiken, heide en 
kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de diverse dal-systemen voor een belangrijk 
deel opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. Tussen 32.500 en 19.000 jaar 
geleden werd het steeds droger en kouder. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige 
landschap. 

Geomorfologie en bodemgesteldheid 

De afzettingen in het plangebied zijn ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het 
Weichselien. Gedurende het Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke 
richting. Hierbij werden diepe dalen uitgeschuurd en is zowel op de hoogten als in de dalen 
keileem en/of fluvioglaciaal zand afgezet. Ook werden stuwwallen opgeworpen. Tijdens het 
Weichselien heeft het ijs ons land niet bereikt. Wel ontstond onder invloed van het zeer 
koude klimaat een kaal en koud landschap, waarin sneeuw-, zand- stofstormen 
plaatsvonden. Door deze stormen werd een zanddek van vrij uniforme samenstelling 
afgezet.  

In grote delen van Nederland en ook in de omgeving van het plangebied is destijds dekzand 
afgezet. In het plangebied is echter sprake van een stuwwal, dat van zichzelf een hogere 
positie in het landschap heeft. Dergelijke hooggelegen terreinen zijn vanwege hun hoge 
ligging, vaak in combinatie met de aanwezigheid van water, veelal in gebruik genomen door 
de prehistorische mens. De bodem van dergelijke afzettingen is echter arm aan natuurlijke 
grondstoffen. Zodoende was men gedwongen om ook vee te houden, voor de bemesting 
van het land. Vanaf het eind van de Vroege Middeleeuwen vindt er een verandering plaats in 
het agrarisch proces. Om de vruchtbaarheid van de akkers te verhogen werden vanaf dat 
moment plaggen gestoken, welke vervolgens werden vermengd met mest en over de akkers 
werden uitgestrooid. Deze techniek leidde tot het ontstaan van homogene, humushoudende 
bovengronden, die als het humusdek dikker is dan 50 cm, esdekken worden genoemd. 
Naast plaggen werd hiervoor ook graszoden of bosstrooisel voor gebruikt. Indien dik 
genoeg, kunnen deze plaggendekken een conserverende werking hebben op de 
onderliggende archeologische resten. 

Geologisch gezien bestaat het hele plangebied uit gestuwde afzettingen van fijn tot matig 
grof zand en/of leem uit de glaciale periodes (ijstijden). 

De onderzoeksgebieden fase 1 en 2 zijn op de geomorfologische kaart gelegen op hoge 
stuwwal (code 11b3; zie Afbeelding 2). 
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Afbeelding 2: Geomorfologische kaart met het onderzoeksgebied van fase 1 in het rode kader en fase 2 in 
het blauwe kader (Bron: Archis3). 

Bodem 

De onderzoeksgebieden fase 1 en 2 zijn op de bodemkaart (Archis) grotendeels gelegen in 
een terrein met een hoge zwarte enkeerdgrond, met leemarm en zwak lemig fijn zand (code 
zEZ21; zie Afbeelding 3) Een klein deel van het terrein is niet getypeerd door aanwezige 
bebouwing. Verder ligt ten oosten van het plangebied een terrein met een laarpodzolgrond, 
bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21). 

Grondwater 

In de zone met een hoge zwarte enkeerdgrond is het grondwater getypeerd met 
grondwatertrap V. Dit betekent een gemiddelde hoge grondwaterstand van 40cm-mv en een 
gemiddelde lage grondwaterstand dieper dan 120cm-mv. 

 
Afbeelding 3: Bodemkaart met het onderzoeksgebied van fase 1 in het rode kader en fase 2 in het blauwe 
kader (Bron: Archis3). 
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Hoogte 

Op de Algemene Hoogtekaart Nederland liggen onderzoeksgebieden fase 1 en 2 in een 
terrein met hier en daar verhogingen, veroorzaakt door hedendaagse bebouwing, het 
tuincentrum en aanwezige flora. Het maaiveld loopt iets af, met in westen een hoger gelegen 
terrein met een maaiveldhoogte van 26,51m +NAP. In het centrum bedraagt het maaiveld 
25,43m +NAP en in het oosten bevindt zich een lager gelegen terrein met een hoogte van 
22,93m +NAP (zie Afbeelding 4). Uit deze gegevens blijkt dat het hele plangebied is gelegen 
op de flank van een stuwwal. 

 

 

Hoogteprofiel zuidwest-noordoost (zwart) 

Afbeelding 4: Het plangebied in het rode kader op de Actuele Hoogtekaart Nederland. Met in de zwarte lijn 
het zuidwest-noordoost georiënteerde hoogteprofiel (Bron:www.ahn.nl). 

Gaafheid bodem 

Door bewerking van het agrarische perceel kan de bodem verstoord zijn geraakt tot op een 
diepte van tussen 30cm en 60cm –mv. Mogelijk is ter plaatse van de kassen de bodem 
dieper verstoord.  

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase, waarin nog geen planvorming is voorzien. 
Derhalve zijn nog geen actuele milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden 
bij de opdrachtgever. 

Uit het Dinoloket is één boring bekend in de nabijheid van het hele plangebied. Dit betreft 
boring B28E0631, gezet op 30-08-1976, tot 2,80m-mv (zie Afbeelding 5). In deze boringen is 
de bodem tot 40cm-mv getypeerd als zand. Van 40cm-mv tot 55cm-mv bevindt zich een 
laag matig fijn zand in de bodem. Van 55cm-mv tot 2,10m-mv is de bodem getypeerd als 
zwak siltige en zandige leem. Vanaf 2,10m-mv tot 2,80m-mv is de bodem als uiterst siltig 
zand getypeerd.  
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Afbeelding 5: Ondergrondse gegevens met het onderzoeksgebied van fase 1 in het rode kader en fase 2 in 
het blauwe kader (Bron:dinoloket.nl). 

2.2  Historische ontwikkeling van het plangebied 

De omgeving van onderzoeksgebieden fase 1 en 2 wordt gekenmerkt door een sterk 
agrarisch karakter, waarbij het landschap vaak tot ver terug in de tijd onveranderlijk is 
gebleven. Het plangebied is gelegen op ca. 500m ten zuidwesten van de historische kern 
van Tubbergen. De eerste historische informatie het terrein valt samen met de 
ontstaansgeschiedenis van Tubbergen, waarvan de eerste schriftelijke aanwijzingen al uit 
respectievelijk 1312 stamt.

6
 In deze periode, de Late Middeleeuwen, was het agrarisch 

landschap georganiseerd in Marken, welke bestaan uit verenigingen van grondeigenaren die 
in een buurschap de gemeenschappelijke grondeigendommen beheren. Deze Marken zijn 
typisch voor Oost-Nederland en waarschijnlijk is ook het plangebied vroeger onder een 
dergelijke Marke gevallen.

7
 

Plangebied 

De onderzoeksgebieden fase 1 en 2 liggen op historische kaarten gelegen in agrarische 
percelen, op de flank van de Noord-Esch, een es met een mogelijke oorsprong in de Late 
Middeleeuwen De onderzoeksgebieden fase 1 en 2 liggen aan de weg van Almelo naar 
Tubbergen, dat vermoedelijk ook een oudere oorsprong heeft dan deze op historische 
kaarten staat aangegeven. Vanaf 1901 staat de huidige Almeloseweg op historische 
kaarten, waarna gedurende de 20

e
 eeuw langzaam bewoning wordt gerealiseerd in de 

omgeving van de onderzoeksgebieden fase 1 en 2, met name in het noordelijke deel. De 
details met betrekking tot de historische kaarten zijn als volgt: 

- Op de Krayenhoff-Atlas uit 1799-1805 zijn de onderzoeksgebieden fase 1 en 2 niet 
gekarteerd. Enkel de weg van Tubbergen naar Almelo is weergegeven (zie Afbeelding 6). 

- Op de Kadastrale kaart uit 1811-1832 zijn de onderzoeksgebieden fase 1 en 2 onderdeel 
van meerdere percelen die als bouwland of weiland zijn getypeerd (zie Afbeelding 7). 

- Op de topografische kaart uit 1850 zijn de onderzoeksgebieden fase 1 en 2 gelegen in 
meerdere agrarische- en bospercelen, waardoor de weg van Tubbergen naar Almelo is 
gelegen met daarop haaks een kleinere weg die zich naar de diverse akkers ten zuiden 
van het plangebied uitstrekt. Daarnaast is zichtbaar datde onderzoeksgebieden fase 1 en 
2 op de flank liggen van de ‘Noord-Esch’. Dergelijke essen hebben doorgaans een 
datering tot in de Late Middeleeuwen. De oudste esvorming vindt plaats in de 8

e
 eeuw n. 

Chr. (zie Afbeelding 8).
8
 

                                                      
6
 http://www.heemkundetubbergen.nl/ 

7
 Van Straten 2008, 28 

8
 Barends et al. 1997. 

B28E0641 
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Afbeelding 8: Situatie in 1850 met het onderzoeksgebied van fase 1 in het rode kader en fase 2 in het 
blauwe kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 

Afbeelding 9: Situatie in 1901 met het onderzoeksgebied van fase 1 in het rode kader en fase 2 in het 
blauwe kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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Afbeelding 10: Situatie in 1933 (links) en 1955 (rechts) met het onderzoeksgebied van fase 1 in het 
rode kader en fase 2 in het blauwe kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 

 

  
Afbeelding 11: Situatie in 1995 (links) en 2016 (rechts) met het onderzoeksgebied van fase 1 in het 
rode kader en fase 2 in het blauwe kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 

2.3 Archeologische waarden 

Uit Archis3 blijkt dat er voorafgaand aan fase 1 van het onderzoek nog geen archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden in het plangebied. Op basis van de resultaten uit fase  1 in 
is in het oostelijk deel van dit onderzoeksgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In 
een straal van 500m rond het plangebied zijn in Archis3 nog een zestal 
onderzoeksmeldingen bekend en twee vondstmeldingen (zie Afbeelding 12). In Dans-Easy is 
nog een onderzoek opgenomen dat niet in Archis3 is vermeldt. 

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek
9
 (zaaknummer 4039473100) door SOB 

Research laten zien dat in het onderzochte plangebied sprake is zandwinning (noordelijk en 
westelijk deel), waarbij de bodem is afgegraven tot net boven of in de natuurlijke bodem. In 
het westelijk deel zijn wel een waterkuil en rij paaltjes uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. In het 
oostelijk deel zijn een depressie met vertrappelde laag (veedrift) en vermoedelijke greppel 
aangetroffen met vondstmateriaal uit de Nieuw Tijd. In het oostelijk deel zijn ook sporen van 
diepploegen aangetroffen die zich in zuidelijke richting dieper insnijden. Op basis van fysieke 
en inhoudelijke criteria is geen als behoudenswaardig aan te merken archeologische 
vindplaats aangetroffen. Er wordt dan ook geadviseerd om het plangebied vrij te geven. 

300m ten noorden van het plangebied is in 2003 door RAAP een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek

10
 (zaaknummer 2059217100) uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek 

wordt een hoge zwarte enkeerdgrond op keileem verwacht. Daarnaast geldt een hoge 

                                                      
9
 Benerink, 2017 

10
 Ringenier 2003. 
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archeologische verwachting op basis van eerder aangetroffen artefacten in de omgeving. Uit 
het veldonderzoek blijkt dat de verwachtte hoge zwarte enkeerdgrond is gelegen op dekzand 
van de Formatie van Boxtel. De aangetroffen indicatoren zijn allen zeer fragmentarisch en 
kunnen slechts gedateerd worden tussen de Late Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen. 

320m ten noorden van het plangebied is in 2006 door RAAP een bureau- en inventariserend 
veldonderzoek

11
 (zaaknummer 20110862100) uitgevoerd. Op basis van het 

bureauonderzoek is voor de betreffende locatie een verwachtingsmodel opgesteld, waarin 
voornamelijk een verwachting voor de Late Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen gold. 
Deze was gebaseerd op het in 2003 door RAAP uitgevoerd booronderzoek

12
, waarbij een 

fossiele cultuurlaag met zeer gefragmenteerd aardewerk onder het plaggendek is 
aangetroffen.

13
 

Uit het door RAAP uitgevoerde booronderzoek blijkt dat in het desbetreffende plangebied 
sprake is van een plaggendek, met een dikte van maximaal 1m, met daaronder een 
(licht)bruingrijze laag dat als fossiele cultuurlaag is geïnterpreteerd. Op een diepte tussen 
1,2m-mv en 1,4m-mv bevindt zich de natuurlijke bodem, bestaande uit grindhoudend zand. 
In het plaggendek zijn concentraties puin aangetroffen, op grond waarvan het plaggendek in 
de 18

e
 of 19

e
 eeuw is gedateerd. In de fossiele cultuurlaag zijn een aantal zeer 

fragmentarische scherven aangetroffen die niet nauwkeuriger gedateerd kunnen worden dan 
Late Bronstijd t/m Late Middeleeuwen. Slechts 2 scherven zijn duidelijk in de Late 
Middeleeuwen te dateren. Verder is in alle boringen sporen van houtskool aangetroffen. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek is door RAAP aanbevolen om het plangebied vrij te 
geven van archeologisch onderzoek tot 80cm-mv. Indien diepere bodemingrepen gepland 
zijn dan 80cm-mv, is aanbevolen om over te gaan tot een opgraving.

14
 

320 ten noorden van het plangebied is in 2007 door ADC Archeoprojecten een 
proefsleuvenonderzoek

15
 (zaaknummer 2151379100) op de locatie van het eerdere 

onderzoek door RAAP. De rapportage is niet beschikbaar in Archis of Dans-Easy, maar op 
basis van de omschrijving in Archis kan worden vastgesteld dat sprake is van 
bewoningsresten zijn aangetroffen uit de Midden Bronstijd, IJzertijd en Late Middeleeuwen. 
De archeologische sporen worden afgedekt door een ca. 1,4 m dik cultuurdek waarvan de 
onderste 0,3 à 0,4 m bestaat uit een fossiele cultuurlaag (akkerlaag) met daarop een esdek 
dat zich door intensieve bemesting vanaf de Nieuwe Tijd heeft gevormd. Het aangetroffen 
vondstmateriaal stamt ook uit deze perioden. Op basis van het onderzoek wordt gesproken 
over een behoudenswaardige vindplaats met aanzienlijke informatiewaarde. 

320 ten noorden van het plangebied is in het gebied waar eerder door RAAP en ADC 
onderzoek is uitgevoerd in 2009 door Oranjewoud een Definitieve Opgraving

16
 (zaaknummer 

2260307100) uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn één of meerder erven opgegraven die 
dateren uit de vroege IJzertijd tot midden-IJzertijd. Binnen het onderzochte gebied zijn, drie 
(mogelijke) huisplattegronden, elf spiekers aangetroffen, en zijn er een aantal afval- of 
voorraadkuilen aanwezig waarboven mogelijk ook nog spiekers hebben gestaan. 
Vermoedelijk loopt dit nederzettingsterrein verder door onder de Tubberger Es. 
 
470 m ten noordoosten van het plangebied is in 2008 door RAAP een bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek

17
 (zaaknummer 2218366100)  uitgevoerd. Behalve de meta-data 

zijn geen andere gegevens inzichtelijk in Archis of Dans-Easy. Wel is in Dans-Easy een 
bureauonderzoek

18
 uit 2016 van Laagland Archeologie opgenomen, waarin op basis van 

                                                      
11

 Ringenier 2006 
12

 Ringenier 2003. 
13

 Ringenier 2006, 5-6. 
14

 Ringenier 2006, 7-10. 
15 Alders, 2007 is niet inzichtelijk in Archis of Dans-Easy 
16

 Vissinga, 2011 

17 Brands, 2008 rapport is niet inzichtelijk in Archis of Dans-Easy, alleen de meta-data 
18

 Oude Rengerink, 2016 
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foto’s en milieu
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 
geadviseerd.
 
480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
quickscan

19

quickscan en de veldtoets 
vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd.
 

Afbeelding 12
locatie van het 
Archis3). 

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet
onderzoek. 
(zaaknummer 2764744100; 
vondst met een datering tussen het midden
zuidoosten van het plangebied bevindt zich een 
nr. 175 op de waardenkaart van de gemeente
Late Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide
bekend. Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
de zuidoostelijke punt van het plangebied 
bufferzone van een historische boerderij

Tijdens het verkennende booronderzoek
gelegen naburige perceel 

                                        
19

 Oude Rengerink, 2017
20

 Van Straten 2008, 39, nr. 149 en bijlage 1, n
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foto’s en milieu-boringen aannemelijk wordt gemaakt dat het p
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 
geadviseerd. 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
19

 met veldtoets
en de veldtoets 

vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd.

12: Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
locatie van het onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet
onderzoek. Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een 
zaaknummer 2764744100; 

vondst met een datering tussen het midden
zuidoosten van het plangebied bevindt zich een 

op de waardenkaart van de gemeente
Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide

Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
de zuidoostelijke punt van het plangebied 
bufferzone van een historische boerderij

Tijdens het verkennende booronderzoek
gelegen naburige perceel 
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boringen aannemelijk wordt gemaakt dat het p
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
met veldtoets (zaaknummer 4027647100) u

en de veldtoets kan worden opgemaakt dat 
vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd.

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet
Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een 

zaaknummer 2764744100; nr. 122
vondst met een datering tussen het midden
zuidoosten van het plangebied bevindt zich een 

op de waardenkaart van de gemeente
Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide

Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
de zuidoostelijke punt van het plangebied 
bufferzone van een historische boerderij

Tijdens het verkennende booronderzoek
gelegen naburige perceel (dhr. G. ten Hoopen) 
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boringen aannemelijk wordt gemaakt dat het p
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
(zaaknummer 4027647100) u
kan worden opgemaakt dat 

vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd.

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet
Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een 

nr. 122 op de waardenkaart van de gemeente
vondst met een datering tussen het midden
zuidoosten van het plangebied bevindt zich een 

op de waardenkaart van de gemeente) van een losse vondst met een datering in de 
Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide

Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
de zuidoostelijke punt van het plangebied (onderzoeksgebied fase 1) 
bufferzone van een historische boerderij (Groothuis, nr. 149; zie 

Tijdens het verkennende booronderzoek van fase 1
(dhr. G. ten Hoopen) 

traten 2008, 39, nr. 149 en bijlage 1, nr. 122 en 175.

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

boringen aannemelijk wordt gemaakt dat het p
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
(zaaknummer 4027647100) uitgevoerd. Uit de resultaten van de 
kan worden opgemaakt dat de bodem tot de top van de keileem is 

vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd.

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet
Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een 

op de waardenkaart van de gemeente
vondst met een datering tussen het midden-Neolithicum en de Br
zuidoosten van het plangebied bevindt zich een vondstmelding

) van een losse vondst met een datering in de 
Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide

Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
(onderzoeksgebied fase 1) 

(Groothuis, nr. 149; zie 

van fase 1 heeft de bewoner van het ten oosten 
(dhr. G. ten Hoopen) verscheidene archeologische vondsten laten 

r. 122 en 175. 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

boringen aannemelijk wordt gemaakt dat het plangebied tot minimaal 1 m
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
itgevoerd. Uit de resultaten van de 

de bodem tot de top van de keileem is 
vergraven en geroerd. Er wordt dan ook vrijgave geadviseerd. 

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

In Archis zijn ook nog een tweetal vondsmeldingen bekend die niet verbonden zijn met een 
Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een 

op de waardenkaart van de gemeente
Neolithicum en de Br
vondstmelding (zaaknummer 2768268100; 

) van een losse vondst met een datering in de 
Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide

Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 
(onderzoeksgebied fase 1) is gelegen binnen een 

(Groothuis, nr. 149; zie Afbeelding 14

heeft de bewoner van het ten oosten 
verscheidene archeologische vondsten laten 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen 

langebied tot minimaal 1 m
mv en tot op de keileem is verstoord. Er wordt dan ook vrijgave van het plangebied 

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
itgevoerd. Uit de resultaten van de 

de bodem tot de top van de keileem is 

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2

verbonden zijn met een 
Op ca. 50m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een vondstmelding

op de waardenkaart van de gemeente) van een losse 
Neolithicum en de Bronstijd. Direct ten 

zaaknummer 2768268100; 
) van een losse vondst met een datering in de 

Middeleeuwen A. De context noch de verzamelwijze van beide waarnemingen zijn 
Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 

is gelegen binnen een 
Afbeelding 14).

20
 

heeft de bewoner van het ten oosten 
verscheidene archeologische vondsten laten 

20 van 38 

langebied tot minimaal 1 m-

480 m ten noordoosten van het plangebied is in 2017 door Laagland Archeologie een 
itgevoerd. Uit de resultaten van de 

de bodem tot de top van de keileem is 

 

Archeologische waarden in de omgeving van het plangebied. Met in het rode kader de 
onderzoeksgebied fase 1 en in het blauwe kader het onderzoeksgebeid fase 2 (Bron: 

verbonden zijn met een 
vondstmelding 

) van een losse 
onstijd. Direct ten 

zaaknummer 2768268100; 
) van een losse vondst met een datering in de 

waarnemingen zijn 
Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat 

is gelegen binnen een 

heeft de bewoner van het ten oosten 
verscheidene archeologische vondsten laten 
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zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
zaten meerdere fragmenten 
alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 
pijlpunten en schrabbers
Regioarcheoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink bestudeerd.

Uit de resultaten van het in o
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

Afbeelding 13
Hoopen) afkomstig 

 Bouwhistorische waarden

Op grond van het uitgevoerde 
fase 1 en 2
Navraag bij 
zijn daarom 
verwachten.

 Archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de bekende geologische
en historische gegevens in
worden bepaald.
ligt het plangebied in een zone met 
van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen ee
archeologische beleidskaart opgesteld.
bestemmingsplan als 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 
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zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
zaten meerdere fragmenten 
alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 
pijlpunten en schrabbers
Regioarcheoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink bestudeerd.

Uit de resultaten van het in o
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

13: Foto van enkele han
afkomstig zijn van 

Bouwhistorische waarden

Op grond van het uitgevoerde 
fase 1 en 2 met uitzondering van de huidige bebouwing
Navraag bij de opdrachtgever 

daarom geen relevante
verwachten. 

Archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de bekende geologische
en historische gegevens in

en bepaald. In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3
ligt het plangebied in een zone met 
van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen ee
archeologische beleidskaart opgesteld.
bestemmingsplan als 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 
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zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
zaten meerdere fragmenten kogelpot
alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 
pijlpunten en schrabbers (zie 
Regioarcheoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink bestudeerd.

Uit de resultaten van het in onderzoeksgebied fase 1 uitgevoerd bureauonderzoek, 
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

Foto van enkele handgevormde 
van het perceel direct grenzend aan de zuidoostelijke hoek van het plangebied.

Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt
met uitzondering van de huidige bebouwing
de opdrachtgever heeft ge

relevante bovengrondse en ondergrond

Archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de bekende geologische
en historische gegevens in- en rond

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3
ligt het plangebied in een zone met 
van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen ee
archeologische beleidskaart opgesteld.
bestemmingsplan als dubbelbestemming 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 
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zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
kogelpot uit de Volle Middeleeuwen (ca. 12

alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 

(zie Afbeelding 13

Regioarcheoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink bestudeerd.

nderzoeksgebied fase 1 uitgevoerd bureauonderzoek, 
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

dgevormde scherven
perceel direct grenzend aan de zuidoostelijke hoek van het plangebied.

artografisch onderzoek blijkt
met uitzondering van de huidige bebouwing

heeft geen nadere informatie opgeleverd
bovengrondse en ondergrond

Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische-, landschappelijke
en rondom het plangebied kan de archeologische verwachting 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3
ligt het plangebied in een zone met een waarde archeologie.
van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen ee
archeologische beleidskaart opgesteld.

22
 De verwachtingen uit deze kaart zijn 

dubbelbestemming waarde archeologie hoog en middelhoog 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
uit de Volle Middeleeuwen (ca. 12

alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 

Afbeelding 13). De vondsten zijn indertijd door de 
Regioarcheoloog drs. J.A.M. Oude Rengerink bestudeerd. 

nderzoeksgebied fase 1 uitgevoerd bureauonderzoek, 
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

scherven aardewerk welke volgens de bewoner (dhr. G ten 
perceel direct grenzend aan de zuidoostelijke hoek van het plangebied.

artografisch onderzoek blijkt
met uitzondering van de huidige bebouwing niet eerder 

en nadere informatie opgeleverd
bovengrondse en ondergrond

, landschappelijke
het plangebied kan de archeologische verwachting 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3
waarde archeologie.

van archeologie in het bestemmingsplan toe te lichten is door de gemeente Tubbergen ee
De verwachtingen uit deze kaart zijn 

waarde archeologie hoog en middelhoog 
opgenomen.  Op de beleidskaart van de gemeente Tubbergen ligt het plangebied in een 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

zien, die hij tijdens het omspitten van zijn tuin heeft aangetroffen. Tussen deze vondsten 
uit de Volle Middeleeuwen (ca. 12

alsmede enkele prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden-Late Bronstijd en La
IJzertijd. Daarnaast liet hij ook meerder fragmenten bewerkt vuursteen zien, waaronder 

De vondsten zijn indertijd door de 

nderzoeksgebied fase 1 uitgevoerd bureauonderzoek, 
verkennend en karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er een beperkte kans aanwezig is op het aantreffen van archeologische indicatoren.

aardewerk welke volgens de bewoner (dhr. G ten 
perceel direct grenzend aan de zuidoostelijke hoek van het plangebied.

artografisch onderzoek blijkt dat de 
niet eerder bebouwd 

en nadere informatie opgeleverd
bovengrondse en ondergrondse bouwhistorische waarden te 

, landschappelijke-, aardkundige
het plangebied kan de archeologische verwachting 

In het vigerende bestemmingsplan ‘Tubbergen’, vastgesteld op 3
waarde archeologie.
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van een gunstige bewoningslocatie, met de aanwezigheid van een plaggendek op een 
stuwwal in het plangebied. Vooral het plaggendek biedt door de dikke ophogingslaag een 
beschermde en conserverende werking van eventueel aanwezige archeologische 
vindplaatsen tegen (sub)recente (agrarische) ingrepen.  

Archeologische vindplaatsen zullen naar verwachting bestaan uit nederzetting- en/of 
grafveld-gerelateerde vindplaatsen vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege 
Middeleeuwen, met daarnaast ook de mogelijkheid tot off-site vindplaatsen zoals resten van 
ijzer/bronsbewerking en/of meilers. Voor de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de 
verwachting toegespitst op agrarisch gerelateerde vindplaatsen, zoals verkavelings- en 
ontginningssporen, esgreppels en eventuele infrastructuur, zoals karrensporen, zandpaden 
of verharde wegen. Archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum 
kunnen niet nader gespecificeerd worden dan jachtkampen, vuursteenvindplaatsen en 
haardplaatsen. De archeologische vindplaatsen tot en met de Vroege Middeleeuwen 
bevinden zich naar verwachting direct onder het plaggendek, op een diepte van ca. 1m-mv. 
Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bevinden zich naar verwachting in 
het plaggendek, onder de subrecente bouwvoor, vanaf ca. 40cm-mv tot 1m-mv. 

2.6 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 

• Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel 
binnen het plangebied? 

De bodemopbouw bestaat uit grofzandige of lemige afzettingen van een stuwwal, met 
daarop een plaggendek. Mogelijk bevindt zich direct onder het plaggendek een oude 
cultuurlaag. Door de aanwezigheid van het plaggendek zijn dieperliggende bodemlagen naar 
verwachting nog intact en niet verstoord door (sub)recente (agrarische) ingrepen. De dikte 
van het plaggendek is naar verwachting minimaal 50 cm, met een maximale diepte tot 1m-
mv. 

 Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja; 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Voor het plangebied geldt een hoge verwachting op vindplaatsen uit de periode Laat-
Paleolithicum tot en met Nieuwe Tijd. De gespecificeerde verwachting voor het plangebied is 
als volgt (zie tabel 2): 

Tabel 2: Gespecificeerde archeologische verwachting in het plangebied 

Periode 
Verwachting 

Verwachte vindplaatstypen 
Verwachte grondlaag 
(diepte) 

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd 

 
 
Hoog 

Ontginnings-verkavelingssporen, 
esgreppels, akkerlagen, 
afvaldumps, zandpaden, 
karrensporen, verharde wegen. 

Direct onder het maaiveld 
en eventuele subrecente 
verstoringen, in of direct 
onder het plaggendek, 
vanaf ca. 40cm tot 1m-mv 

IJzertijd – Vroege Middeleeuwen 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnen/grafvelden, resten van 
ijzerbewerking, dumps 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 

Bronstijd 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnenvelden, resten van 
bronsbewerking, dumps 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 

Neolithicum 

 
Hoog 

Nederzettingsterreinen, 
urnenvelden, 
haardplaatsen/haardkuilen, 
vuursteenstrooiingen 

Direct onder het 
plaggendek en in de top 
van de natuurlijke bodem 
(C-horizont), op ca. 1m-mv 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen 

Kenmerk : EAN/ALG/HAMA/181792 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 24 van 38 

 

Laat-Paleolithicum – 
Mesolithicum 

Hoog 
Jachtkampen, haardplaatsen, 
vuursteenstrooiingen 

In de top van de 
natuurlijke bodem (C-
horizont), op ca. 1m-mv 

 
 
 
 

• Is aanvullend veldonderzoek door middel van boringen en/of 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk? 

Op basis van het bureauonderzoek (fase 1) wordt geconcludeerd dat er een hoge 
verwachting is op aanwezige archeologische vindplaatsen in het plangebied. Op basis van 
het onderzoek uit fase 1 en het proefsleuvenonderzoek wordt voor fase 2 geconcludeerd dat 
er een lage verwachting is op aanwezige archeologische vindplaatsen. Deze bevinden zich 
naar verwachting relatief ondiep in de bodem, tot maximaal 1m-mv. Om de mate van 
intactheid van de bodemopbouw, de bodemsamenstelling en de archeologische verwachting 
te toetsen dient daarom, conform de AMZ-cyclus, een inventariserend veldonderzoek 
(verkennende fase) plaats te vinden.  

Voor het verkennend booronderzoek in fase 1 geldt een standaard van 6 boringen per 
hectare. Gezien de grootte van het plangebied (3 ha) betekent dit dat er in totaal 18 boringen 
dienen te worden gezet. Deze boringen zullen gezet worden tot 25 cm in de top van de 
natuurlijke bodem, dit is op deze locatie de stuwwal. Hoewel niet noodzakelijk wordt de 
onderkant van het plaggendek en de top van de natuurlijke ondergrond gezeefd over een 
metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor controle op archeologische indicatoren. 
Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit fragmenten aardewerk, houtskool, bewerkt 
vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. Deze relatief geringe inspanning leidt tot 
aanzienlijke kenniswinst dat als argumentatie kan dienen voor het bepalen van eventueel 
aanvullend onderzoek. 

De resultaten en aanbevelingen van het verkennend booronderzoek zijn, als onderdeel van 
de rapportage met het bureauonderzoek en de verkennende en karterende 
booronderzoeken, op 22 juni 2016 getoetst door het bevoegd gezag, de Gemeente 
Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van Twente (drs. J.A.M. Oude 
Rengerink). Het bevoegd gezag gaat gedeeltelijk akkoord met het selectieadvies in de 
rapportage van fase 1. Het bevoegd gezag heeft in zijn selectiebesluit opgenomen dat in het 
oostelijk deel van het onderzoeksgebied van fase 1 een proefsleuvenonderzoek dient plaats 
te vinden om de vermeende vondstlocatie te onderzoeken en het omgevingsaspect 
‘archeologische waarden’ te kunnen onderbouwen. 

Voor het verkennend booronderzoek in fase 2 geldt een standaard van 6 boringen per 
hectare met een minimum van 5 boringen per plangebied. Gezien de grootte van het 
plangebied (1.780 m

2
) betekent dit dat er in totaal 5 boringen dienen te worden gezet. 

Omdat er geen numeriek verschil is tussen het aantal verkennende  en karterende boringen, 
wordt geadviseerd om deze boringen direct karterend te zetten. Deze boringen zullen gezet 
worden tot 25 cm in de top van de natuurlijke bodem, dit is op deze locatie de stuwwal. 
Hoewel niet noodzakelijk wordt de onderkant van het plaggendek en de top van de 
natuurlijke ondergrond gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4 mm, voor 
controle op archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit 
fragmenten aardewerk, houtskool, bewerkt vuursteen, verbrande leem, slakmateriaal, etc. 
Deze relatief geringe inspanning leidt tot aanzienlijke kenniswinst dat als argumentatie kan 
dienen voor het bepalen van eventueel aanvullend onderzoek. 
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3 Verkennend booronderzoek fase 1 

3.1 Methode 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een hoge verwachting op 
archeologische vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Om de 
archeologische verwachting nader te specificeren en mogelijk te toetsen is op woensdag 4 
mei 2016 door E. van der Kuijl (senior KNA-archeoloog) en L.D.J. de Rouw (junior KNA-
archeoloog) een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

De boringen zijn geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Hierbij is 
geprobeerd om de boringen in een driehoeksgrid te zetten, maar omdat een deel van het 
plangebied met betontegels of zeer strak gevoegde bakstenen was bestraat, zijn een aantal 
boringen in de nabijgelegen bosschages en groenstroken geplaatst. De exacte locaties zijn 
met behulp van GPS ingemeten. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). 
Hoewel niet verplicht zijn de afzonderlijke archeologische relevante bodemlagen gezeefd 
over een 4mm zeef en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc.  

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 3. De resultaten van de 
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De hoofdlijn van de bodem 
(boring 6) kan als volgt worden weergegeven (zie Tabel 3): 

Tabel 3: Boring 6 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 
0-10 Graszode  
10-50 Bruingrijs zwak siltig en 

zwak humeus fijn zand.  
Ap1: Bouwvoor 

40-80 Donkerbruin sterk siltig en 
matig humeus fijn zand 

A1: Oorspronkelijke 
eerdlaag/plaggendek 

90-115 Groene roestige keileem C; natuurlijke ondergrond 
 

Interpretatie 

Alle boringen zijn doorgezet tot tenminste 25 cm in de natuurlijke bodem. Deze bestaat op 
locatie uit (gestuwde) dekzandafzettingen (boring 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16 en 17) of 
(kei)leemafzettingen (boring 1, 5, 6, 11, 12, 13 en 14). De bodemopbouw is, waar intact, vrij 
uniform in het plangebied. De bovenlaag bestaat uit een bouwvoor, met daaronder een 
plaggendek (zie Tabel 3). Het plaggendek varieert in dikte tussen 30 cm (boring 16) en 60 cm 
(boring 13). Op de locatie van de kas en het daarnaast gelegen zuidelijk terrein is de bodem 
verstoord (zie Afbeelding 15). Hierbij is onder andere in de onderkant van de geroerde lagen 
plastic en ander recent afval aangetroffen. 
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Afbeelding 15: Intactheid bodem in het plangebied. Kleurschema: Rood: Verstoord, Groen: Intact. 

Uitzonderingen op het uniforme beeld zijn boring 15 en boring 16. In boring 15 is de totale 
eerdlaag 90cm dik als gevolg van een eerdere ophoging van het terrein. Tijdens het 
veldwerk is door de eigenaar van het zuidoostelijke perceel verteld dat het bovenste deel 
van het plaggendek afkomstig is van het naastgelegen terrein, waar ook deels de kassen op 
zijn gelegen, waarbij het weiland rondom boring 15 als stort heeft gediend. Dit wordt gezien 
het grote verschil in reliëf aannemelijk geacht. Verder is in boring 16 onder het plaggendek 
een intacte inspoelingshorizont (B) aangetroffen.  

Globaal gezien ligt de natuurlijke bodem in het centrum van plangebied dieper dan die in het 
oosten en westen (zie Afbeelding 16). Dit ondersteunt de interpretatie dat het hier om een 
verstoorde (deels vergraven) bodem gaat. Hierbij moet wel als kanttekening worden 
geplaatst dat de dieptes van de boringen ten opzichte van het maaiveld zijn gemeten. 
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld indien het terrein is opgehoogd, zoals in boring 15. 
Het maaiveld loopt geleidelijk af richting het oosten (zie Afbeelding 4 en Afbeelding 17). 

Conclusie 

Hoewel in meerdere boringen een intact bodemprofiel is aangetroffen en het 
bureauonderzoek een hoge verwachting geeft op archeologische spoor- of vondstlagen, zijn 
tijdens het verkennend bodemonderzoek, geen relevante archeologische indicatoren of 
intacte cultuurlagen aangetroffen. Hierdoor kan op basis van het verkennend booronderzoek 
nog geen uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van archeologische 
vindplaatsen in het plangebied en is nader onderzoek noodzakelijk door middel van 
karterende boringen. 
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Afbeelding 16: Diepte natuurlijke bodem. Kleurschema: Rood: 70cm-mv; Geel: 87,5cm-mv; Groen: 105cm-
mv; Lichtblauw: 122,5cm-mv; Donkerblauw: 140cm-mv. 

 

Afbeelding 17: Dynamisch hoogteprofiel in het plangebied (rode kader) gegenereerd op de AHN, met in 
rood de relatief hoge maaiveldligging en in blauw een relatief lage maaiveldligging (Bron: AHN).  
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Afbeelding 18
noordwesten.

 

 

Afbeelding 19
gelegen weilanden richting het noordwesten.
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Afbeelding 18: Impressie van de onderzoekslocatie
noordwesten. 

Afbeelding 19: Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is
gelegen weilanden richting het noordwesten.
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Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is
gelegen weilanden richting het noordwesten.
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Impressie van de onderzoekslocatie vanuit de noordoostelijke hoek van de kas richting het 

Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is
gelegen weilanden richting het noordwesten. 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

vanuit de noordoostelijke hoek van de kas richting het 

Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

vanuit de noordoostelijke hoek van de kas richting het 

Impressie van de onderzoekslocatie (paardenweides). De foto is genomen vanuit de oostelijk 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen 

vanuit de noordoostelijke hoek van de kas richting het 

genomen vanuit de oostelijk 
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4 Karterend booronderzoek fase 1 

4.1 Methode 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een deels 
intacte bodem, met een hoge trefkans op archeologische waarden. Op grond van de 
onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek is afstemming gezocht met de 
adviseur van het bevoegd gezag, drs. J.A.M. Oude Rengerink. De heer Oude Rengerink 
heeft op 9 mei 2016 als volgt gereageerd: “Globaal genomen neemt de dikte van het pakket 
dekzand op de keileem toe in oostelijke richting. Bovendien lijkt me de onderliggende 
keileem dan ook zandiger. De vindplaats net ten oosten van het plangebied is volgens mij 
ook al heel lang in ARCHIS gemeld maar of hier ook nog vondsten van elders zijn 
toegevoegd kan ik niet beoordelen. Ik heb het idee dat je in ieder geval de weilandjes in het 
oostelijk deel zeker nog door middel van een karterend booronderzoek moet 
onderzoeken”

23
. 

Om de archeologische verwachting te toetsen is op vrijdag 27 mei 2016 door E. van der Kuijl 
(senior KNA-archeoloog) en L.D.J. de Rouw (junior KNA-archeoloog) een karterend 
booronderzoek uitgevoerd in die delen van het plangebied die nog een intacte 
bodemopbouw hebben (de percelen ten westen en ten oosten van het tuincentrum). 

De boringen zijn geplaatst in een driehoeksgrid met een edelmanboor met een diameter van 
15 cm. Hierbij is de methode E2 uit de KNA-Leidraad Inventariserend Veldonderzoek als 
uitgangspunt gebruikt.

24
 Dit houdt in dat de boringen in een grid van 20m x 25m zijn gezet. 

De boorpunten zijn uitgezet met behulp van GPS door Hamaland Advies. Op basis van de 
resultaten uit het verkennend booronderzoek is het plangebied opgedeeld in twee 
deelgebieden. Het westelijke onderzoeksgebied betreft een terrein met een oppervlakte van 
ca. 5.500m

2
 en het oostelijke onderzoeksgebied heeft een oppervlakte ca. 9.500m

2
 (zie 

Afbeelding 20). Conform de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek zijn in het westelijke 
deelgebied 11 boringen gezet (tussen de rondweg en de kassen van het tuincentrum) en zijn 
in het oostelijke deelgebied 19 boringen gezet (ter plaatse van de paardenweides). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Alle 
afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd over een 4mm zeef en geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, 
houtskool, verbrande leem, bot etc.  

                                                      
23

 E-mail bericht van Het Oversticht, d.d. 9 mei 2016. 
24

 Tol et al. 2012. 
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Afbeelding 20
deelgebied in het gele kader.

 Resultaten

Geologie en bodem

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar 
resultaten van de bor
van de bodem
booronderzoek. Enkel 
verstoorde bodem aang
een diepte tussen 60cm
pleistocene ondergrond aanwezig is
aangenomen worde
volledig zijn verstoord
westelijke 
(boring 4 en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de
C-horizont (boring 
een intacte oorspronkelijke 
6 (zand) bestaat de C
met kiezels

In het oostelijke onderzoek
uitzondering van boring 18, 19, 24
waaronder incidenteel een B
boring 28 is een B
18 en 26 is een A/C
bovenliggende
subrecente verstoring to
oostelijke onderzoeksgebied bestaat de C
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Afbeelding 20: Boorpuntenkaart 
deelgebied in het gele kader.

Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar 
resultaten van de boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in 
van de bodemopbouw
booronderzoek. Enkel 
verstoorde bodem aang
een diepte tussen 60cm
pleistocene ondergrond aanwezig is
aangenomen worden dat 
volledig zijn verstoord tijdens de aanleg van de parkeerplaats
westelijke deelgebied 

en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de

horizont (boring 1, 2 en 5). 
een intacte oorspronkelijke 

bestaat de C-
met kiezels. 

In het oostelijke onderzoek
uitzondering van boring 18, 19, 24
waaronder incidenteel een B
boring 28 is een B-horizont
18 en 26 is een A/C
bovenliggende akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 
subrecente verstoring to
oostelijke onderzoeksgebied bestaat de C

Archeologie Plangebied 
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Boorpuntenkaart van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 
deelgebied in het gele kader. 

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar 
ingen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in 

opbouw is vergelijkbaar met de resultaten van
booronderzoek. Enkel in het westelijke 
verstoorde bodem aangetroffen. Hier is in boring 3, 6
een diepte tussen 60cm-mv en 105cm
pleistocene ondergrond aanwezig is

n dat eventuele archeologische niveaus
tijdens de aanleg van de parkeerplaats

gebied is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op 
en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C

waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de
1, 2 en 5). Twee van de elf boringen in het w

een intacte oorspronkelijke eerdlaag
-horizont in het westelijk 

In het oostelijke onderzoeksgebied is sprake van een andere situatie.
uitzondering van boring 18, 19, 24
waaronder incidenteel een B-horizont

horizont aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte 
18 en 26 is een A/C-horizont 

akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 
subrecente verstoring tot in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
oostelijke onderzoeksgebied bestaat de C
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van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar 
ingen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in 

vergelijkbaar met de resultaten van
het westelijke deelgebied is onder de parkeerplaats 

. Hier is in boring 3, 6
mv en 105cm-mv. Gezien 

pleistocene ondergrond aanwezig is in de overige
eventuele archeologische niveaus

tijdens de aanleg van de parkeerplaats
is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op 

en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de

Twee van de elf boringen in het w
eerdlaag (A-horizont; boring 7 en 9)

horizont in het westelijk 

sgebied is sprake van een andere situatie.
uitzondering van boring 18, 19, 24, 25, 26 en 28 sprake van

horizont (veldpodzol)
aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte 

horizont aanwezig, veroorzaakt 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 

t in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
oostelijke onderzoeksgebied bestaat de C-horizont

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar 
ingen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in 

vergelijkbaar met de resultaten van
gebied is onder de parkeerplaats 

. Hier is in boring 3, 6, 8 en 11 een 
mv. Gezien het niveau waarop de top van de 
overige boringen in het westelijke 

eventuele archeologische niveaus
tijdens de aanleg van de parkeerplaats
is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op 

en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de

Twee van de elf boringen in het w
horizont; boring 7 en 9)

horizont in het westelijk deelgebied uit roestige groengrijze keileem 

sgebied is sprake van een andere situatie.
en 28 sprake van

(veldpodzol) is gevormd (
aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte 

aanwezig, veroorzaakt 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 

t in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
horizont in zijn geheel uit 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen

van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Afbeelding 20 en Bijlage 4

ingen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in 
vergelijkbaar met de resultaten van

gebied is onder de parkeerplaats 
en 11 een puinpakket 

het niveau waarop de top van de 
boringen in het westelijke 

eventuele archeologische niveaus in dit deel van het plangebied 
tijdens de aanleg van de parkeerplaats. In de overige boringen 
is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op 

en 10). Verder is ook in diverse boringen een A/C-horizont aangetroffen;
waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de

Twee van de elf boringen in het westelijke 
horizont; boring 7 en 9). Met uitzondering van boring 

deelgebied uit roestige groengrijze keileem 

sgebied is sprake van een andere situatie.
en 28 sprake van een intacte oude 

is gevormd (boring 16 en 22). Ook in 
aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte 

aanwezig, veroorzaakt door het 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 

t in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
zijn geheel uit (gestuwd) 

Almeloseweg 47, 51 en 51a te Tubbergen 

van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 

Afbeelding 20 en Bijlage 4

ingen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. De hoofdlijn 
vergelijkbaar met de resultaten van het verkennende 

gebied is onder de parkeerplaats een 
puinpakket aanwezig

het niveau waarop de top van de 
boringen in het westelijke deelgebied, kan 

in dit deel van het plangebied 
In de overige boringen 

is sprake van een (sub)recente ophogingslaag op een C
horizont aangetroffen; 

waarbij de oorspronkelijke akkerlaag door ploegen vermengd is geraakt met de top van de
estelijke deelgebied 
. Met uitzondering van boring 

deelgebied uit roestige groengrijze keileem 

sgebied is sprake van een andere situatie. Hier is met 
een intacte oude eerdlaag

boring 16 en 22). Ook in 
aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte eerdlaag. 

door het verploegen van de 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 

t in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
(gestuwd) dekzand.
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van het karterend booronderzoek met het westelijk en het oostelijk 

Afbeelding 20 en Bijlage 4. De 
. De hoofdlijn 

het verkennende 
een volledig 

aanwezig, op 
het niveau waarop de top van de 

gebied, kan 
in dit deel van het plangebied 

In de overige boringen in het 
C-horizont 
 een laag 

top van de 
 bevatten 

. Met uitzondering van boring 
deelgebied uit roestige groengrijze keileem 

Hier is met 
eerdlaag, 

boring 16 en 22). Ook in 
 In boring 

ploegen van de 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een 

t in de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het 
dekzand. 
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Archeologische indicatoren 

Ondanks de hoge verwachting op archeologische waarden in het plangebied, zijn er geen 
relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Daarnaast is het zeer opvallend dat het 
plaggendek, op enkele locaties meer dan 50cm dik, nauwelijks puin of bemestingskeramiek 
bevat. Enkel in boring 29 is in het plaggendek glas aangetroffen, dat als restant van een 20

e
-

eeuwse wijnfles is geïnterpreteerd.
25

 

Conclusie 

Hoewel in meerdere boringen een intact bodemprofiel is aangetroffen en het 
bureauonderzoek een hoge verwachting geeft op archeologische vindplaatsen, zijn tijdens 
het karterend booronderzoek geen oude bewoningsniveaus, cultuurlagen of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen. Het westelijke deelgebied kent een grotendeels 
verstoorde bodemopbouw, mogelijk ontstaan als gevolg van de aanleg van de rondweg. De 
onderliggende bodem bestaat uit keileem, die ongeschikt wordt geacht voor vroege 
landbouwende samenlevingen. In het oostelijke deelgebied is sprake van een intact 
plaggendek, dat waarschijnlijk niet ouder is dan 150 jaar.

26
 In dit plaggendek, maar ook in de 

top van het dekzand zijn, met uitzondering van een 20
e
 eeuws fragment glas, geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. 

Vanwege het ontbreken van intacte cultuurlagen, bewoningslagen of relevante 
archeologische indicatoren adviseren wij om ter plaatse van het westelijk en oostelijk 
deelgebied geen vervolgonderzoek uit te voeren.  

                                                      
25

 Vanwege de geringe archeologische relevantie van het object is deze vondst reeds gedeselecteerd. 
26

 Zie hiervoor ook het historisch materiaal uit het bureauonderzoek. 
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5 Karterend booronderzoek fase 2 

5.1 Methode 

Om de archeologische verwachting te toetsen is op vrijdag 26 januari 2018 door E.E.A. van 
der Kuijl (senior KNA-archeoloog) en E.F.A. Anker (geo-archeoloog) een karterend 
booronderzoek uitgevoerd in het onderzoeksgebied van fase 2. 

Er is voor gekozen om minimaal 5 boringen te zetten die zoveel mogelijk regelmatig 
verspreid zijn over het plangebied (1.780 m2). Hiermee is ruim voldaan aan de boordichtheid 
van 20 boringen per ha voor een karterend booronderzoek

27
. De boringen zijn geplaatst in 

een driehoeksgrid met een edelmanboor met een diameter van 15 cm. Hierbij is de methode 
E2 uit de KNA-Leidraad Inventariserend Veldonderzoek als uitgangspunt gebruikt.

28
 Dit 

houdt in dat de boringen in een grid van 20m x 25m buiten de bebouwing zijn gezet.  De 
exacte locaties zijn met behulp van GPS ingemeten. Van alle boringen is de maaiveldhoogte 
afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). 

Het opgeboorde sediment is in het veld zintuiglijk beoordeeld en bodemkundig beschreven 
conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De Bakker en Schelling (1989). Alle 
afzonderlijke bodemlagen zijn gezeefd over een 4mm zeef en geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, 
houtskool, verbrande leem, bot etc.  

5.2 Resultaten 

Geologie en bodem  

Voor de ligging van alle boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 6. De resultaten van de 
boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in Bijlage 5. In alle boringen is sprake van 
een verstoorde bodemopbouw. De hoofdlijn van de bodem kan als volgt worden beschreven 
(Tabel 4; boring 1) 

Tabel 4: Boring 1 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 
0-10 Graszode  
10-55 Donkerbruin humeus siltig 

fijn zand met brokjes geel 
zand, brokjes leem, puin en 
wortels  

Ap1: Bouwvoor 

55-65 Grijze, sterk zandige leem 
met grind en bruine 
humeuze vlekken 

Ap2; subrecente 
ophogingslaag 

65-80 Grijsbruin iets humeus, siltig 
fijn zand met grijze 
leembrokjes en hout  

Ap3; subrecente 
ophogingslaag 

80-110 Blauwgrijze leem met matig 
fijn zand, grind en 
roestvlekken 

C; Keileem (Formatie van 
Drenthe) 

 

 

                                                      
27

 SIKB Leidraad inventariserend veldonderzoek: karterende fase. 
28

 Tol et al. 2012. 
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Interpretatie 

In alle boringen is sprake van een verstoorde bodem tot in de onverstoorde natuurlijke 
afzettingen. Uit het sterk gevlekte karakter van de aangetroffen antropogene lagen en de 
aanwezigheid van leembrokjes in deze lagen kan worden afgeleid dat de bodem binnen het 
onderzoeksgebied van fase 2 is vergraven en subrecent is opgehoogd. De aanwezigheid 
van plantenresten en hout tot maximaal 115 cm-mv (boring 5) doet vermoeden dat deze 
handelingen in het subrecente verleden hebben plaatsgevonden. Dit werd bevestigd door de 
huidige bewoner van het pand. De onverstoorde bodem in het plangebied bestaat uit 
blauwgrijze leem met matig fijn zand, grind en roestvlekken die is afgezet als keileem. De 
top van deze laag wordt op een diepte variërend van 80 cm-mv (boring 1) tot 130 cm-mv 
(boring 3) aangetroffen. In boring 2 is bovenop de keileem een 5 cm dikke laag siltig, matig 
fijn zand met grind aangetroffen. Deze laag is in het veld geïnterpreteerd als 
hellingsafspoelingsmateriaal, dat afkomstig is van de aangrenzende stuwwal aan de 
westzijde van het onderzochte perceel. 

Archeologische indicatoren 

Ondanks de hoge verwachting op archeologische waarden in het plangebied, zijn er geen 
relevante archeologische indicatoren aangetroffen.  

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van intacte 
cultuurlagen, bewoningslagen of relevante archeologische indicatoren adviseren wij om voor 
het onderzoeksgebied van fase 2 geen vervolgonderzoek uit te voeren.  
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6  Conclusie en aanbeveling  

6.1 Conclusie 

Op basis van het bureauonderzoek wordt voor fase 1 geconcludeerd dat er een hoge 
verwachting is op aanwezige archeologische vindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum tot 
en met de Nieuwe tijd in het plangebied. De redenen hiervoor zijn de gunstige 
landschappelijke situatie, in samenhang met archeologische waarnemingen in de omgeving 
van het plangebied. Daarnaast is sprake van een plaggendek in het plangebied, waardoor 
mogelijk aanwezige vindplaatsen naar verwachting beschermd zijn gebleven van eventuele 
(sub)recente verstoringen. Op basis van het onderzoek uit fase 1 en het uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek wordt voor fase 2 geconcludeerd dat er een lage verwachting is op 
aanwezige archeologische vindplaatsen. 

Uit het verkennend booronderzoek in fase 1 blijkt dat de bodem ter plaatse van de kassen 
en het daarnaast gelegen zuidelijke terrein tot in de top van de C-horizont verstoord is. In het 
overige oostelijk en westelijk deel van het plangebied is een intacte bodem aangetroffen, 
met onder de subrecente bouwvoor en erfverharding een plaggendek op de natuurlijke 
ondergrond; (gestuwd) dekzand en/of keileem. Hoewel de relevante archeologische lagen 
zijn gezeefd, zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hierbij moet als 
kanttekening worden geplaatst dat eventueel aanwezige vindplaatsen snel gemist worden 
met een verkennend booronderzoek, hiervoor is het boorgrid noch de boordiameter 
toereikend. 

In navolging van het verkennend onderzoek uit fase 1 is in overleg met de adviseur van het 
bevoegd gezag besloten om een karterend booronderzoek (fase 1) uit te voeren in die delen 
van het plangebied die een intacte bodemopbouw hebben. Dit betreft het deel ten westen en 
ten oosten van de kassen van het tuincentrum. Hierbij is vastgesteld dat de ondergrond in 
het westelijke deelgebied grotendeels is verstoord. In het oostelijke deelgebied is sprake van 
een intacte eerdlaag, die op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren, en de 
aanwezigheid van subrecent glas, op maximaal 150 jaar oud wordt geschat. Tijdens het 
karterend booronderzoek zijn geen relevante archeologische niveaus of relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen.  

Met het betrekken van de percelen aan de Almeloseweg 51 en 51a (fase 2) bij het te 
ontwikkelen gebied uit fase 1 van dit onderzoek dient ook voor deze zone de archeologische 
verwachting te worden getoetst. Op basis van het in fase 2 uitgevoerde karterende 
booronderzoek kan worden gesteld dat binnen dit onderzoeksgebied de bodem tot in de top 
van de natuurlijke afzettingen op ca 1,0 m-mv is verstoord. Tijdens het karterend 
booronderzoek zijn geen relevante archeologische niveaus of relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen.  

6.2 Selectieadvies fase 1 

Vanwege het ontbreken van archeologische bewoningsniveaus, cultuurlagen of  relevante 
archeologische indicatoren in het onderzoeksgebied, wordt door Hamaland Advies 
aanbevolen om geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de middelhoge en 
hoge archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ 
en voor het westelijk deelgebied en centrale deelgebied bij te stellen naar ‘laag’ met als 
indicatie ‘verstoord’.  
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6.3 Selectieadvies fase 2 

Vanwege het ontbreken van een intacte bodemopbouw, archeologische bewoningsniveaus, 
cultuurlagen of  relevante archeologische indicatoren in het onderzoeksgebied, wordt door 
Hamaland Advies aanbevolen om geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren en de 
hoge archeologische verwachting op de beleidskaart van Tubbergen bij te stellen naar ‘laag’ 
met als indicatie ‘verstoord’.  

6.4 Selectiebesluit fase 1 

De resultaten en aanbevelingen van het bureauonderzoek en het inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) van fase 1 zijn op 22-06-2016 getoetst 
door het bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog 
van Twente (drs. J.A.M. Oude Rengerink). De Regioarcheoloog adviseert om het 
selectieadvies van Hamaland Advies gedeeltelijk over te nemen. Voor het oostelijk 
deelgebied adviseert de Regioarcheoloog om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, 
waarbij twee proefsleuven worden aangelegd van 20 x 4 meter tot in de top van de C-
horizont om de al dan niet vermeende vondstlocatie te onderzoeken en het 
omgevingsaspect ‘archeologische waarden’ gedegen te kunnen onderbouwen. 

Op 7 april 2017 heeft SOB Research met ondersteuning van Hamaland Advies het 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het oostelijk deelgebied

29
. Afgezien van een veedrift uit 

de Nieuwe of Moderne Tijd zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. Een 
groot deel van het terrein is in het subrecente verleden ontzand ten behoeve van 
zandwinning voor woningbouw. Hierbij zijn eventuele vindplaatsen vermoedelijk verloren 
gegaan. SOB Research heeft geadviseerd om op basis van de onderzoeksresultaten het 
plangebied vrij te geven voor ontwikkeling. Dit selectieadvies is door gemeente Tubbergen 
en diens archeologisch adviseur onderschreven. 

6.5  Voorbehoud 

De resultaten en aanbevelingen uit fase 1 van het bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek (verkennende en karterende fase) zijn reeds getoetst door het bevoegd 
gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van Twente 
(toentertijd drs. J.A.M. Oude Rengerink) en hoeven niet opnieuw getoetst te worden. De 
resultaten uit fase 2 van het onderzoeken dienen nog wel getoetst te worden door het 
bevoegd gezag, de Gemeente Tubbergen en diens adviseur, de Regioarcheoloog van 
Twente (drs. A. Vissinga). 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om 
het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen 
van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat 
het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij 
onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en de verantwoordelijk beleidsadviseur archeologie van de Gemeente Tubbergen. 
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 Benerink, 2017,38. 
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Bijlage 2: Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken  
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart verkennend booronderzoek fase 1 
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Bijlage 4: Boorpuntenkaart karterend booronderzoek fase 1 
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Bijlage 5: Boorlegenda en boorstaten fase 1 en fase 2 (separaat bijgevoegd)  
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20161187 Almeloseweg  47 Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

1/5
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg  47

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Geel. iets puinhoudend,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-rood. roestvlekken,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Grijs-blauw. Keileem,C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig. Geel. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs-blauw. gemengd, sterk
gevlekt, A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

. Geel. roestvlekken, slecht gesorteed,
C-horizont, korrelgrootte 250µm.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 03 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf
Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
boomwortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, zwak siltig. Grijs. C-horizont,
korrelgrootte 250 µm. Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (130cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Geel. gebroken baksteenpuin, Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Grijs. C-horizont,
korrelgrootte 250 µm. Edelmanboor. --Zs1

Judith
hamaland logo
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land

Nederland
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 05 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
roestbrokjes, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. iets roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor. --

50cm

100cm

(1:50)

Boring 07 (100cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Geel. iets
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, zwak siltig. Grijs. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
leembrokjes, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 08 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig. Geel. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs1

Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. gemengd,
leembrokjes, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Groen. roestige keileem,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1

Judith
hamaland logo
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 09 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --

Zand, matig siltig. Geel. Ap1-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs2

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs1

Zand, zwak siltig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --

Zand, zwak siltig. Geel. iets puinhoudend,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Geel-bruin. gemengd,
A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
roestbrokken, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig. Bruin-grijs. gemengd, iets
puinhoudend, Ap3-horizont, laaggrens: scherp
. Edelmanboor.

--Zs2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 12 (120cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
gras. Edelmanboor. --

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin-grijs.
iets puinhoudend, brokken keileem,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

. Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

Judith
hamaland logo
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50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 13 (150cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld erf

Zand, zwak siltig, sterk humeus. Zwart.
teelaarde, wortels, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h3

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 14 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld pad
betonklinker. --
Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--

Zand, zwak siltig, matig grindig. Geel-bruin.
gemengd, puinhoudend, Ap3-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1g2

Groen. roestige keileem, C-horizont.
Edelmanboor.

--

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 15 (170cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
kiezels, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
kiezels, A2-horizont, plaggendek, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestvlekken,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 16 (140cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. roestbrokjes,
B-horizont, laaggrens: geleidelijk, korrelgrootte
250 µm. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig. Grijs. fijne kiezels,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg  47 Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

5/5
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg  47

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (110cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd, sterk
gevlekt, kiezels, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, restant eerdlaag, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, zwak grindig. Grijs. roestig,
kiezels, C-horizont. Edelmanboor.

--Zs3g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (130cm) datum: 05-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
iets kiezels, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Leem, sterk zandig. Bruin. sterk roestig,
kiezels, C-horizont. Edelmanboor. --Lz3

Leem, zwak zandig. Grijs. kiezels, C-horizont.
Edelmanboor.

--Lz1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

1/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 01 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
brokken roestig leem, plastic, A/C-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Leem, zwak zandig. Grijs-groen. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 02 (130cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
brokken roestig leem, A/C-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Leem, zwak zandig. Groen. roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Lz1

50cm

100cm

(1:50)

Boring 03 (75cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
Zand, zwak siltig. Bruin-grijs. gemengd,
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig grindig, matig humeus.
Bruin. puinhoudend, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs3g2h2

gebroken puin, gestuit. Edelmanboor.
--

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 04 (120cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
brokjes leem, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-wit. gemengd,
Ap13horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Leem, zwak zandig. Groen. iets zandig, roestig
, C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

2/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 05 (100cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
brokken keileem, A/C-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Leem, zwak zandig. Groen. iets zandig,
roestig, C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 06 (130cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
wortels, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Geel. kiezels, Ap2-horizont,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
puinhoudend, Ap3-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Lichtbruin. gebroken puin. Edelmanboor.
--

Zand, matig siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 07 (95cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Leem, zwak zandig. Groen. zandig, roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

(1:50)

Boring 08 (90cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld braak
Zand, zwak siltig. Lichtbruin. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Wit. puinhoudend,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, gestuit. Edelmanboor. --

gestuit

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

3/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring 09 (100cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Bruin-grijs. gemengd, iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Leem, zwak zandig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
iets puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Grind, siltig. Bruin. gebroken puin,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Gs

Leem, zwak zandig. Groen. roestig,
C-horizont. Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig. Geel. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

gebroken puin, Ap2-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor. --

Leem, zwak zandig. Groen. C-horizont.
Edelmanboor.

--Lz1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 12 (170cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
puinhoudend, Ap1-horizont, laaggrens:
scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd,
A/c-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

4/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 13 (210cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: geldeidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
A2-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, sterk siltig. Grijs. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs3

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 14 (210cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, sterk humeus. Donkerbruin.
A2-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h3

Zand, sterk siltig. Grijs. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

5/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 15 (110cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-geel. gemengd,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 16 (170cm) datum: 30-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
kiezels, A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. verkit,
B-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Geel.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 17 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1g1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 18 (120cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, zwak siltig, sterk grindig. Geel-bruin.
gemengd, A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1g3

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor. --Zs1g2

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

6/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 19 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h2

Zand, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. Ap-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3g1h2

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor. --Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 20 (180cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld weg
betonklinker. --
Zand, zwak siltig, zwak humeus. Geel.
Ap1-horizont, zandkorrelgrootte 220 µm,
laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs1h1

Zand, matig siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. plastic, A1-horizont, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2g1h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
A2-horizont, plaggendek, laaggrens:
geleidelijk. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestig,
zandkorrelgrootte 200 µm, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 21 (100cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus.
Donkerbruin. A1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3g1h2

Zand, zwak siltig, matig grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 22 (110cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. verkit,
ABhorizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, sterk grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g3

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

7/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 23 (130cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig. Bruin-geel. gemengd,
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 24 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld plantsoen
Zand, zwak siltig. Bruin. doorworteld,
teelaarde, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Bruin.
Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Grijs. roestig,
zandkorrelgrootte 180 µm, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs2

50cm

100cm

(1:50)

Boring 25 (80cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, gestuit op vast puin.
Edelmanboor.

--Zs3h2

gestuit

50cm

100cm

(1:50)

Boring 26 (100cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig. Geel-bruin. gemengd,
A/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig. Geel. C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

Judith
hamaland logo



20161187 Almeloseweg Tubbergen, gemeente Tubbergenbijlage 5 boorstaten

projectnummer

20161187
blad

8/8
locatie

Tuincentrum Tubbergen
opdrachtgever

Ad Fontem
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg

postcode / plaats

Tubbergen, gemeente Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 27 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
puinpikkels, A1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
A2-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor. --Zs3h1

Zand, matig siltig. Geel. sterk roestig,
C-horizont. Edelmanboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 28 (110cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Geel-bruin. gemengd,
Ap1-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig. Bruin-rood. geelbruin,
B/C-horizont, laaggrens: geleidelijk.
Edelmanboor.

--Zs1

Zand, zwak siltig. Grijs. zandkorrelgrootte 220
µm, C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 29 (120cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --
Zand, matig siltig. Grijs-bruin. iets puin,
Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, sterk siltig, matig humeus. Donkerbruin.
A1-horizont, laaggrens: scherp, 20e eeuws
glasscherven. Edelmanboor.

--Zs3h2

Zand, matig siltig. Bruin-rood. geelbruin
gemengd, B/C-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs.
C-horizont. Edelmanboor.

--Zs1g1

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 30 (160cm) datum: 31-05-2016

Boormeester: Eric

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --

Zand, zwak siltig, matig humeus. Bruin. iets
puin, Ap1-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs1h2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
gevlekt, Ap2-horizont, laaggrens: scherp.
Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin. rest
A1-horizont, laaggrens: scherp. Edelmanboor.

--Zs2h1

Zand, zwak siltig. Geel. roestig, C-horizont.
Edelmanboor.

--Zs1

Judith
hamaland logo



181792 Almeloseweg 51 Tubbergenboorstaten

projectnummer

181792
blad

1/2
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridsch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg 51

postcode / plaats

Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring Boring 1; Coördinaten 249.417/491.598 (110cm) datum: 27-01-2018

Boormeester: Eric van der Kuijl

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --10

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Wortels matig. brokjes geel zand en leem,
Ap1-horizont, laaggrens scherp. Edelmanboor.

Puin matig.

55

Zs2h2

Leem, sterk zandig, matig grindig. bruine
humeuze vlekken, Ap2-horizont, laaggrens
scherp. Edelmanboor.

--65Lz3g2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
grijze leembrokjes, Ap3-horizont, laaggrens
scherp. Edelmanboor.

Hout matig.80Zs2h1

Leem, sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. C-horizont (keileem).
Edelmanboor.

--
110

Lz3g2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring Boring 2; Coördinaten 249.442/491.586 (140cm) datum: 27-01-2018

Boormeester: Eric van der Kuijl

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --10

Zand, matig siltig, matig grindig. Geel. /bruin
sterk gevlekt, Ap1-horizont, laaggrens scherp.
Edelmanboor.

Puin matig.

60

Zs2g2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Wortels matig. grijze leembrokjes,
Ap2-horizont, laaggrens scherp. Edelmanboor.

--

110

Zs2h1

Zand, matig siltig, matig grindig. Geel.
C-horizont (hellingsafspeolingsmateriaal).
Edelmanboor.

--115Zs2g2

Leem, sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. C-horizont (keileem).
Edelmanboor.

--
140

Lz3g2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring Boring 3; Coördinaten 249.452/491.607 (155cm) datum: 27-01-2018

Boormeester: Eric van der Kuijl

Maaiveld tuinperk
Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
brokjes geel zand, Ap1-horizont, laaggrens
scherp. Edelmanboor.

--15Zs2h1

Zand, matig siltig. Geel. grijsbruin gevlekt,
Ap2-horizont, laaggrens scherp. Edelmanboor.

--
35

Zs2

Zand, matig siltig. Geel. roodbruin/grijsbruin
sterk gevlekt, Ap3-horizont, laaggrens scherp.
Edelmanboor.

Puin zwak.
70

Zs2

Zand, matig siltig, matig grindig, matig
humeus. Donkerbruin. /lichtbruin/geel gevlekt,
leembrokjes, Ap4-horizont, laaggrens scherp.
Edelmanboor.

--

130

Zs2g2h2

Leem, sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. C-horizont (keileem).
Edelmanboor.

--
155

Lz3g2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring Boring 4; Coördinaten 249.464/491.614 (130cm) datum: 27-01-2018

Boormeester: Eric van der Kuijl

Maaiveld gras
graszode. Edelmanboor. --10

Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Wortels matig, Plantenresten matig. gevlekt,
Ap1-horizont, laaggrens scherp. Edelmanboor.

--

105

Zs2h2

Leem, sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. C-horizont (keileem).
Edelmanboor.

--
130

Lz3g2

Judith
logo Hamaland



181792 Almeloseweg 51 Tubbergenboorstaten

projectnummer

181792
blad

2/2
locatie

Almeloseweg
opdrachtgever

Ad Fontem Juridsch Bouwadvies
bureau

Hamaland Advies

locatieadres

Almeloseweg 51

postcode / plaats

Tubbergen
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring Boring 5; Coördinaten 249.470/491.604 (140cm) datum: 27-01-2018

Boormeester: Eric van der Kuijl

Maaiveld tuinperk
Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
Wortels sterk. Ap1-horizont (tuinaarde),
laaggrens scherp. Edelmanboor.

--
25

Zs2h1

Zand, matig siltig. Bruin. Wortels matig,
Plantenresten matig. /geel/roodbruin sterk
gevlekt en gemengsd, Ap2-horizont, laaggrens
scherp. Edelmanboor.

--

115

Zs2

Leem, sterk zandig, matig grindig. Blauw-grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. C-horizont (keileem).
Edelmanboor.

--
140

Lz3g2

Judith
logo Hamaland
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1. Inleiding          
 
 
1.1 Planontwikkeling 
 
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is uitgevoerd in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging voor de bouw van nieuwe woningen ter plaatse van ‘Plangebied De Esch’, 
gelegen in de driehoek tussen de Almeloseweg, de Tubbergeresweg en de Maatweg te Tubbergen 
(Gemeente Tubbergen). De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 2.5 hectare. Het 
onderzoeksgebied betreft het oostelijke deel van het plangebied, met een oppervlakte van circa 0.8 
hectare (zie Afbeelding 3). 
 
 

 
 
Afbeelding 1. De ligging van het plangebied in Nederland (rode stip). 
 
 
1.2 Archeologisch onderzoek 
 
Op de kaart van het vigerende 'Bestemmingsplan Tubbergen'1 wordt ter plaatse van het oostelijke deel 
van het plangebied een zone weergegeven met een dubbelbestemming, 'Waarde Archeologie'. Voor 
een dergelijke zone geldt op basis van artikel 17 van de bestemmingsplanregels een archeologische 
onderzoeksverplichting wanneer daar in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 2.500 m² en met een diepte 
van meer dan 0.4 meter beneden het maaiveld.2 
 
In het kader van de vergunningprocedure moest dan ook eerst een Archeologisch Bureauonderzoek en 
een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-Overig) worden uitgevoerd, 
als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus. Dit onderzoek is in 2016 uitgevoerd door 
Hamaland Advies.3  
                                                        
1 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Tubbergen definitief vastgesteld op 6 januari 2015. 
2 Deze dubbelbestemming en de daarbij behorende bestemmingsplanregels zijn gebaseerd op de Archeologische 
Verwachtings- en advieskaart van de Gemeente Tubbergen, waarop hier een zone met een hoge archeologische 
verwachting wordt weergegeven; zie Van Straten, 2008. 
3 De Rouw, Van der Kuijl en Rohling, 2016 
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Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er ter plaatse van het 
plangebied sprake was van een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van 
archeologische resten uit de periode van het Laat Paleolithicum t/m de Nieuwe Tijd. Op basis van het 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennend) is vastgesteld dat ter 
plaatse van het centrale deel van het plangebied een verstoorde bodemopbouw aanwezig was. 
Daarnaast werden bij het onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van het 
onderzoek werd geadviseerd om een vervolgonderzoek te doen uitvoeren door middel van een 
karterend booronderzoek, binnen het intacte westelijke en oostelijke deel van het plangebied.  
Op basis van de resultaten van het karterend booronderzoek werd geconcludeerd dat ter plaatse van het 
westelijke deel van het plangebied voor een groot deel eveneens sprake was van een verstoord 
bodemprofiel. Ter plaatse van het oostelijke deel van het plangebied werd wel een intacte 
bodemopbouw vastgesteld, maar werden in de boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Geadviseerd werd om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Uiteindelijk is door de voormalige regio-
archeoloog, de heer J. A. M. Oude Rengerink, geadviseerd om ter plaatse van het oostelijke deel van 
het plangebied een vervolgonderzoek uit te doen voeren in de vorm van een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven. Dit advies is overgenomen door de Gemeente 
Tubbergen. Vervolgens is door Hamaland Advies een Programma van Eisen voor het 
proefsleuvenonderzoek opgesteld, dat door de Gemeente Tubbergen is goedgekeurd en vastgesteld.4  
 
 
1.3 Opdrachtverlening en fasering 
 
Op basis van de op 14 maart 2017 door SOB Research opgestelde offerte heeft Ad Fontem ruimtelijk 
advies op 29 maart 2017 aan SOB Research opdracht verleend om het IVO-P uit te voeren. Na de 
opdrachtverlening is eerst gewerkt aan de voorbereiding en planning van het onderzoek. De uitvoering 
van het veldonderzoek vond plaats op 7 april 2017. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden 
conclusies en het daarop gebaseerde advies, zijn uitgewerkt in het nu voorliggende rapport. 
 
 
1.4 Doel van het onderzoek 
 
1.4.1 Opgave 
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek (IVO-P) was om na te gaan of er ter plaatse van het 
plangebied (behoudenswaardige) archeologische resten aanwezig waren. Indien dit het geval was 
dienden onder andere de omvang, de stratigrafie, de ouderdom, de aard, de gaafheid en de 
conserveringstoestand van deze archeologische resten nader te worden bepaald. Het onderzoek en het 
daarop gebaseerde advies dienden tevens voldoende basis bieden voor een besluit van de bevoegde 
overheid ten aanzien de noodzaak - of het ontbreken daarvan - tot aanvullend archeologisch 
onderzoek. 
 
1.4.2 Onderzoeksvragen 
 
De onderstaande onderzoeksvragen zijn onverkort overgenomen uit het PvE.5 De onderzoeksvragen 
zijn, voor zover van toepassing en voor zover dit op basis van de onderzoeksresultaten mogelijk was, 
geadresseerd in Hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit rapport.  
 
1. Zijn ter plaatse van het te ontwikkelen plangebied archeologische resten aanwezig in de vorm van 
grondsporen, vondsten en/of vondstconcentraties? 
 
2. Wat is de precieze aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de archeologische resten? 
 
                                                        
4 Van der Kuijl, 2017 
5 Van der Kuijl, 2017: 9 
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3. Wat is de ruimtelijke verspreiding van de archeologische resten, zowel in horizontale als verticale 
(stratigrafische) zin? 
 
4. Komt de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied overeen met het 
booronderzoek? Zo nee, dan dient een aanvullende profielbeschrijving te worden opgenomen in het 
rapport. 
 
5. Wat is de fysieke kwaliteit van sporen en vondsten? 
 
6. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied en de daarmee gepaarde gaande veranderingen in het landschap (landschapsgenese)? 
 
7. Waar en in welke mate is de oorspronkelijke bodemopbouw verstoord en tot welke diepte? 
 
8. Bevestigt het onderzoek de resultaten van het bureauonderzoek en de grondboringen. Zo nee, wat is 
de reden dat er een verschil ten opzichte van de resultaten van het bureauonderzoek en de 
grondboringen is waargenomen? 
 
9. Is er sprake van off-site activiteiten of maakt de vindplaats (c.q. de vindplaatsen. deel uit van één of 
meerdere nederzettingen? 
 
10. Zijn er gebouwsporen (bijvoorbeeld hutkommen. of afvalkuilen aanwezig die geassocieerd kunnen 
worden met een bepaalde nijverheid en zo ja, wat is de aard en datering ervan? 
 
11. Wat is de relatie van de mogelijk aanwezige vindplaats met de eerder aangetroffen archeologische 
vondsten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
 
12. Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
is noodzakelijk, indien de aangetroffen waarden niet ingepast kunnen worden in de ruimtelijke 
ontwikkeling? 
 
 
1.5 Onderzoeksteam 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door: 
 
G. M. H. Benerink  coördinatie, veldonderzoek, gegevensuitwerking en rapportage  
E. E. A. van der Kuijl  veldonderzoek 
J. E. van den Bosch  eindredactie 
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Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rood omkaderd) en het onderzoeksgebied (blauw omkaderd), geprojecteerd 
op een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal 1: 25.000.  
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Afbeelding 3. De ligging van het plangebied (rood omkaderd) en het onderzoeksgebied (blauw omkaderd), geprojecteerd 
op een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal 1: 2.500.  
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2. Archeologische verwachting 
 
De onderstaande gegevens met betrekking tot de gespecificeerde archeologische verwachting binnen 
het plangebied zijn integraal overgenomen uit het Programma van Eisen.6 
 
2.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 
 
Geologie, Geomorfologie en Bodemkunde 
 
Geologisch gezien bestaat het plangebied uit gestuwde afzettingen (stuwwal) van fijn tot matig grof 
zand met hier en daar leem uit de glaciale periodes (ijstijden). Derhalve is het plangebied op de 
geomorfologische kaart ook gekarteerd als een hoge stuwwal (code 11b3). Het plangebied is op de 
bodemkaart grotendeels gelegen in een terrein met een hoge zwarte enkeerdgrond, met leemarm en 
zwak lemig fijn zand (code zEZ21) Een klein deel van het terrein is niet getypeerd als gevolg van de 
ligging in de bebouwde kom. Verder ligt ten oosten van het plangebied een terrein met een 
laarpodzolgrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (code cHn21).  
 
In het huidige plangebied is met uitzondering van zes boringen (18, 19, 24, 25, 26 en 28) sprake van 
een intacte oude eerdlaag, waaronder incidenteel een B-horizont (veldpodzol) is gevormd (boring 16 
en 22). In boring 28 is ook een B-horizont aangetroffen, maar hier ontbreekt een intacte eerdlaag. In 
boring 18 en 26 is een A/C-horizont aanwezig, veroorzaakt door het verploegen van de bovenliggende 
akkerlaag met de natuurlijke bodem. In boring 19 en 24 is sprake van een subrecente verstoring tot in 
de natuurlijke bodem. Boring 25 is gestuit op vast puin. In het oostelijke onderzoeksgebied bestaat de 
C-horizont in zijn geheel uit (gestuwd) dekzand. 
 
In de zone met een hoge zwarte enkeerdgrond is het grondwater getypeerd met grondwatertrap V. Dit 
betekent een gemiddelde hoge grondwaterstand in de winter, van 40 cm -mv en een gemiddelde lage 
grondwaterstand in de zomer, dieper dan 120 cm -mv. In het veldonderzoek dat in de zomer van 2016 
is uitgevoerd, is geen grondwatertrap aangetroffen. De boringen zijn tot maximaal 170 cm -mv 
doorgezet. Op de Algemene Hoogtekaart Nederland ligt het plangebied in een terrein met hedendaagse 
bebouwing, het tuincentrum en aanwezige flora. In het westen is de maaiveldhoogte 26.51 meter 
+NAP. In het midden ligt het maaiveld op 25.43 meter +NAP en in het oosten bevindt zich een lager 
gelegen terrein met een hoogte van 22.93 meter +NAP. Uit deze gegevens blijkt dat het plangebied is 
gelegen op de flank van een stuwwal waarbij het maaiveld daalt van west naar oost. 
 
Historie en cultuurlandschap 
 
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een sterk agrarisch karakter, waarbij het 
landschap vaak tot ver terug in de tijd onveranderlijk is gebleven. Het plangebied is gelegen op ca. 
500m ten zuidwesten van de historische kern van Tubbergen. De eerste historische informatie het 
terrein valt samen met de ontstaansgeschiedenis van Tubbergen, waarvan de eerste schriftelijke 
aanwijzingen al uit respectievelijk 1312 stamt. In deze periode, de Late Middeleeuwen, was het 
agrarisch landschap georganiseerd in Marken, welke bestaan uit verenigingen van grondeigenaren die 
in een buurschap de gemeenschappelijke grondeigendommen beheren.  
 
Het plangebied is op historische kaarten gelegen op agrarische percelen, op de flank van de Noord-
Esch, een es met een (mogelijke) oorsprong in de Late Middeleeuwen. Het plangebied ligt aan de weg 
van Almelo naar Tubbergen, dat vermoedelijk ook een oudere oorsprong heeft dan deze op historische 
kaarten staat aangegeven. Vanaf 1901 staat de huidige Almeloseweg, ten westen van het plangebied, 
op historische kaarten.  

                                                        
6 Van der Kuijl, 2017: 6-8 
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Er wordt pas op de topografische kaarten vanaf 1995 bebouwing in het onderzoeksgebied 
weergegeven. De aanwezige bebouwing (van het tuincentrum) aanwezig. Grote delen van het oostelijk 
deel van het plangebied, waar het huidige onderzoeksgebied ligt, zijn nooit bebouwd geweest. 
 
2.2 Aard en ouderdom van vindplaats(en) 
 
Op de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen zijn enkele waarnemingen in de 
nabijheid van het plangebied bekend. Op circa 50 meter ten noordwesten van het plangebied bevindt 
zich een waarneming (nr. 122) van een losse vondst met een datering tussen het Midden Neolithicum 
en de Bronstijd (zie Afbeelding 5). Direct ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich een 
waarneming (nr. 175) van een losse vondst met een datering in de Late Middeleeuwen A. De context 
en de verzamelwijze van beide waarnemingen zijn onbekend.  
 
Verder blijkt uit de archeologische waardenkaart van de gemeente Tubbergen dat de zuidoostelijke 
punt van het plangebied is gelegen binnen een bufferzone van de historische boerderij van Groothuis 
(nr. 149). De bewoner van het ten oosten gelegen naburige perceel (de heer G. ten Hoopen) heeft 
tijdens het omspitten van zijn tuin verscheidene archeologische vondsten aangetroffen. De vondsten 
zijn indertijd door de Regioarcheoloog drs. H. Oude Rengerink bestudeerd. Tussen deze vondsten 
zaten meerdere fragmenten kogelpot uit de Volle Middeleeuwen (ca. 12de -13de eeuw) alsmede enkele 
prehistorische scherven, mogelijk uit de Midden- - Late Bronstijd en Late IJzertijd. Daarbij waren ook 
meerdere fragmenten bewerkt vuursteen, waaronder pijlpunten en schrabbers. Op basis van deze 
waarneming kan gesteld worden dat er een kans op het aantreffen van archeologische vondsten in het 
onderzoeksgebied aanwezig is.  
 
In het plangebied gebied zelf zijn in Archis3 geen onderzoeken of waarnemingen bekend. Tijdens het 
veldonderzoek in 2016 zijn geen oude bewoningsniveaus, cultuurlagen of relevante archeologische 
indicatoren aangetroffen. Het plaggendek bevat, op enkele locaties meer dan 50cm dik, zeer weinig 
puin of bemestingskeramiek. Enkel in boring 29 is in het plaggendek glas aangetroffen, dat als restant 
van een 20ste-eeuwse wijnfles is geïnterpreteerd. Ook in de top van het dekzand zijn geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 
 
Op grond van de landschappelijke ontstaansgeschiedenis en de vondsten uit de omgeving kan de aard 
en ouderdom van de mogelijke vindplaatsen niet anders aangeduid worden dat er op de 
onderzoekslocatie bewoningssporen uit de periode van het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe 
Tijd aanwezig kunnen zijn. De redenen hiervoor zijn de gunstige landschappelijke situatie, in 
samenhang met archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied. Daarnaast is sprake 
van een plaggendek in het plangebied, waardoor mogelijk aanwezige vindplaatsen naar verwachting 
beschermd zijn gebleven van eventuele (sub)recente verstoringen. 
 
 
2.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 
 
De waarnemingen in de omgeving zijn als gevolg van de prospectiewijze (losse vondsten) qua 
begrenzing en oppervlakte niet verder te onderbouwen. Voor het plangebied kan worden 
geconcludeerd dat de begrenzing en oppervlakte van de mogelijke vindplaatsen vooralsnog niet nader 
kan worden vastgesteld. 
 
 
2.4 Structuren en sporen 
 
Middels losse vondsten van o.a. amateur archeologen zijn in de omgeving van het plangebied 
bewoningsresten aangetoond van de midden-Neolithicum tot de Late Middeleeuwen. De Oude 
Almeloseweg uit de Late Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd loopt door het plangebied. Tevens zijn op 
historische kaarten akkers aangetoond uit de Late Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd.  
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In het plangebied worden daarom structuren en sporen verwacht van bewoningssporen vanuit de 
periode van het laatpaleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. 
 
 
2.5 Anorganische artefacten 
 
Verwachtte artefacten zijn hoofdzakelijk: Aardewerk, natuursteen, vuursteen, glas, hout, leer en 
bouw/wegmateriaal. 
 
 
2.6 Organische artefacten 
 
Organische resten en bot zullen door de wisselende nat/droge en zuurstofarme/-rijke 
bodemomstandigheden matig tot slecht zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren zijn 
waarschijnlijk matig tot goed geconserveerd. 
 
 
2.7 Archeozoölogische en -botanische resten 
 
De kans is klein dat paleo-ecologische resten goed bewaard zijn gebleven door de wisselende 
nat/droge en zuurstofarme/-rijke bodemomstandigheden. 
 
 
2.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 
 
Indien er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn in het plangebied, dan komen deze direct onder 
de huidige bouwvoor in het 50 cm dikke plaggendek voor tot een maximale diepte van 0.70 meter tot 
1.40 meter -mv en in de top van het dekzand vanaf een diepte van circa 0.70 meter tot 1.40 meter -mv. 
 
 
2.9 Gaafheid en conservering 
 
Vondstmateriaal, sporen en structuren kunnen goed bewaard zijn gebleven door de dikte van het 
afdekkend plaggendek (≥50 cm). 
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Afbeelding 4. Boorpuntenkaart Karterend booronderzoek. Bron: Van der Kuijl, 2017. 
 

 
 
Afbeelding 5. Uitsnede van de Archeologische Verwachtings- en advieskaart Gemeente  
Tubbergen met het onderzoeksgebied (blauw omkaderd). Bron: Van der Kuijl, 2017. 
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3. Uitvoering: methoden en technieken 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Om tot een voldoende betrouwbare archeologische waardestelling te komen, dienden binnen het 
onderzoeksgebied 2 proefsleuven te worden aangelegd, met een gezamenlijke oppervlakte van 160 m². 
Dit betrof 2 proefsleuven met een omvang van 20 x 4 meter (zie Afbeelding 6). Het veldwerk van het 
IVO-P is uitgevoerd op 7 april 2017. Ten tijde van het veldonderzoek waren ter plaatse van het 
onderzoeksgebied paardenweiden aanwezig. 
 
 
3.2 Uitvoering 
 
Het is onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (Versie 4.0, 
2016), de KNA 4.0, Protocol IVO 4003 (2016) en het PvE.  
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 bleek sprake te zijn van een diepe bodemverstoring. Na het aanleggen 
van een getrapte proefsleuf, wegens veiligheidsredenen en scheurende profielwanden, werd de 
natuurlijke ondergrond plaatselijk aangetroffen op een diepte van 2 meter beneden het maaiveld. Door 
sterk opwellend grondwater ontstond afkalving onderin het profiel en werd besloten om de proefsleuf 
niet breder en dieper uit te graven.  
 
De oostelijke paardenweide bleek nog in gebruik te zijn, waardoor er een nog functionerend hekwerk 
aanwezig was. Daarom moest Proefsleuf nr. 2 enkele meters naar het westen te worden verplaatst, ten 
opzichte van de locatie zoals voorgesteld in het Programma van Eisen.  
 
Tijdens het overleg op 7 april, waarbij de opdrachtgever, de bevoegde overheid en een aantal 
buurtbewoners aanwezig waren, werd door de buurtbewoners aangegeven dat men het zeer op prijs 
zou stellen wanneer er nog een extra proefsleuf zou worden aangelegd ter plaatse van het meest 
oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Deze locatie zou veel dichter bij de locatie zijn gelegen 
waar in het verleden door een van de buurtbewoners archeologische vondsten zijn gedaan. In overleg 
met - en met goedkeuring van - de opdrachtgever en de bevoegde overheid is daarom, in afwijking van 
het Programma van Eisen, nog een derde proefsleuf aangelegd met een omvang van 30 x 2 meter. Ten 
behoeve van deze uitbreiding is op locatie een schriftelijke aanvulling op het Programma van Eisen 
ondertekend door de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Voor het overige kon het onderzoek 
worden uitgevoerd in overeenstemming met het PvE en was er geen sprake van beperkingen. 
 
- Bij de aanleg van de proefsleuven is gebruik gemaakt van een graafmachine met een platte bak. Er is 
één vlak aangelegd, in de top van de natuurlijke afzettingen. De aangelegde vlakken zijn handmatig 
opgeschaafd. Alle sporen en lagen zijn gedocumenteerd en beschreven. De in het vlak aanwezige 
sporen zijn aangekrast, waarna de sporen zijn ingemeten en het vlak ook fotografisch is 
gedocumenteerd.  
 
- De locatie van de proefsleuven, de aanwezige sporen, de hoogteligging van het maaiveld en van het 
eindvlak en de ligging van de gedocumenteerde profiel(kolomm)en zijn vastgelegd met 
gebruikmaking van een GPS (Sokkia Rover). Deze apparatuur heeft een meetnauwkeurigheid van +/- 
3 centimeter. 
 
- Aan de sporen werd een uniek spoornummer toegekend. Alle sporen zijn (met een schop) 
gecoupeerd, waarna de coupes fotografisch en op tekening (schaal 1: 20) zijn gedocumenteerd. Eén 
grote kuil werd vanwege de omvang en diepte machinaal gecoupeerd en met de schop afgewerkt. Het 
afwerken van de gecoupeerde sporen is uitgevoerd met een troffel. Bij het couperen van de 
(archeologische) sporen is hetzelfde spoornummer aangehouden.  
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Ook bij het documenteren van de profielen zijn de spoor- en laagnummers gehandhaafd, zodat elk 
fenomeen driedimensionaal gekoppeld kan worden. Bij het aanleggen van de vlakken en bij het 
afwerken van sporen is gebruik gemaakt van een metaaldetector.  
 
- De archeologische vondsten zijn verzameld en van een identificatienummer voorzien. Er werden 
geen sporen aangetroffen waarvan de inhoud geschikt werd bevonden voor het nemen van monsters. 
De verwerking van het vondstmateriaal (wassen, tellen, wegen en determinatie door middel van een 
quickscan) is na de afronding van het veldonderzoek uitgevoerd in de vestiging van SOB Research te 
Westmaas. De tekeningen zijn gedigitaliseerd in een GIS-toepassing (Arcgis). 
 
 

 
 
Afbeelding 6. Het plangebied (rood omkaderd), het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de beoogde locaties van de 
proefsleuven (groen gemarkeerd en genummerd), geprojecteerd op de Topografische Kaart. Schaal 1: 1.000. 
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Afbeelding 7. Het plangebied (rood omkaderd), het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de locaties van de uitgevoerde 
proefsleuven (groen gemarkeerd en genummerd), geprojecteerd op de Topografische Kaart. Schaal 1: 1.000. 
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Afbeelding 8. Het plangebied (rood omkaderd) en het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) op een uitsnede van het AHN. 
Schaal 1: 25.000. 
 
 

 
 
Afbeelding 9. Het plangebied (rood omkaderd) en het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) op een uitsnede van het AHN. 
Schaal 1: 5.000. 
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4. Onderzoeksresultaten 
 
 
4.1 Bodemopbouw 
 
Ter plaatse van alle drie de proefsleuven werd een bodemopbouw aangetroffen met een recente 
ploegvoor, op een subrecent opgebrachte laag en/of plaatselijk op een oudere, afgedekte antropogene 
laag uit de Nieuwe Tijd, op hellingafspoelingsafzettingen uit het Weichselien en het Saalien. Het 
maaiveld lag op een hoogte van 22.85 meter +NAP (Proefsleuf nr. 3) - 24.00 meter +NAP (Proefsleuf 
nr. 1) en liep dus geleidelijk op, van zuidoost naar noordwest. 
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 werd in het geheel geen intacte bodemopbouw meer vastgesteld. 
Onder een circa 0.5 meter dikke opgebrachte laag van donkerbruin, humeus zand met veel puinresten, 
plastic en grote stukken hout werd een oudere bouwvoor aangetroffen met een dikte van circa 0.5 
meter. Deze laag was in vergelijking tot de overige lagen relatief homogeen. Ook dit betrof een 
opgebrachte laag van donker bruingrijs, humeus zand, met daarin onder meer puinbrokjes en 
plasticresten. Onder deze, als nieuwe bouwvoor, opgebrachte laag werd een dik zandpakket van 
teruggestorte en vergraven lagen aangetroffen, dat ter plaatse van de proefsleuf plaatselijk nog tot 
beneden het aangelegde vlak reikte, op een diepte van bijna 2 meter beneden het maaiveld (21.88 
meter +NAP). 
In zuidelijke richting werd ter plaatse van de proefsleuf een afnemende diepte van deze verstoring 
vastgesteld. Ter plaatse van de zuidzijde van de proefsleuf werd de intact natuurlijke ondergrond 
aangetroffen op een diepte van circa 1.1 meter beneden het maaiveld (22.85 meter +NAP). Ook hier 
was echter nog steeds sprake van een sterk afgetopt bodemprofiel. De natuurlijke ondergrond betrof 
een lichtgrijze, matig groffe zandlaag, met lichte oxidatieverschijnselen en een volledige afwezigheid 
van bioturbatiesporen. Ook op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de natuurlijke lagen hier in 
het verleden tot grote diepte zijn vergraven. 
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 werd een andere situatie vastgesteld. Daar was geen sprake van een 
diep verstoorde bodem en naderhand opgebrachte pakketten. Toch was ook hier sprake van een 
afgetopt bodemprofiel. De onderzijde van de oorspronkelijke bodem, vermoedelijk een enkeerdgrond 
of laarpodzolgrond, was nog ter plaatse van een deel van de proefsleuf bewaard gebleven (dikte 
variërend van 0.0 - 0.2 meter). Nadien is in het niet afgegraven restant van de oorspronkelijke bodem 
een nieuwe ploegvoor ingesneden (tot een diepte van 0.2 - 0.3 meter beneden maaiveld). Vanwege het 
ontbreken van de noodzaak voor herhaaldelijk ploegen, door de functie van het perceel als grasland, 
waren de ploegvoren nog duidelijk herkenbaar ingesneden.  
De natuurlijke ondergrond bestond ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 uit een afwisselend licht tot sterk 
roestig zandpakket met zwak grindig, matig fijn tot zeer grof zand, met plaatselijk grindlagen. 
Vermoedelijk betreft het hellingafspoelingsmateriaal van de stuwwal. Het vrij steile verloop van een 
grindlaag in het lengteprofiel (Profiel nr. 2) is mogelijk een aanwijzing voor de aanwezigheid van een 
opgevuld erosiedal ter plaatse van de helling van de stuwwal (zie Afbeelding 11). Ter plaatse van de 
coupe van een diepere kuil (Spoor nr. 2) werd vastgesteld dat op een iets dieper niveau in het 
(grindige) zandpakket ook leembrokken aanwezig waren. Ook dit is een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van erosiemateriaal van de stuwwal, dat zich mogelijk in een erosiedal heeft verzameld. 
Opvallend was verder de sterke kwel ter plaatse van Proefsleuf nr. 2, waarbij het water net onder het 
niveau van het aangelegde vlak letterlijk omhoog borrelde. Dit in tegenstelling tot Proefsleuf nr. 3, 
waar ondergrond aanzienlijk lager was gelegen. 
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 3 werd weer een andere situatie vastgesteld. Daar was sprake van een 
intacte bodembouw, die werd afgedekt door opgebrachte grond. Wel was de bodem plaatselijk 
diepgeploegd, voorafgaand aan het opbrengen van het bovenste grondpakket. De laag opgebrachte, 
humeuze grond had een dikte van circa 0.4 - 0.5 meter. Daaronder werd de oorspronkelijke 
bodemopbouw aangetroffen. Dit betrof een humeuze bodem met een dikte van 0.25 - 0.3 meter.  
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De toplaag betrof een donker bruingrijze, lemige en vettige, sterk humeuze laag, die op een dieper 
niveau overging in een meer grijze, zwak lemige en humeuze laag. In beide lagen zijn 
houtskoolspikkels roestvlekjes (pseudo-gley) aangetroffen. Dit betreft een bodem die onder natte 
omstandigheden is gevormd. De bodem kan worden geclassificeerd als een laarpodzolgrond, maar zal 
voorafgaand aan enige vorm van bodembewerking eerder een gooreerdgrond zijn geweest. 
 
De natuurlijke ondergrond bestond evenals ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 uit een afwisselend licht en 
sterk roestig zandpakket met zwak grindig, matig fijn tot matig grof zand. Plaatselijk was onder het 
humeuze dek sprake van een (vrijwel) volledige reducering van de C-horizont. Dit bevestigt de 
classificering als oorspronkelijke gooreerdgrond ter plaatse van deze zones. Ter plaatse van het 
zuidelijke deel van de proefsleuf was de top van de C-horizont aanmerkelijk roestiger. Ook waren 
plekken zichtbaar met resten van een inspoelings- en uitspoelingshorizont. Het is aannemelijk dat ter 
plaatse van dit gedeelte van de proefsleuf eerder een veldpodzolgrond aanwezig is geweest als 
oorspronkelijke bodem. Het was tevens dit gedeelte van de proefsleuf waar was gediepploegd. 
Mogelijk is dit uitgevoerd vanwege storende lagen in de top van de natuurlijke bodem zoals een 
verkitte inspoelingshorizont, welke een slecht waterafvoerend vermogen heeft. 
 
De top van de natuurlijke ondergrond liep sterk op in (noord)westelijke richting. Ter plaatse van 
Proefsleuf nr. 3 werd deze aangetroffen op een hoogte van circa 22.1 - 22.2 meter +NAP. Ter plaatse 
van Proefsleuf nr. 2 werd de top van de natuurlijke ondergrond aangetroffen op een hoogte van circa 
22.95 - 23.05 meter +NAP. Ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 was de top van het minst diep verstoorde 
deel van de natuurlijke ondergrond gelegen op een hoogte van 22.7 - 22.9 meter +NAP, maar hier is 
vastgesteld dat er alleen al van de C-horizont minstens 0.4 meter was afgegraven. De werkelijke 
hoogte, uitgaande van een vergelijkbare intacte situatie als ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 en 3, zou 
dan ruim boven de 23.0 meter +NAP moeten hebben gelegen, in elk geval hoger dan ter plaatse van 
Proefsleuf nr. 2. 
 
Ter plaatse van het onderzoeksgebied is in feite dus geen sprake (meer) van een enkeerdgrond. Het 
plaatselijk dikke humeuze pakket dat werd aangetroffen, is ontstaan door het opbrengen van grond in 
de vorige eeuw. De daaronder, plaatselijk bewaard gebleven bodem of ploegvoor, had niet (meer) de 
dikte die kenmerkend is voor een enkeerdgrond. Vermoedelijk is er ooit wel sprake geweest van een 
enkeerdgrond ter plaatse van een zandrug die binnen het onderzoeksgebied was gelegen. Ook op oude 
kaarten worden ter plaatse van dit deel van het onderzoeksgebied percelen weergegeven met de functie 
van bouwland. Dit impliceert dat deze gronden gedurende korte of lange tijd als akkergrond in gebruik 
waren, waarbij tot ver in de 19de eeuw plaggenbemesting werd toegepast. Het oorspronkelijk hoogst 
gelegen gedeelte van het terrein is echter niet meer in deze staat aanwezig als gevolg van 
zandafgravingen en de egalisatie van het terrein.  
 
Volgens buurtbewoners, die al in de jaren ’50 en ’60 in Tubbergen woonden, is met name ter plaatse 
van het gedeelte van het onderzoeksgebied waar Proefsleuf nr. 1 en 2zijn aangelegd een aanzienlijk 
pakket afgegraven. Ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 is deze afgraving beperkt gebleven tot het humeuze 
dek, waarbij de onderkant ervan nog net resteerde. Vervolgens is deze humeuze grond naar de (nog) 
lager gelegen delen van het terrein afgeschoven, zoals het gedeelte ter plaatse van Proefsleuf nr. 3. Ter 
plaatse van Proefsleuf nr. 1 was de natuurlijke ondergrond oorspronkelijk nog hoger gelegen dan ter 
plaatse van Proefsleuf nr. 2. Hier is in het verleden, volgens een buurtbewoner in de jaren ’50 of ’60 
van de 20ste eeuw zand gewonnen ten behoeve van een in aanbouw zijnde wijk in het dorp. Tijdens het 
graven van de proefsleuf konden de afdrukken van de tanden van de dragline-bak nog worden 
herkend. Het oorspronkelijk aanwezige humeuze dek is vervolgens weer teruggestort in de 
achtergebleven groeve. Ten noorden van Proefsleuf nr. 1 zou de zandafgraving nog veel dieper zijn 
geweest. Daarnaast is bij bouwwerkzaamheden ter plaatse van het tuincentrum ten westen van het 
onderzoeksgebied ook nog grond verplaatst naar de noordzijde van het onderzoeksgebied. Dit betreft 
vermoedelijk de bovenste halve meter, die getuige de bodemopbouw later is opgebracht dan de 
onderliggende lagen. 
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Afbeelding 10. Foto van Profiel nr. 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 1. De foto is genomen vanuit zuidwestelijke richting. 
 
 

  
 
Afbeelding 11. Foto van Profiel nr. 2, sectie ter plaatse van de grindlaag. De foto is genomen vanuit zuidelijke richting. 
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Afbeelding 12. Foto van Profiel nr. 2, de meest westelijke sectie van 3 meter, ter plaatse van Proefsleuf nr. 2. De foto is 
genomen vanuit zuidelijke richting. 
 
 

 
 
Afbeelding 13. Foto van Profiel nr. 4, ter plaatse van Proefsleuf nr. 3, met een diepploegspoor. De foto is genomen vanuit 
oostelijke richting. 
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Afbeelding 14. Het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de locaties van de uitgevoerde proefsleuven met 
hoogtemetingen van het vlak en het maaiveld en de locaties van de profielen. Schaal 1: 500. 
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Afbeelding 15. Het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de locaties van de uitgevoerde proefsleuven met de 
aangetroffen sporen per type en genummerd. Schaal 1: 500. 
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Afbeelding 16. Profieltekening van Profiel nr. 2, ter plaatse van Proefsleuf nr. 2, inclusief de laagnummers, de X-, Y-, Z-coördinaten en de aanlegniveaus. Tevens de coupetekening van Spoor nr. 2, met de corresponderende vullingnummers. Schaal: 1: 25. 
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4.2 Archeologische sporen 
 
In de top van de natuurlijke afzettingen werden 11 archeologische sporen aangetroffen (zie Afbeelding 
15, 17 t/m 24 en Bijlage 3). Dit betrof 2 greppels, 2 kuilen en een zevental paalkuilen. Alle kuilen en 
paalkuilen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. De greppel werd niet volledig binnen de proefsleuf 
aangetroffen, zodat slechts de aanzet ervan in het profiel is gedocumenteerd. 
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 werd al in de eerste meters een zeer diepe verstoring aangetroffen. 
Plaatselijk werd de intacte natuurlijke laag bereikt, maar over het algemeen reikte de verstoring nog tot 
beneden het aangelegde niveaus op bijna 2.0 meter beneden het maaiveld. Mede vanwege scheurende 
profielwanden en opkomend grondwater werd niet verder verdiept. Volgens buurtbewoners is in de 
jaren ’50 of ’60 op deze locatie een zandrug afgegraven. Hierbij zou men met een dragline tot op 
variabele diepte zand hebben afgegraven, zolang er geschikt materiaal kon worden gewonnen. Het 
zand werd gebruikt bij de bouw van een nieuwe wijk in het dorp Tubbergen. Ongeschikte (humeuze) 
grond zou naderhand zijn teruggestort. 
 
In zuidelijke richting werd deze verstoring minder diep en kon op één locatie nog de afdruk van de 
tanden van de dragline-bak worden herkend. Ter plaatse van de laatste meters van het zuidelijke deel 
van de proefsleuf werd vastgesteld dat er zeker 0.4 meter van de oorspronkelijke C-horizont was 
afgegraven. Toch werd hier nog de onderzijde van een scherp ingestoken vierkante paalkuil 
aangetroffen. Het restant van de kuil had een gevlekte vulling met te onderscheiden insteek en 
paalkern. In de vulling werden voornamelijk kiezels aangetroffen, alsook een brok ijzeroer (Vondst nr. 
5). Hoewel dateerbaar vondstmateriaal dus ontbreekt, wordt op basis van de omvang en het 
vullingtype van het spoor een datering in de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd waarschijnlijk geacht. 
Gezien de aanwezige verstoring ter plaatse van deze locatie moet het een vrij diepe paalkuil zijn 
geweest (ruim meer dan 0.5 meter beneden de top van de oorspronkelijke C-horizont). Eventueel 
aanwezig geweeste ondiepere sporen zullen hier dus zijn vergraven. 
 
In Proefsleuf nr. 2 werden een zevental kleine paalkuilen aangetroffen, alsook een grote kuil. Het 
betrof in de meeste gevallen paalkuilen met een duidelijk te onderscheiden paalkern, een insteek en 
een geringe diepte. De paalkern werd gevormd door een restant hout van de paal, ofwel door humeuze 
grond die na het uittrekken van de paal in het gat is beland. De paalkuilen maken allen deel uit van 
eenzelfde lineaire structuur, vermoedelijk een voormalige omheining of afrastering. Bij geen van de 
paalkuilen werd in de vulling vondstmateriaal aangetroffen. Vanwege het nog bewaard gebleven hout 
in enkele van de paalkuilen wordt vermoed dat het relatief jonge sporen betreft. Gezien de hoge 
grondwaterstand door de plaatselijk sterke kwel ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 zouden deze sporen 
ook iets ouder kunnen zijn dan wat op basis van de conserveringsgraad zou mogen worden verwacht. 
Eén ovale kuil aan de westzijde van de proefsleuf met een omvang van circa 1.6 x 1.2 meter is 
geïnterpreteerd als een waterkuil. Tijdens het couperen bleek het een relatief diepe kuil te betreffen en 
is besloten om deze machinaal te couperen. De bodem van de kuil werd aangetroffen op een diepte 
van bijna 0.8 meter beneden het aangelegde vlak. De vulling van de kuil was gelaagd met afwisselend 
humeuze lagen en ingespoelde/ingestoven lagen. Het bovenste deel van de vulling betrof de 
ingeklonken, bovenliggende oorspronkelijke bodemlaag. In de vulling van deze kuil werd naast 
kiezels van natuurlijke oorsprong geen vondstmateriaal aangetroffen. Opvallend was de sterke kwel 
ter plaatse van de kuil, waardoor het grondwater letterlijk opborrelde. 
 
In Proefsleuf nr. 3 werden twee zones aangetroffen, waarbij het oorspronkelijke cultuurdek een 
depressie in liep. Van Spoor nr. 11 werd binnen de proefsleuf net de randzone aangesneden. Getuige 
het aanwezige talud van dit spoor, zou het een greppel kunnen betreffen, waarin het oorspronkelijke 
cultuurdek wat dieper afloopt. Vanwege de beperkte aansnijding van het spoor binnen de proefsleuf 
was het verdere verloop en de oppervlakte van het spoor echter niet geheel duidelijk.  
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De tweede zone (Spoor nr. 10) is over de breedte wel binnen de proefsleuf aangetroffen. Het spoor 
betreft een relatief ondiepe insnijding met een sterk gevlekte bodem en randzone, opgevuld met een 
humeuze, meer homogene grondlaag, die als de onderzijde van het bovenliggende cultuurdek kan 
worden beschouwd en welke het reliëf ter plaatse van deze depressie heeft gevolgd. De sterk gevlekte 
laag in het spoor doet denken aan een laag die is veroorzaakt door vertrappeling door vee. Op de 
Kadastrale Kaart (Minuutplan), die is opgesteld in de periode vóór 1832, wordt exact op de locatie van 
Proefsleuf nr. 3 een perceelgrens tussen een stuk bouwland (akkergrond) en markegrond weergegeven 
(zie Afbeelding 25). De trechtervormige zone tussen de hier gelegen bouwlanden heeft nog het meeste 
weg van een veedrift, die liep naar de noordelijk gelegen bewoningskern van Tubbergen. Ook de 
oriëntatie van deze structuur op de kaart komt overeen met de aangetroffen zone in de proefsleuf. Een 
goed vergelijkbaar spoor, dat eveneens op oude kaarten was weergegeven, werd aangetroffen bij een 
onderzoek te Hellendoorn.7 De beide sporen worden dan ook geïnterpreteerd als een veedrift die aan 
de noordzijde wordt begrensd door een greppel om het bouwland af te schermen. De grens tussen de 
markegrond en het bouwland aan de zuidzijde is in de proefsleuf niet bereikt. 
 
 

 
 
Afbeelding 17. Foto van het gecoupeerde Spoor nr. 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 1. De foto is genomen vanuit zuidelijke 
richting. 
 
 

                                                        
7 Benerink, 2017: 37-46 
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Afbeelding 18. Foto van Vlak 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 1. Op de voorgrond is Spoor nr. 1 zichtbaar. De foto is 
genomen vanuit zuidelijke richting. 
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Afbeelding 19. Foto van Vlak 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 2. Op de voorgrond zijn Spoor nr. 2 en 3  
zichtbaar. De foto is genomen vanuit westelijke richting. 
 
 

 
 
Afbeelding 20. Foto van Vlak 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 2, met de palenrij, Spoor nr. 4 t/m 8.  
De foto is genomen vanuit noordwestelijke richting. 
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Afbeelding 21. Foto van een gecoupeerde paalkuil (Spoor nr. 3). De foto is genomen vanuit zuidoostelijke  
richting. 
 

 
 
Afbeelding 22. Foto van Vlak 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 3, op de voorgrond is Spoor nr. 10 zichtbaar.  
De foto is genomen vanuit zuidwestelijke richting. 
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Afbeelding 23. Foto van Vlak 1, ter plaatse van Proefsleuf nr. 3, met op de voorgrond diepploegsporen. De foto is 
genomen vanuit zuidelijke richting. 
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Afbeelding 24. Foto van Profiel nr. 3, ter plaatse van Proefsleuf nr. 3. Onder de humeuze laag is de sterk gemengde 
(vertrappelde) laag van Spoor nr. 10 te zien, aangrenzend de aanzet van Spoor nr. 11. De foto is genomen vanuit oostelijke 
richting. 
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Afbeelding 25. Gedigitaliseerde en bewerkte uitsnede van de Kadastrale Kaart (Minuutplan) uit de periode 1811 - 1832, 
met daarop geprojecteerd de locaties van het plangebied (rood omkaderd), het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de 
proefsleuven. Schaal circa 1: 2.500. 
 
Bruin: bouwland (akker) 
Lichtgroen: grasland 
Groen: hakhout 
Oranje: markegrond (heide) 
 
 
4.3 Archeologisch vondstmateriaal 
 
4.3.1 Inleiding 
 
Het aangetroffen vondstmateriaal is in de vestiging van SOB Research te Westmaas, gewassen, 
onderzocht en gedocumenteerd. Het betreft 17 aardewerkfragmenten, één glasfragment en vijf stuks 
metaal. Er werden geen artefacten aangetroffen van organisch materiaal. 
 
Het grootste deel van de vondsten is aangetroffen in de antropogene lagen. Dit betreft zowel recent 
opgebrachte/ verstoorde grond, alsook de oudere, afgedekte antropogene (akker)lagen. Eén vondst 
(Vondst nr. 5) werd aangetroffen in de vulling van een spoor. Daarnaast werden in de antropogene 
lagen houtskoolpartikels en puinbrokjes aangetroffen. 
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Tabel 1. Overzicht van aantallen en gewicht per materiaalcategorie. 
 
 
4.3.2 Aardewerk  
 
Er zijn 17 aardewerkfragmenten aangetroffen, die allen uit de Nieuwe Tijd dateren (zie Bijlage 4). 
Materiaal ouder dan de Nieuwe Tijd is niet aangetroffen. Acht aardewerkfragmenten zijn afkomstig 
van roodbakkend aardewerk, waarvan vier fragmenten tot dezelfde pot behoren. Deze fragmenten 
hebben deel uitgemaakt van een gatenpot uit de 16de of 17de eeuw. Aan een dergelijke pot worden 
meerdere functies toegeschreven, van komfoor tot bijvoorbeeld een lookpot voor het kweken van 
selderij. Een fragment slibversierd aardewerk van een bord betreft vermoedelijk een Duits 
importproduct uit de 18de of 19de eeuw. Het overige materiaal dateert eveneens uit de 18de of 19de 
eeuw. Er werden vier fragmenten van steengoed potten en een waterfles aangetroffen, die eveneens in 
de 18de of 19de eeuw worden gedateerd. Het betreft doorgaans Duitse producten, waarvan een 
wandfragment te herleiden is tot een kruik uit het productiecentrum Frechen en een fragment tot een 
pot met kobaltblauw-versiering uit het Westerwald. Drie aardewerkfragmenten betreffen industrieel 
vervaardigd witbakkend aardewerk. Eén fragment van een schoteltje is gedecoreerd met transferprint-
techniek in groen. Het betreft aardewerk uit de late 19de eeuw en/of het begin van de 20ste eeuw. Twee 
fragmenten zijn afkomstig van keramisch bouwmateriaal. Een niet nader te determineren baksel is 
vermoedelijk afkomstig van een plavuis en is niet nader dateerbaar. Een fragment van een geperste 
wandtegel (industrieel vervaardigt), dateert uit de vorige eeuw. 
 
4.3.3 Glas 
 
Er is één glasfragment aangetroffen (zie Bijlage 4). Dit betreft een fragment van de bodem van een 
wijnfles uit het einde van de 17de eeuw of uit de 18de eeuw (Vondst nr. 7).  
 
4.3.4 Metaal  
 
Er zijn vijf stuks metaal aangetroffen. Een fragment lood betreft een omgevouwen strip waartussen 
sponsachtig materiaal is geklemd. Vermoedelijk gaat het om kunstmatig sponsmateriaal of viscose. 
Dergelijk materiaal kan worden gedateerd in de vorige eeuw. Hetzelfde geldt voor een omgebogen 
beslagstuk van ijzer, waaraan houtresten bewaard zijn gebleven. Uit de tweede helft van de vorige 
eeuw dateert een fragment van folieverpakkingsmateriaal, dat tamelijk diep in de verstoring ter plaatse 
van Proefsleuf nr. 1 werd aangetroffen. Twee brokken ijzeroer zijn niet nader te dateren en zouden van 
lokale herkomst kunnen zijn. Onder invloed van ijzerrijk grondwater dat vanaf hogere delen naar 
aansluitende lager gelegen vlaktes stroomt kan ijzeroer ontstaan. Het ijzer slaat onder invloed van 
zuurstof neer op de oxidatie-reductie grens, waardoor soms dikke harde lagen met zeer ijzerrijk 
materiaal worden gevormd. IJzeroer werd al in de loop van de IJzertijd en zeker in de Romeinse Tijd 
gebruikt als erts voor de productie van ijzer. Ook werden grote blokken ijzeroer wel gebruikt als het 
vroegste stenen bouwmateriaal in deze regio. 
 
4.3.5 Deponering 
 
Aanbevolen wordt om het materiaal uit de bouwvoor en uit opgebrachte/ verstoorde lagen te 
deselecteren. Dit betreft Vondst nr. 1 t/m 4 en 6. Het materiaal uit intacte antropogene lagen en uit een 
spoorvulling zou kunnen worden geselecteerd voor aanlevering aan het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten van de Provincie Overijssel. Het geselecteerde vondstmateriaal zal onder de daartoe 
geldende voorwaarden worden overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de 
Provincie Overijssel. 

Vondstcategorie Aantal Gewicht (in gram) 
Aardewerk 17 300 
Glas 1 87 
Metaal 5 645 



34 
 

 
 
Afbeelding 26. Het onderzoeksgebied (blauw omkaderd) en de locaties van de uitgevoerde proefsleuven met de 
verspreiding van de aangetroffen vondsten (genummerd). Schaal 1: 500. 
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5. Waardering 
 
 
Ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 en 3 zijn enkele archeologische sporen aangetroffen, die zouden 
kunnen worden aangemerkt als een onderdeel van een potentiële, behoudenswaardige archeologische 
vindplaats. Dit betreft Spoor nr. 2 t/m 11 (zie Bijlage 3). 
 
Het waarderen van een archeologische vindplaats in overeenstemming met de KNA 4.0, Deel II, 
Bijlage IV (Waarderen van vindplaatsen), houdt in dat de kwaliteit van het bodemarchief wordt 
bepaald. Dit geschiedt op basis van een waardering van - en het toekennen van een score aan - de 
belevingsaspecten, de fysieke criteria en de inhoudelijke criteria. Eerst wordt nagegaan of een 
vindplaats vanwege de belevingswaarde, of op basis van de parameters ‘schoonheid’ of 
‘herinneringswaarde’, als behoudenswaardig kan worden aangemerkt. Het komt zelden voor dat deze 
criteria van toepassing zijn. 
 
Bij de fysieke waardebepaling van een archeologische vindplaats wordt een score toegekend op basis 
van de criteria ‘gaafheid’ en ‘conservering’. Een vindplaats wordt in principe als behoudenswaardig 
aangemerkt wanneer er sprake is van een totaalscore van ten minste vijf punten. Vervolgens dient de 
archeologische vindplaats ook te worden gewaardeerd op basis van inhoudelijke criteria (het 
wetenschappelijk belang). Deze wetenschappelijke waarde wordt gebaseerd op de toekenning van een 
score voor de criteria ‘zeldzaamheid’, ‘informatiewaarde’, en ‘ensemblewaarde’. Zo kunnen 
vindplaatsen die middelmatig tot laag scoren op basis van de fysieke kwaliteit toch als 
behoudenswaardig worden aangemerkt op basis van hun wetenschappelijk belang. Dit is het geval 
wanneer er sprake is van een totaalscore van zeven punten of meer voor wat betreft de inhoudelijke 
kwaliteit.  
 
Bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering dient ten slotte te worden nagegaan of het 
criterium ‘representativiteit’ van toepassing is. Indien dat het geval is, kan een voorstel worden gedaan 
voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie. 
 
 

 
Tabel 2. Scoretabel waarderingscriteria van de archeologische vindplaats ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 en 3. 
 
 
Waardering op basis van belevingsaspecten 
 
Schoonheid: dit belevingsaspect is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een zichtbaar 
landschapselement. 
 

Waarden 
 

Criteria Scores 
Hoog Midden Laag 

Beleving Schoonheid n.v.t. 
Herinneringswaarde n.v.t. 

Fysieke kwaliteit  Gaafheid  2  
Conservering  2  

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid   1 
Informatiewaarde  2  
Ensemblewaarde  2  
Representativiteit n.v.t. 
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Herinneringswaarde: ook dit belevingsaspect is niet van toepassing. Er is geen sprake van een directe 
relatie met een historische gebeurtenis en verder speelt de locatie geen rol in de beleving van het 
landschap en is er geen sprake van een associatie met overleveringen, of met sagen of legenden.  
 
Waardering op basis van fysieke criteria 
 
Gaafheid: de gaafheid wordt als middelhoog tot laag aangemerkt, op basis van de volgende 
parameters: de aanwezigheid van archeologische sporen, de gaafheid van een deel van de sporen, de 
aanwezigheid van een deels intacte stratigrafie ter plaatse van Proefsleuf nr. 2 en 3 en de aanwezigheid 
van een kleine hoeveelheid archeologische vondstmateriaal in situ. Daar tegenover staat de 
aanmerkelijke verstoring ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 en het zuidelijke deel van Proefsleuf nr. 3 - 
tot diep in de natuurlijke ondergrond - en de gedeeltelijke verstoring (van het esdek) ter plaatse van 
Proefsleuf nr. 2. 
 
Conservering: de conservering wordt als middelhoog aangemerkt, op basis van volgende parameters. 
De conservering van de anorganische artefacten is goed. Aangezien er weinig metalen voorwerpen en 
geen botmateriaal zijn aangetroffen, kunnen over de conserveringstoestand daarvan geen uitspraken 
worden gedaan. Het aangetroffen metaal betreft namelijk recent materiaal uit de vorige eeuw. 
Houtresten werden aangetroffen in enkele paalkuilen, maar vermoed wordt dat er sprake is van relatief 
jonge sporen.  
 
Op basis van het aspect fysieke kwaliteit moet de aangetroffen archeologische vindplaats dan ook 
worden aangemerkt als niet behoudenswaardig (score 4 punten). 
 
Waardering op basis van inhoudelijke criteria 
 
Er is een klein aantal sporen aangetroffen, waarvan het merendeel naar alle waarschijnlijkheid uit de 
Nieuwe Tijd dateert. In de meeste sporen werd geen dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen zodat 
een exacte datering niet mogelijk is. De sporen ter plaatse van Proefsleuf nr. 3 kunnen worden 
gerelateerd aan de inrichting van het agrarisch landschap zoals dat nog wordt weergegeven op oude 
kaarten uit het begin van de 19de tot en met het begin van de 20ste eeuw. De paalkuilen ter plaatse van 
Proefsleuf nr. 2 zullen deel hebben uitgemaakt van een afrastering/ hekwerk. De waterkuil is niet 
nader te dateren. Ter plaatse van Proefsleuf nr. 1 werd nog de onderzijde van één bewaard gebleven 
paalkuil aangetroffen, waarvan onduidelijk is of deze deel heeft uitgemaakt van een structuur of dat 
het een geïsoleerde kuil betreft. Gezien de hier aanwezige bodemverstoringen zullen, indien aanwezig 
geweest, de meeste sporen zijn verdwenen waar de zandwinning heeft plaatsgevonden (Proefsleuf nr. 
1 op het noordelijke perceel). Zowel de zeldzaamheid als de informatiewaarde van een dergelijke 
vindplaats worden dan ook als laag aangemerkt. De ensemblewaarde kan als middelhoog worden 
aangemerkt, aangezien de sporen een duidelijke relatie hebben met de historische dorpskern van 
Tubbergen.  
 
Ook op basis van het aspect inhoudelijke kwaliteit moeten de aangetroffen archeologische resten dus 
worden aangemerkt als niet behoudenswaardig (score 5 punten). 
 
Zowel op basis van de fysieke alsook de inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in de KNA 4.0, Deel 
II, Bijlage IV (Waarderen van vindplaatsen), is geen sprake van een als behoudenswaardig aan te 
merken archeologische vindplaats ter plaatse van het onderzoeksgebied.  
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6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
6.1 Samenvatting en conclusies 
 
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) is uitgevoerd in het kader van de 
bestemmingsplanwijziging voor de bouw van nieuwe woningen ter plaatse van ‘Plangebied De Esch’, 
gelegen in de driehoek tussen de Almeloseweg, de Tubbergeresweg en de Maatweg te Tubbergen 
(Gemeente Tubbergen). De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 2.5 hectare. Het 
onderzoeksgebied betreft het oostelijke deel van het plangebied, met een oppervlakte van circa 0.8 
hectare (zie Afbeelding 3). 
 
Op de kaart van het vigerende 'Bestemmingsplan Tubbergen' wordt ter plaatse van het oostelijke deel 
van het plangebied een zone weergegeven met een dubbelbestemming, 'Waarde Archeologie'. Voor 
een dergelijke zone geldt op basis van artikel 17 van de bestemmingsplanregels een archeologische 
onderzoeksverplichting wanneer daar in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 2.500 m² en met een diepte 
van meer dan 0.4 meter beneden het maaiveld. 
In het kader van de vergunningprocedure moest dan ook eerst een Archeologisch Bureauonderzoek en 
een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-Overig) worden uitgevoerd, 
als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus. Dit onderzoek is in 2016 uitgevoerd door 
Hamaland Advies. Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek werd geconcludeerd dat er ter 
plaatse van het plangebied sprake was van een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid 
van archeologische resten uit de periode van het Laat Paleolithicum t/m de Nieuwe Tijd. Op basis van 
het Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennend) is vastgesteld dat ter 
plaatse van het centrale deel van het plangebied een verstoorde bodemopbouw aanwezig was. 
Daarnaast werden bij het onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van het 
onderzoek werd geadviseerd om een vervolgonderzoek te doen uitvoeren door middel van een 
karterend booronderzoek, binnen het intacte westelijke en oostelijke deel van het plangebied. Op basis 
van de resultaten van het karterend booronderzoek werd geconcludeerd dat ter plaatse van het 
westelijke deel van het plangebied voor een groot deel eveneens sprake was van een verstoord 
bodemprofiel. Ter plaatse van het oostelijke deel van het plangebied werd wel een intacte 
bodemopbouw vastgesteld, maar werden in de boringen geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Geadviseerd werd om geen vervolgonderzoek uit te voeren. Uiteindelijk is door de voormalige regio-
archeoloog, de heer J. A. M. Oude Rengerink, geadviseerd om ter plaatse van het oostelijke deel van 
het plangebied een vervolgonderzoek uit te doen voeren in de vorm van een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven. Dit advies is overgenomen door de Gemeente 
Tubbergen. Vervolgens is door Hamaland Advies een Programma van Eisen voor het 
proefsleuvenonderzoek opgesteld, dat door de Gemeente Tubbergen is goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Op basis van de op 14 maart 2017 door SOB Research opgestelde offerte heeft Ad Fontem ruimtelijk 
advies op 29 maart 2017 aan SOB Research opdracht verleend om het IVO-P uit te voeren. Na de 
opdrachtverlening is eerst gewerkt aan de voorbereiding en planning van het onderzoek. De uitvoering 
van het veldonderzoek vond plaats op 7 april 2017. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden 
conclusies en het daarop gebaseerde advies, zijn uitgewerkt in het nu voorliggende rapport. 
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
 
- Ter plaatse van het noordelijke weideperceel heeft zandwinning plaatsgevonden (zie Proefsleuf nr. 
1). Daarbij is het zand tot op variabele diepte afgegraven. De daarbij ontstane bodemverstoring werd 
in de richting van het zuidelijke deel van dit perceel minder diep en werd in noordelijke richting steeds 
dieper. Binnen deze zone is geen sprake meer van een intacte bodemopbouw of van een intacte top 
van de natuurlijke afzettingen.  
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Slechts de onderzijde van zeer diep ingegraven archeologische sporen zou ter plaatse van het meest 
zuidelijke deel van dit perceel nog bewaard kunnen zijn gebleven. 
 
- Ter plaatse van het westelijke weideperceel (zie Proefsleuf nr. 2) is eveneens sprake geweest van de 
afgraving van de oorspronkelijke bodem. Ter plaatse van de proefsleuf was deze afgraving echter 
beperkt gebleven tot net boven de top van de natuurlijke ondergrond. Oudere antropogene 
ophooglagen waren hier vrijwel niet meer aanwezig, op een plaatselijk restant van het oorspronkelijke 
akkerdek na. Er werden een rij kleine paalkuiltjes (met bewaard gebleven houtresten) en een waterkuil 
aangetroffen. In de sporen en het restant van de oude akkerlaag is geen vondstmateriaal aangetroffen. 
 
- Ter plaatse van het oostelijke weideperceel, waar de derde proefsleuf is gegraven, was sprake van 
een tweedeling. Ter plaatse van het noordelijke deel van de proefsleuf is een depressie met een 
vertrappelde laag aangetroffen, alsook een vermoedelijke aanzet naar een greppel aan de noordzijde. 
De sporen kunnen worden gerelateerd aan de inrichting van het terrein zoals dit nog wordt 
weergegeven op oude kaarten uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. Vermoedelijk lag hier 
een veedrift. In de greppelvulling en de bodemlaag die ter plaatse van de beide sporen werd 
aangetroffen is vondstmateriaal uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Ter plaatse van het zuidelijke deel 
van de proefsleuf zijn diepploegsporen aangetroffen, die in zuidelijke richting steeds dieper in de 
natuurlijke ondergrond waren ingesneden. Daar werden geen archeologische sporen of vondsten 
aangetroffen. 
 
- Er zijn ter plaatse van het onderzoeksgebied geen sporen of vondsten aangetroffen die dateren uit de 
perioden voorafgaand aan de Nieuwe Tijd. In de meeste sporen is geen (dateerbaar) vondstmateriaal 
aangetroffen. 
 
- In het algemeen kan worden gesteld dat het terrein in de Nieuwe Tijd en vermoedelijk al in de Late 
Middeleeuwen een agrarische functie heeft gehad, waarvan bepaalde inrichtingselementen die sporen 
nalaten in de bodem (voor een deel) bewaard zijn gebleven. Gezien de vrij natte omstandigheden 
binnen een groot deel van het onderzoeksgebied, mogelijk als gevolg van kwel, zal het terrein 
gedurende de meeste perioden een meer extensieve functie hebben gehad en/of in gebruik zijn geweest 
voor agrarische doeleinden. Daar waar de natuurlijke ondergrond hoger ligt of heeft gelegen, is het 
terrein gehavend als gevolg van diepploegen zandafgravingen. Met betrekking tot het gedeelte waar 
zandwinning heeft plaatsgevonden kunnen geen uitspraken worden gedaan over de bodemkundige en 
archeologische situatie voorafgaand aan de zandwinning. 
 
 
6.2 Aanbevelingen  
 
Zowel op basis van de fysieke alsook de inhoudelijke criteria, zoals vastgelegd in het Deelproces 
Waarderen van de KNA 4.0, Deel II, Bijlage IV, is geen sprake van een als behoudenswaardig aan te 
merken archeologische vindplaats.  
 
Het bij het IVO-P aangetroffen vondstmateriaal zal worden aangeleverd aan het Provinciaal Depot 
voor Bodemvondsten van de Provincie Overijssel, waarbij de in paragraaf 5.3.5 beschreven de-selectie 
van een deel van het vondstmateriaal zal worden toegepast. Er zijn geen nadere 
conserveringsmaatregelen noodzakelijk om het te deponeren materiaal te stabiliseren. 
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt nader archeologisch onderzoek ter 
plaatse van het onderzoeksgebied niet noodzakelijk geacht. 
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Bijlage 1  
Administratieve gegevens 
 
 
Projectnaam: Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

proefsleuven ‘Plangebied De Esch’, Almeloseweg 47, 
Tubbergen, Gemeente Tubbergen 

SOB Research Project nr. 2493-1703 
Opdrachtgever: Ad Fontem BV 

Contactpersoon: de heer S. Kampkuiper 
Hoofdstraat 43  
7625 PB Zenderen 
Tel.:      074 - 2659972 
E-mail: s.kampkuiper@ad-fontem.nl 

Uitvoerder: SOB Research 
Hofweg 13, Heinenoord 
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord 
Tel.:      0186 - 604 432 
E-mail: sobresearch@wxs.nl 
 
Contactpersoon SOB Research:  
De heer G. M. H. Benerink, Senior KNA Archeoloog/ 
Senior Prospector  
Tel.:      06 - 10011788 
E-mail: g.m.h.benerink@sobresearch.nl 

Bevoegde overheid: College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Tubbergen 
Contactpersoon: mevrouw J. Preuter, 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 
Tel.:      0546 - 628000 
E-mail: j.preuter@noaberkracht.nl 

Archeologisch adviseur van de 
bevoegde overheid: 

De heer A. Vissinga, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
Archeologie van Het Oversticht 
Postbus 531, 8000 AM Zwolle 
Tel.:      06 - 54232006 
E-mail: avissinga@oversticht.nl 

Datum opdracht: 29 maart 2017 
Datum conceptrapport: 25 april 2017 
Datum definitief rapport: 11 mei 2017 
Provincie: Overijssel 
Gemeente: Tubbergen 
Plaats: Tubbergen 
Toponiem: Almeloseweg 47, Tubbergeresweg, Maatweg 
Huidig grondgebruik: Grasland. 
Toekomstige situatie: Woningbouw.  
Kaartblad: 28E 
Geologie: Afzettingen van de Formatie van Drenthe. 
Geomorfologie: Hoge stuwwal. 
Bodemtype: Enkeerdgrond, laarpodzolgrond. 
Grondwatertrap: V. 
NAP-hoogte maaiveld: circa 22.9 - 24.3 meter +NAP. 
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Coördinaten Onderzoeksgebied: 
 
 
 

Zuidwest:  
Zuidoost:  
Noordwest:  
Noordoost: 

249.557/ 491.463 
249.634/ 491.459 
249.580/ 491.616 
249.643/ 491.539 

Kadastrale gegevens 
onderzoeksgebied: 

Kadastrale gemeente Tubbergen, Sectie L, nr. 7245, 7250 en 
7251. 

Oppervlakte plangebied: circa 2.5 hectare. 
Oppervlakte onderzoeksgebied: circa 0.8 hectare. 
Kaart plangebied: Zie Afbeelding 1. 
CMA/ AMK-status: N.v.t. 
CAA -nr.: N.v.t. 
CMA -nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Monument nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Waarneming nr.: N.v.t. 
ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.: 4039473100 
Deponering: Depothouder: 

het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Overijssel 
Contactpersoon voor de selectie/ de-selectie van 
vondstmateriaal:  
Mevrouw S. Wentink, Provinciaal Archeoloog  
Tel.:      038 - 4254589 
E-mail: swentink@oversticht.nl 
 
Deponering vondstmateriaal:  
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel 
Bergpoortstraat 193, 7411 CV Deventer 
Depotbeheerder: mevrouw J. Jansen 
Tel.:       0570 - 644173 
E-mail:  jjansen@oversticht.nl 

Deponering digitale documentatie: E-depot (www.edna.nl) 
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Bijlage 2 
Archeologische en geologische tijdschaal 
 
 

 
In dit overzicht zijn de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de 
middenkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: RCE, 2014. 
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Bijlage 3 
Sporenlijst 
 
 

Sporenlijst 
Spoor nr. Proefsleuf nr. Vlak Interpretatie Type Omschrijving Opmerkingen Textuur en inhoud 
1 1 1 paalkuil PAALGAT vierkant  1. zand, matig grof, grijs, zwak humeus, zwak grindig, gevlekt, organische vlekjes, paalkern 

 

2. zand, matig grof, lichtgrijs/geel gevlekt, heterogeen, insteekkuil 
2 2 1 waterkuil KUIL ovaal in vlak, komvormig in coupe  1. zand, matig fijn, sterk siltig, donkerbruin, humeus 

2. zand, witgrijs, uiterst grof, zwak siltig 
3. zand, geel, matig fijn, zwak siltig, roestvlekken 
4. zand, grijs/bruin gevlekt, matig fijn, matig siltig 
5. zand, geel/bruin gevlekt, matig fijn, matig siltig 
6. zand, geelgrijs, matig fijn, zwak siltig, roestvlekken 
7. zand, geelbruin, matig fijn, zwak siltig, roestvlekken 
8. zand, geel, matig fijn, zwak siltig, roestvlekken  

3 2 1 paalkuil PAALGAT vierkant  1. zand, grijsgeel gevlekt, matig fijn, zwak siltig, insteek 
2. hout, paal 

4 2 1 paalkuil PAALGAT vierkant  1. zand, grijsbruin gevlekt, matig fijn, zwak siltig, insteek 
2. hout, paal 

5 2 1 paalkuil PAALGAT rond rond paalgat, houtresten langs rand van uitgetrokken paal 1. zand, grijsgeel, matig fijn, zwak siltig 
2. zand, donkerbruin, humeus, houtresten paal 

6 2 1 paalkuil PAALGAT rechthoekig uitgetrokken paal 1. zand, bruingrijs, matig fijn, matig siltig, houtresten paal 
7 2 1 paalkuil PAALGAT rond  1. zand, grijsbruin gevlekt, matig fijn, matig silitg, insteek 

2. hout, paal 
8 2 1 paalkuil PAALGAT rechthoekig  1. zand, bruingrijs gevlekt, matig fijn, matig siltig, insteek 
9 2 1 paalkuil PAALGAT rond  1. zand, donkerbruin, humeus, lichtgrijs gevlekt 
10 3 1 greppel/drift? GREPPEL   1. zand, matig fijn, donkergrijs, sterk humeus, houtskoolspikkels, puinspikkels, kiezels 

2. zand, matig fijn, bruin/donker bruingrijs/grijs gemengd, sterk gevlekt 
3. zand, matig fijn, donkergrijs/lichtgrijs gemengd, randzone/bodem 

11 3 1 greppel GREPPEL   1. zand, matig fijn, donkergrijs, sterk humeus, houtskoolspikkels, puinspikkels, kiezels, aardewerk 
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Bijlage 4 
Vondstlijsten 
 
Vondstenlijst  
 

VONDSTENLIJST ALGEMEEN 
Vondst nr. Spoor nr. Proefsleuf nr. Vlak Code Datum Opmerkingen 
1  1 1 MXX 7-4-2016 aanleg vlak, uit subrecent dek, 0-5 meter 
2  1 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, uit subrecent dek, 0-5 meter 
3  1 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, niveau vlak, uit verstoring, 0-5 meter 
4  1 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, niveau vlak, uit verstoring, 5-10 meter 
5 1 1 1 MXX 7-4-2016 aanleg coupe, uit vulling spoor 
6  2 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, uit bouwvoor, 0-5 meter 
7  3 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, depressie, niveau vlak, uit laag 5/6, 0-5 meter 
8  3 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, depressie, uit laag 5, 0-5 meter 
9  3 1 KER 7-4-2016 aanleg vlak, depressie, uit laag 5, 5-10 meter 

 
Lijst Aardewerk 
 

KERAMIEK 
Vondst 

nr. Volgcode Materiaal Code Type Vormtype Bakselkleur Oppervlaktebewerking Decoratiewijze Aanvullende 
beschrijving 

Rand 
aantal 

Bodem 
aantal 

Wand 
aantal Totaal Datering 

Begin 
Datering 

Eind 
Datering 
Specifiek Gewicht 

2 a KER STGL WESTERWALD pot grijs zoutglazuur kobaltblauw decoratie    1 1 NTB NTC 1700-1900 7 
2 b KER ROOD NEDERRIJNS? bord licht rood loodglazuur, afgesleten slibversiering, 

koperoxide 
  1  1 NTB NTC 1700-1900 21 

3 a KER ROOD   roodoranje bi loodglazuur     1 1 NTB NTC 1650-1900 19 
4 a KER WIT INDUSTR bord wit loodglazuur    1  1 NTB NTC 1800-1950 6 
4 b KER TEGEL WANDTGL  licht geelwit loodglazuur  persvorm    1 NTC NTC 1850> 8 
6 a KER WIT INDUSTR  wit loodglazuur  schilfer    1 NTB NTC 1800> 1 
7 a KER ROOD   licht oranje bi loodglazuur     1 1 NTB NTC 1650-1900 17 
7 b KER ROOD   oranje bu loodglazuur     1 1 LMEB NTB  2 
7 c KER ROOD  gatenpot oranje ongeglazuurd  met gaatje op 

schouderhoogte 
3  1 4 NTA NTB 1500-1700 70 

8 a KER STGL  kruik licht geelwit zoutglazuur  aanzet lintoor   1 1 NTB NTC 1700-1900 16 
8 b KER STGL  pot wit tot 

lichtroze 
zoutglazuur    1  1 NTB NTC 1800-1900 89 

8 c KER WIT INDUSTR bord wit loodglazuur transferprint in groen   1  1 NTB NTC 1800-1915 5 
9 a KER STGL FRECHEN kruik/vat grijs zoutglazuur     1 1 NTB NTC 1700-1900 17 
9 b KER AW   geelbruin   brok, fragment plavuis?    1 LME NT  22 

 
 
Lijst Glas 
 

GLAS 
Vondst nr. Volgcode Materiaal Code Type Omschrijving Rand aantal Bodem aantal Wand aantal Totaal Gewicht Datering Begin Datering Eind Datering Specifiek 
7 d GLS WIJNFLES  opgestoken  1  1 87 NTB NTB 1675-1800 
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Lijst Metaal 
 

METAAL 
Vondst nr. Volgcode Materiaal Code Omschrijving Aantal Gewicht Datering Begin Datering Eind Datering Specifiek 
1 a MFE BESLAG gebogen strip ijzer met nagelgaten, houtresten 1 191 NTC NTC  
1 b MPB XXX loodstrip, gevouwen, bi kartelrand, resten kunstmatig schuimmateriaal (viscose) 1 15 NTC NTC 1950> 
4 c MXX XXX folie met plastic binnenzijde verpakkingsmateriaal 1 1 NTC NTC 1950> 
5 a MFE IJZEROER brok 1 369 --- ---  
7 e MFE IJZEROER brok 1 69 --- ---  
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Bijlage 5 Fotolijst 
 

Fotolijst 
Foto nr. Datum Put Vlak Spoor Profiel/Coupe Fotorichting Fotograaf Omschrijving 
1 7-4-2017 1   1 O SB Profielkolom 1 
2 7-4-2017 1 1   N SB overzicht Vlak 1 
3 7-4-2017 1 1 1  N SB coupe Spoor nr. 1 
4 7-4-2017 2 1   divers SB overzicht Vlak 1 
5 7-4-2017 2 1 2  ZO SB coupe Spoor nr. 2 
6 7-4-2017 2 1 8  ZO SB coupe Spoor nr. 8 
7 7-4-2017 2 1 7  ZO SB coupe Spoor nr. 7 
8 7-4-2017 2 1 6  Z SB coupe Spoor nr. 6 
9 7-4-2017 2 1 5  Z SB coupe Spoor nr. 5 
10 7-4-2017 2 1 4  Z SB coupe Spoor nr. 4 
11 7-4-2017 2 1 3  ZO SB coupe Spoor nr. 3 
12 7-4-2017 2   2 Z SB profiel 2, in delen van 3 meter 
13 7-4-2017 3 1   divers SB overzicht Vlak 1 
14 7-4-2017 3   3 W SB Profielkolom 3 
15 7-4-2017 3   4 W SB Profielkolom 4 
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Bijlage 6 Tekeninglijst 
 

Tekeningenlijst 
Tekening nr. Datum Proefsleuf nr. Vlak Tekenaar Omschrijving 
1 7-4-2017 1-2-3 1 SB, EK profiel- en coupetekeningen 
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Bijlage 7  
SOB Research: Gegevens 

 
SOB Research  
Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek B.V. 
 
 
Bezoekadres Hoofdvestiging:  Hofweg 13, Heinenoord  
Bezoekadres Regio Oost:   Voorsterweg 166, Empe 
 
 
Postadres: Postbus 5060 

3274 ZK Heinenoord 
 
 
Telefoon: 0186 - 604432  Hoofdvestiging Heinenoord  
  0575 - 476439  Regio Oost 
E-mail:  sobresearch@wxs.nl  
Internet: www.sobresearch.nl  
 
 
 
Directeur:  Jhr. J. E. van den Bosch 
Raad van Advies:  J. van de Erve (Voorzitter) 

Prof. dr. ir. J. T. Fokkema (Vicevoorzitter) 
J. van Kerchove (Secretaris) 

 
 
 
 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 3543.43.181 
 
BIC RABONL2U 
 
IBAN NL22 RABO 0354 3431 81 
 
KvK Rotterdam 24346983 
 
BTW nr. NL 8118.55.600.B01 



Bijlage 19  Onderzoek verkeerseffecten 
herontwikkeling De Esch Tubbergen

  bestemmingsplan Tubbergen, De Esch       661
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VOF de Esch i.o. 

Verkeerseffecten herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen 

 

25 juni 2019 

002369.20180625.N1.01 

29 oktober 2018 

 

1 Inleiding 

VOF de Esch i.o. heeft Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven onderzoek te doen naar 

de verkeerskundige gevolgen van het herontwikkelingsplan voor de locatie Tuincentrum 

Tubbergen. Bewoners maken zich zorgen over de verkeerstoename die gepaard gaat met 

de ontwikkeling van 52 woningen. Dit verkeerskundig onderzoek gaat daarom in op de 

vragen:  

■ hoeveel extra verkeer ontstaat 

er; 

■ waar gaat dit rijden;  

■ en wordt het daarmee niet te 

druk of onveilig, oftewel is het 

nog acceptabel?  

 

Om deze vragen te kunnen  

beantwoorden start hoofdstuk 2 

met een beschrijving van de 

huidige situatie op de wegen 

rond het plan. Zowel de 

vormgeving als de huidige 

verkeersintensiteit komen aan 

bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de toekomstige verkeersintensiteiten. 

Dit heeft als basis de verkeersgeneratie van het plan. In hoofdstuk 4 wordt de wegen-

scan ingezet om de vraag te beantwoorden of de verkeerstoename acceptabel is. In 

hoofdstuk 5 komen de effecten van de ontsluiting van de herontwikkeling aan de orde. 

In hoofdstuk 6 worden ten slotte de bevindingen samengevat. 

 

Figuur 1.1: Locatie voormalig Tuincentrum Tubbergen 
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2 Huidige verkeerssituatie 

De locatie wordt ontsloten via de Almeloseweg. De Almeloseweg loopt in het oosten 

naar de dorpskern van Tubbergen en in het westen naar de Tubbergseweg (N343) en 

Almelo. De Almeloseweg is een van de gemeentelijke ontsluitingswegen van Tubbergen. 

De Tubbergseweg (N343) is een provinciale weg en loopt langs Tubbergen. Deze N343 is 

de doorgaande route van Hardenberg naar Oldenzaal. Ten noordwesten van de locatie is 

het kruispunt van de Almeloseweg en de Tubbergseweg (N343). Ten oosten van de 

locatie ligt de Maatweg. Deze doodlopende weg vormt met de Tubbergseweg en de 

Almeloseweg een driehoek rondom het plangebied (zie figuur 2.1).  

 

 
 

Figuur 2.1: De ontwikkellocatie met de omliggende wegen 

 

 

Beschrijving per weg 

Op 7 maart 2016 is de locatie van de herontwikkeling bezocht en zijn de omliggende 

wegen geschouwd. Op basis daarvan is de volgende beschrijving per wegvak opgesteld. 

■ Almeloseweg: erftoegangsweg met een ontsluitende functie en een maximum-

snelheid van 30 km/h. De weg is voorzien van fietssuggestiestroken en wordt veel 

gebruikt door fietsende scholieren op weg naar het voortgezet onderwijs in bijvoor-

beeld Almelo. De weg is ongeveer 6 meter breed en heeft geen asmarkering. Langs 

de weg is een trottoir voor voetgangers aanwezig, maar deze wordt hier en daar 

onderbroken door parkeerhavens en inritten. De lijnbus halteert op de rijbaan. Deze 

lijnbus heeft een frequentie van 4 keer per uur (2 keer per richting). 
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■ Tubbergseweg (N343): gebiedsontsluitingsweg met alleen een functie voor doorgaand 

verkeer en een maximumsnelheid van 80 km/h. De weg is voorzien van een door-

getrokken as-markering en is over de hele linie 6 meter breder. Er zijn geen voorzien-

ingen voor fietsers of wandelaars aanwezig. Ter hoogte van het kruispunt met de 

Almeloseweg is voor langzaam verkeer een tunnel aanwezig. In de ochtendspits 

verzamelen zich scholieren bij de oostelijke ingang van de tunnel om in groepen naar 

het voortgezet onderwijs te fietsen in bijvoorbeeld Almelo. 

 

 
 

 

■ Maatweg: erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h, klinkerweg 

waarvan de noordzijde is voorzien van een trottoir. De noordzijde is het stuk ten 

noorden van de kruising met de Vosmeerstraat. Deze zijde is voorzien van parkeer-

gelegenheid langs de weg. Ook zijn er veel erfaansluitingen aan de weg gelegen. De 

noordzijde van de Maatweg is 5,3 meter breed. De zuidzijde na de kruising heeft geen 

voorzieningen voor fietsers of voetgangers naast de berm. Er is wel ruimte om in de 

berm te parkeren. Er zijn verder enkele erfaansluitingen aanwezig en er is een speel-

veld voor kinderen. De zuidzijde is 3,5 meter breed. 

 

 
 

 

Verkeersintensiteiten 

Tabel 2.1 geeft de verkeersintensiteiten op de hiervoor genoemde wegen. De verkeers-

intensiteiten van de N-wegen zijn overgenomen uit de Atlas van Overijssel, van de 

provincie Overijssel. Deze gegevens zijn afkomstig uit 2014. Uit de verkeersintensiteiten 

van eerdere jaren blijkt dat de verkeersontwikkeling op de provinciale wegen (N343, 

N747) de afgelopen 5 jaar stabiel was. Er is geen grote toe- of afname zichtbaar. De 

intensiteiten op de Almeloseweg zijn met slangtellingen verzameld (in week 8: zaterdag 

20 februari 2016 tot en met zondag 28 februari 2016). De telresultaten van deze periode 

zijn voldoende representatief om in dit onderzoek te gebruiken. Deze week vóór de 

voorjaarsvakantie geeft een voldoende betrouwbaar beeld van de benodigde 

verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag. De locaties van de metingen zijn 

weergegeven in figuur 2.2. 
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wegvak jaar van verzamelen mvt/etmaal  

1. N343 richting Oldenzaal 2014 5.200 

2. N343 richting Hardenberg  2014 6.100 

3. N747 (Almeloseweg) 2014 4.900 

4. Almeloseweg in Tubbergen 2016 4.100 

 

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten 2016 in motorvoertuigen (mvt) per werkdagetmaal,  

afgerond op honderdtallen (Bron: Slangtellingen en de Atlas van Overijssel, 

provincie Overijssel) 

 

 

 
 

Figuur 2.2: Locaties van verkeersintensiteitsmetingen  

 

 

Tabel 2.2 geeft van het verkeer op de Almeloseweg in verschillende tijdsperiode de 

richting aan. Hierin staan het aantal voertuigen wat in de ochtendspits oost of west gaat 

op de Almeloseweg, hetzelfde voor de avondspits en het totaal voor een werkdag 

etmaal (24 uur). 

 

 

tijdvak 

richting Prins Bernardstraat  

(oost, centrum in) 

richting Tubbergseweg  

(west, centrum uit) 

07.00-09.00 uur 210 350 

16.00-18.00 uur 420 310 

00.00-24.00 uur 2.020  2.050 

 

Tabel 2.2: Verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per werkdagetmaal op de 

 Almeloseweg in twee richtingen, afgerond op tientallen 
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Ongevallencijfers 

Uit de geregistreerde ongevallen blijkt dat er de afgelopen jaren weinig ongevallen 

hebben plaatsgevonden op de omliggende wegen. Er zijn enkele blikschade ongelukken 

geregistreerd en één ongeval met een gewonde, maar niets wat duidt op een gevaarlijke 

situatie. Dit betekent dat deze wegen op dit moment niet bovenmatig onveilig zijn. De 

registratie van ongelukken is de laatste jaren niet heel goed, daarom is het beeld niet 

compleet. Echter de waargenomen aantallen ongelukken zijn zo laag dat met enige 

zekerheid gezegd kan worden dat de huidige verkeersveiligheid op de wegen in orde is. 

 

3 Toekomstige verkeersintensiteiten 

Verkeersgeneratie  

Het plan bestaat uit de realisatie van woningen op de locatie van het voormalig Tuin-

centrum Tubbergen. Woningen hebben verkeer tot gevolg. Deze verkeersgeneratie van 

de woningen wordt niet alleen door de bewoners zelf veroorzaakt. In een woonwijk is 

ook altijd verkeer van bezoekers, post, aannemers, vuilnisophaal, politie et cetera. In 

publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ van het CROW zijn kengetallen 

opgenomen voor de verkeersgeneratie van nieuwe woningen per woningtype, stedelijk-

heidsgraad en ligging waarin de totale verkeersgeneratie per woning opgenomen is. 

 

Het te realiseren woningaantal binnen het plan is nog niet definitief. Voor de verdere 

analyse is uitgegaan van circa 55 koopwoningen, verdeeld over, starterswoningen 

(tussenwoningen), seniorenwoningen (tussenwoningen), twee-onder-een-kapwoningen 

en vrijstaande woningen. De verdeling en het daarbij behorende kengetal voor verkeers-

generatie is weergegeven in tabel 3.1. Voor bepaling van het relevante kengetal uit 

CROW-publicatie 317 is verder uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

■ De stedelijkheidsgraad van Tubbergen is ‘weinig tot niet stedelijk’ (Bron: CBS, 2010). 

■ Omdat de nieuwe woonwijk niet in het centrum of het buitengebied is gelegen, is 

voor wat betreft de ligging uitgegaan van ‘rest bebouwde kom’. 

■ CROW-publicatie 317 geeft een minimum en een maximum kengetal. Voor de her-

ontwikkeling is uitgegaan van het gemiddelde van deze twee. Er zijn namelijk geen 

specifieke kenmerken van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie die de 

verkeersgeneratie vooraf laten afwijken van (of anders maken dan) een gemiddelde 

ontwikkeling van deze functies op een vergelijkbare locatie (‘weinig tot niet stedelijk’ 

en ‘rest bebouwde kom’). 
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functie 

 

aantal  

aantal ritten per eenheid  

(kengetal) 

totaal aantal ritten  

(mvt) 

rijwoning/tussenwoning 16 7,4 per woning 118 

twee onder een kap 30 7,8 per woning 234 

vrijstaand 6 8,2 per woning 49 

totaal 52  401 

 

Tabel 3.1: Verkeersgeneratie herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen op basis van 

 kengetallen in aantal ritten van motorvoertuigen per gemiddeld werkdag-

 etmaal 

 

 

De totale verkeersgeneratie van het plan bij 52 woningen is circa 401 ritten per werkdag-

etmaal (zie tabel 3.1). Omdat het plan nog niet is vastgesteld en de invulling nog iets kan 

wijzigen, wordt in deze notitie gerekend met een generatie van 500 ritten (bijvoorbeeld 

circa 60 woningen). Dit is dus een hoge schatting wat mag worden beschouwd als een 

'worst case'-scenario. Deze 500 motorvoertuigen rijden tussen de locatie Tuincentrum 

Tubbergen en hun herkomst of bestemming ergens anders.  

 

Routekeuze 

Op basis van de beschikbare intensiteiten en expert judgement (algemene ervaring 

elders als verkeerskundig adviesbureau) is bepaald welke richting de voertuigen rijden 

(zie figuur 3.1). Daaruit blijkt: 

■ 1/3 van het verkeer rijdt via de Almeloseweg (oostwaarts) naar de dorpskern;  

■ 2/3 van het verkeer rijdt via de Almeloseweg (westwaarts) naar het kruispunt met de 

N343 (Tubbergseweg). 

 

 
 

Figuur 3.1: Routekeuze verkeer met een herkomst of een bestemming binnen de 

 Herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen 
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Verkeersintensiteiten 

Op basis van de verkeersgeneratie en de routekeuze van het verkeer is uitgerekend  

hoeveel verkeer met een herkomst of bestemming binnen de herontwikkeling over 

welke wegvakken rijdt. Dit verkeer is vervolgens opgeteld bij de verkeersintensiteiten  

in de huidige situatie (dus zonder de herontwikkeling), zo is gekomen tot de verkeers-

intensiteiten na realisatie van het plan.  

 

In tabel 3.2 zijn deze verkeersintensiteit en de berekeningsstappen opgenomen. Op het 

westelijk deel van de Almeloseweg rijden bijvoorbeeld in de huidige situatie 4.100 

mvt/etmaal (motorvoertuigen per etmaal). 66% van het verkeer gegenereerd door 

herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen gaat ook over deze weg rijden. Dit is 66% van 

500 oftewel 330 mvt/etmaal, hierdoor is de verkeersintensiteit na realisatie van het plan 

4.400 mvt/etmaal. Dit is een toename van 7%. Overigens leidt een andere verdeling over 

het oostelijk en westelijk deel van de Almeloseweg niet tot andere conclusies in de 

navolgende hoofdstukken.  

 

 

wegvak 

mvt/etmaal  

zonder plan 

routekeuze  

plan 

mvt/etmaal  

plan 

mvt/etmaal  

met plan 

groei t.o.v.  

zonder plan 

Almeloseweg oost 4.100 33% 165 4.300  4% 

Almeloseweg west 4.100 66% 330 4.400 7% 

 

Tabel 3.2: Verkeersintensiteit met plan in motorvoertuigen (mvt) per werkdagetmaal 

 (afronden op honderdtallen) 

 

 

Gebruik verkeersmodel 

Er is gekozen om de verkeersgeneratie door te rekenen met de kencijfers van het CROW 

(het nationaal kennisplatform voor onder andere verkeer) en handmatig de toenames op 

de omliggende wegen te bepalen volgens bovenstaande in de verkeerskunde algemeen 

gebruikelijke methode. Het alternatief is het gebruik van een verkeersmodel. Gezien de 

relatief kleine omvang van het aantal woningen (ten opzichte van het aantal woningen 

in heel Tubbergen) en de beschikbaarheid van telgegevens, is het detailniveau van het 

beschikbare verkeersmodel ontoereikend en heeft de gebruikte methode de voorkeur. 

Bovendien blijkt uit de provinciale tellingen dat er de afgelopen periode geen groei van 

de verkeersintensiteiten is waargenomen en dat in de omgeving van het plan geen 

andere ontwikkelingen zijn die de verkeersintensiteiten dermate doet beïnvloeden dat 

daarmee rekening moet worden gehouden. 

 

4 Verkeersveiligheid 

Voor de Almeloseweg, waar het effect van het plan het grootst is, is beoordeeld of de 

ingeschatte toename een onevenredige toename is (in verhouding tot de huidige 

intensiteit) en of de nieuwe verkeersintensiteit nog passen bij de functie en vormgeving 

van de weg. Dit is getoetst door met behulp van de Wegenscan de verkeersveiligheids-

situatie in beeld te brengen. 
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Wegenscan 

In de jaren negentig is het concept ‘duurzaam veiligheid’ geïntroduceerd, om de verkeers-

veiligheidsproblematiek systematisch aan te pakken. Deze systeembenadering houdt in 

dat alle elementen van het verkeer goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Het gaat dan 

om een afstemming tussen functie, vorm en gebruik. De inrichting van de weg dient in 

overeenstemming te zijn met de functie van de weg, waardoor het gewenste verkeers-

gedrag wordt gestimuleerd. Als functie, vorm en gebruik niet in balans zijn, kan sprake zijn 

van een knelpunt. Deze knelpunten zijn objectief tegen het licht te houden met de door 

Goudappel Coffeng ontwikkelde Wegenscan. Voor alle relevante vormgevingsaspecten van 

een weg wordt beoordeeld bij welke intensiteit van het gemotoriseerde verkeer knel-

punten ontstaan voor bijvoorbeeld de oversteekbaarheid, veiligheid voor fietsverkeer et 

cetera.  

 

Resultaat  

De resultaten van de Wegenscan zijn opgenomen in figuur 4.1. De Almeloseweg is een 

erftoegangsweg met ontsluitingsfunctie en een maximumsnelheid van 30 km/h. Er is 

rekening gehouden met de waarnemingen uit de praktijk dat er mogelijk harder wordt 

gereden dan deze maximumsnelheid. In de Wegenscan zijn de maximale verwachtte 

intensiteiten gebruikt 4.400 mvt per werkdagetmaal, conform de gegevens in tabel 3.2. 

Ook is rekening gehouden met relatief veel fietsers (het betreft een fietsroute naar de 

scholen in Almelo). De geasfalteerde weg is circa 6 meter breed.  

 

 
 

Figuur 4.1: Resultaat Wegenscan, rode vlakken links van de dikke lijn zijn aandachts-  

  punten 
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De Wegenscan laat twee aandachtspunten zien: 

■ Op een aantal plaatsen zijn onderbrekingen van het trottoir aanwezig. Met name ten 

oosten van de nieuwe aansluiting aan de noordzijde van de Almeloseweg. Door deze 

onderbrekingen is de voetgangersvoorziening niet optimaal, want het karakter van de 

voetgangersvoorziening is zo niet duidelijk. Het is wenselijk om dit te verbeteren 

zodat een duidelijk doorlopend trottoir ontstaat. Dit verbeterd de verkeersveiligheid 

aanzienlijk. 

■ Op de weg komt in beide richtingen 3 tot 4 keer per uur een bus. De haltes van deze 

busroute liggen op de rijbaan. Met de intensiteiten van de Almeloseweg kan dit 

mogelijk problemen opleveren. Het is echter niet de verwachting dat dit zo is. 

Enerzijds omdat er veel vergelijkbare voorbeelden in Nederland zijn waar bushaltes 

verkeersveilig op de weg halteren terwijl de verkeersintensiteit veel hoger is dan op 

de Almeloseweg (bijvoorbeeld het dubbele). Anderzijds omdat de bushaltes ten 

oosten van het plan liggen en daar de intensiteit lager zal zijn dan gebruikte intensi-

teit ten westen van het plan. Ook zonder aanpassingen aan de bushaltes is dan ook 

sprake van een verkeersveilige situatie. 

 

Met aanpassing van het trottoir zijn de functie, vormgeving en het gebruik van de 

Almeloseweg goed op elkaar afgestemd. De Almeloseweg kan dan zowel de huidige als 

de toekomstige intensiteiten, die ontstaan als gevolg van de herontwikkeling van 

Tuincentrum Tubbergen, zonder verkeersveiligheidsproblemen verwerken.  

 

5 Ontsluiting 

Het plan voorziet in een ontsluiting via de Almeloseweg en een calamiteitenroute via de 

Maatweg. Er zijn naast deze ontsluitingsroutes nog enkele andere routes die mogelijk 

kunnen dienen als hoofdontsluiting. In dit hoofdstuk worden deze routes bekeken en 

beoordeeld op hun functie als ontsluitingsroute. 

 

 

5.1 Ontsluiting via Almeloseweg en calamiteiten via Maatweg 

Dit is de geplande ontsluitingsroute van het plan. De Almeloseweg was ook de hoofd-

ontsluiting van Tuincentrum Tubbergen. Het ontsluiten van de wijk via de Almeloseweg 

is de meest logische optie als gekeken wordt naar functie, vormgeving en gebruik van de 

wegen.  
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Aansluiting Almeloseweg 

Op de Almeloseweg rijden in het drukste uur van het etmaal circa 200 mvt per richting. 

Het plan genereert circa 500 ritten per etmaal wat in het drukste uur circa 50 ritten zal 

zijn. Om op het kruispunt van de Almeloseweg met de aansluiting van het plan de 

verkeersstromen goed te verwerken is een voorrangskruispunt nodig. Een dergelijk 

kruispunt kan de verkeersstromen soepel verwerken. Een dergelijk kruispunt heeft der-

mate voldoende capaciteit dat ook als de verkeersstromen twee keer zo hoog zouden 

zijn nog geen problemen met de verkeersafwikkeling te verwachten zijn. Ook de aan-

wezigheid van hiaten in de verkeersstromen veroorzaakt door de verkeerslichten op de 

N343 (Tubbergseweg) dragen bij aan een soepele verkeersafwikkeling.  

 

Het heeft de voorkeur om de aansluiting zo vorm te geven dat er een duidelijk onder-

scheid blijft tussen de meer gebiedsontsluitende functie van de Almeloseweg en de 

woonstraat het plan in. Dit is te realiseren door de nieuwe weg te voorzien van een 

inritconstructie ter hoogte van het kruispunt. 

 

Lichthinder van koplampen 

De bewoners van de huizen tegenover de ontsluiting zouden mogelijk hinder kunnen 

ondervinden van de koplampen van het uitrijdende verkeer op de Almeloseweg dat links 

of rechts afslaat. Om te kijken of dit het geval is, is berekend wat de hoogte van de 

lichtbundel van de koplampen is wanneer deze de ramen van de huizen passeert van 

huisnummers 44 en 50 aan de Almeloseweg. 

 

Volgens regelgeving van de Europese Unie en UNECE1 agreement addendum 111 regulation 

nr. 112 heeft een genormeerde koplamp een maximale hoogte van 90 centimeter met een 

lichtbundel (dimlicht) een hoek naar beneden van 1%. Dit betekend dat de lichtbundel van 

een autokoplamp een theoretisch bereik heeft van 90 meter (elke meter daalt de 

lichtbundel 1 cm).  

                                                           
1  United Nations Economic Commission for Europe. 
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Huisnummer 44 

Bij huisnummer 44 is de raamhoogte 60 centimeter ten opzichte van het wegdek. Deze 

bestaat uit 10 liggende bakstenen (zie figuur 5.1). Dat is 10x een baksteen van 5 cm en 10 

keer een voeg van 1 centimeter. Dat is 60 centimeter ten opzichte van het maaiveld. De 

woning ligt op 50 meter afstand van de inrit (zie figuur 5.1). Omdat de lichtbundel op 50 

meter afstand op 40 centimeter hoogte schijnt, schijnt de lichtbundel dus niet naar 

binnen. Daarbij komt dat het maaiveld bij de woning schuin afloopt naar de weg en dus 

het maaiveld bij de woning hoger ligt dan het wegdek. 

 

   
  

Figuur 5.1: Foto’s Almeloseweg 44 (bron: Cyclomedia) 

 

Huisnummer 50 

De afstand tussen de koplampen en de woning met huisnummer 50 is 12 meter (zie 

figuur 5.2). De raamhoogte is echter hoger dan van huisnummer 50. Op figuur 5.2 is te 

zien dat het gaat om 9 liggende bakstenen en 1 rechtopstaande baksteen en een 

verhoging van circa 1 baksteen voor de voordeur. Dat is 10 keer vijf centimeter en 9 keer 

een voeg van 1 centimeter en daarbij nog 21 centimeter voor de rechtopstaande 

baksteen. In totaal dus 80 centimeter. De bundel heeft na 12 meter ongeveer een hoogte 

van 78 cm. De lichtbundel schijnt dus niet naar binnen. Bovendien geldt ook hier dat het 

maaiveld bij de woning schuin afloopt naar de weg en dus het maaiveld bij de woning 

hoger ligt dan het wegdek.  
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Figuur 2: Foto’s Almeloseweg 50 (bron: Cyclomedia) 

 

 

Voorgaande analyses houden geen rekening met het feit dat de Almeloseweg lager ligt 

dan de ontsluitingsweg. De ontsluitingsweg wordt namelijk met een inritconstructie 

aangesloten op de Almeloseweg. Dit betekent dat de auto’s op de inrit een stoeprand 

hoger staan dan de Almeloseweg. Hiermee is in bovenstaande analyse rekening 

gehouden doordat de stoeprandhoogte van 10 centimeter niet in de analyse is 

betrokken. Komt de auto dichterbij de woning dan de aangegeven 12 meter dan rijdt de 

auto op de Almeloseweg en moet de stoeprandhoogte wel in de analyse worden 

opgenomen. De raamhoogte komt dan uit op 90 centimeter en dus schijnt de lichtbundel 

niet naar binnen. Rijdt de auto verder van de woning af binnen het plangebied dan is de 

afstand tussen de koplampen het raam groter dan 12 meter en schijnt de lichtbundel dus 

ook niet naar binnen. 

 

Overigens betreffen voorgaande analyses een worstcase scenario, omdat van meeste 

auto’s de hoogte van de koplampen lager is dan 90 centimeter en dus lager dan de 

raamhoogte en er dus geen sprake kan zijn van een lichtbundel die naar binnen schijnt. 

Het zal natuurlijk wel mogelijk zijn om de lampen te zien vanuit het raam zoals vanuit 

het raam van alle voorbijrijdende auto’s de lampen te zien zijn.  

 

Kruispunt Almeloseweg – Tubbergseweg (N343) 

Op circa 100 meter in westelijke richting vanaf de beoogde aansluiting van het plan op 

de Almeloseweg, bevindt zich het kruispunt Almeloseweg – Tubbergseweg. In het kader 

van de planontwikkeling is onderzocht wat de invloed is van het plan op de verkeers-

afwikkeling op dit kruispunt. Het kruispunt is voorzien van verkeerslichten. Als de cyclus-

tijd van de verkeerslichten in de spits langer wordt dan 90 seconden is sprake van een 

aandachtspunt. De cyclustijd is de tijd die nodig is om alle richtingen achtereenvolgens 

voldoende groen te geven om de wachtende verkeersdeelnemers door te kunnen laten 

rijden.  
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Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie met plan als ook in een toekomstige 

situatie met plan en 20% extra verkeer heeft het kruispunt ruim voldoende capaciteit om 

de verkeersstromen te verwerken en blijft de cyclustijd ruim onder de 90 seconden. Er is 

ook geen sprake van structurele terugslag van de wachtrij voor de verkeerslichten op de 

Almeloseweg tot aan de nieuwe aansluiting van het plan (op 60 meter van de stopstreep 

bij de verkeerslichten). De achterliggende analyse van deze conclusie is als volgt. 

 

De verkeersintensiteit op de Almeloseweg inclusief de verkeersgeneratie van het plan is 

4.400 mvt/etmaal (zie pagina 7). Op basis van de verkeerstellingen (op pagina 4) is dit 

omgerekend naar de verkeersintensiteit in de uitgaande richting tijdens de spits. Dit is 

9% (350/4.070). Dat zijn dus circa 400 voertuigen per twee uur spitsperiode in westelijke 

richting. Omdat de cyclustijd maximaal 90 seconden is krijgt de elke richting van het 

verkeerslicht minimaal 80 keer per twee uur groen (2x60x60/90). Elke cyclus staan dus 

circa 5 voertuigen (400/80) te wachten dat is circa 30 meter (5*6). Omdat de 

ontsluitingsweg op circa 60 meter van de stopstreep ligt is er dus en dus geen sprake is 

van structurele terugslag van de wachtrij voor de verkeerslichten op de Almeloseweg. 

 

Maatweg: calamiteitenroute 

Het is te adviseren naast de bovenstaande ontsluitingsroute te voorzien in een alternatief 

als de bovenstaande route om wat voor reden dan ook tijdelijk niet te gebruiken is 

(bijvoorbeeld onderhoud). De Maatweg is voor die gevallen als calamiteitenroute een 

prima optie. Eventueel met enkele af te sluiten paaltjes kan gebruik door automobilisten 

voorkomen worden. Op die manier is het een goede route voor fietsers en voetgangers 

en kunnen calamiteitenvoertuigen de weg gebruiken wanneer dit nodig is, maar komt er 

niet onnodig verkeer door de straat. 

 

 

5.2 Ontsluiting via de N343 (Tubbergseweg) 

Een alternatief voor bovenstaande ontsluiting op de Almeloseweg is een rechtstreekse 

ontsluiting op de N343. Om de locatie te ontsluiten via de N343 moet een nieuw kruis-

punt aangelegd worden. Via dit kruispunt kunnen de bewoners de wijk verlaten zonder 

in de bebouwde kom van Tubbergen te komen.  
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Het aanleggen van een kruispunt op de N343 voor dit relatief geringe aantal woningen is 

echter niet wenselijk. De verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op de N343 is 

gebaad bij zo min mogelijk aansluitingen. Er zijn te weinig voertuigen die van en naar 

het plangebied rijden om een nieuwe aansluiting te kunnen verantwoorden en rendabel 

te kunnen maken. Bovendien komt een nieuwe aansluiting dicht bij het bestaande 

kruispunt Almeloseweg - Tubbergseweg te liggen wat ook extra negatieve gevolgen 

heeft. Vanuit verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling is het advies dan ook het plan 

niet via een nieuwe aansluiting op de N343 te ontsluiten.  

 

Over een nieuw kruispunt geeft de provincie Overijssel (wegbeheerder van de N343) aan 

dat het provinciaal beleid is om zo min mogelijk aansluitingen op deze gebiedsontsluitings-

wegen te hebben en dat in eerste instantie bezien moet worden of de ontsluiting via 

gemeentelijke wegen gerealiseerd kan worden. De kans dat de provincie dus wil mee-

werken aan een dergelijke aansluiting is erg klein. 

 

Vanuit de omgeving is ook nog een ander alternatief met een rechtstreekse ontsluiting 

op de N343 voorgesteld. Dit alternatief heeft een ontsluiting via een nieuwe rotonde op 

de Almeloseweg – Tubbergseweg. Dit alternatief is om twee redenen niet wenselijk. Ten 

eerste is het niet wenselijk om de ontsluiting van een woongebied rechtsreeks op de 

provinciale weg te ontsluiten, omdat het aantal voertuigen van en naar het plangebied 

te beperkt is om een aansluiting op de N343 en een rotonde te verantwoorden en 

rendabel te maken. Ten tweede zou een dergelijke rotonde 5 takken moeten krijgen. 

Rotondes met 5 takken zijn onduidelijk voor de weggebruiker. Bij een rotonde met meer 

dan 4 takken is het voor de weggebruiker onduidelijk welke tak de hoofdroute is. 

Bovendien is het ruimtebeslag van een rotonde met 5 takken erg groot. Daarom hebben 

rotondes met vijf takken niet de voorkeur als er een eenvoudiger alternatief is. 

 

 

5.3 Ontsluiting via de Almeloseweg en de Maatweg 

In het plan is de Maatweg aangewezen als calamiteitenroute. Een alternatief is deze weg 

samen met de Almeloseweg te gebruiken als ontsluitingsroute voor het plan.  
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De Maatweg en dan met name het zuidelijke deel is echter niet geschikt als 

ontsluitingsroute voor het plan. Het gaat hier om een doodlopende weg die niet voorzien 

is van trottoir of fietsstroken. Voor een weg binnen de bebouwde kom is de weg smal 

(3,5 meter) en grenst aan enkele woonpercelen. De weg voldoet prima als route voor 

langzaam verkeer en het gemotoriseerd verkeer naar de aanliggende woningen, maar de 

weg moet volledig heringericht worden om grotere verkeersstromen acceptabel te 

maken. 

 

Een alternatief met eenrichtingsverkeer op de aansluiting met de Almeloseweg en in de 

richting van de Maatweg lost dit probleem niet op, integendeel. Hierdoor gaat er nog 

meer verkeer via de Maatweg rijden wat daar voor problemen kan zorgen. Daarnaast 

levert het afwikkelen van al het gegenereerde verkeer over de Almeloseweg geen enkel 

probleem op. Het eenrichtingsverkeer maken van een weg daarentegen schaad de 

herkenbaarheid van de wegstructuur, oftewel: het wordt verwarrend voor de weg-

gebruikers. 

 

Voor fietsers en voetgangers is een ontsluiting via de Maatweg geen probleem. Op dit 

moment is de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer minimaal, en als dit zo blijft wordt de 

menging met kwetsbare verkeersdeelnemers niet problematisch. Het aantal fietsers dat 

gebruik gaat maken van deze ontsluiting is af te leiden van de 500 motorvoertuigen per 

etmaal dat het plan genereert. Het fietsgebruik in Nederland is nagenoeg gelijk aan het 

autogebruik: voor circa 27% van de verplaatsingen in Nederland wordt de fietsgebruik en 

circa 32% van de verplaatsingen de auto (bron: OViN). Het plan zal dus ook circa 500 

fietsverplaatsingen per etmaal genereren. Voor circa de helft van de woningen is de 

Maatweg de kortste route om het plangebied te verlaten. Er zullen dus circa 250 fietsers 

per etmaal van het plan gebruik gaan maken van de Maatweg. 

 

 

5.4 (Deels) ontsluiting via de Oude Almeloseweg 

In het verlengde van de Oranjestraat ligt een openbaar pad wat gebruikt wordt om 

enkele bestaande woningen via de achterkant te bereiken. Voor nu noemen we het de 

‘Oude Almeloseweg’. 
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De Oude Almeloseweg is geen optie als ontsluitingsroute voor het gemotoriseerde 

verkeer van het plan. De weg is slechts circa 2,5 meter breed en afgegrensd met heggen 

en muurtjes. Het is meer een pad dan een weg. Dit pad kan voor voetgangers en fietsers 

een goede ontsluiting zijn, maar het volledig openstellen voor autoverkeer is geen 

verstandige keuze. De weg hoeft niet volledig gesloten te zijn voor autoverkeer, en zou 

door de bewoners die reeds gebruik maken van het pad wel gebruikt kunnen blijven. Het 

is echter aan te raden om de indeling zo te maken dat het niet uitnodigt voor de nieuwe 

bewoners om dit pad te gaan gebruiken als ontsluitingsweg voor autoverkeer. 

 

Op basis van de inspraakreacties op het aspect verkeer en omdat de andere wegen 

voldoende zijn om de wijk te ontsluiten, is besloten de Oude Almeloseweg niet langer 

als fietsontsluiting voor de wijk te gerbuiken en het pad niet te wijzigen. 

 

6 Conclusie 

In voorliggende notitie zijn de verkeerskundige gevolgen in beeld gebracht van het plan 

voor de herontwikkeling van Tuincentrum Tubbergen. De uitgevoerde analyse laat zien 

dat het plan op de meeste omliggende wegen nauwelijks effect heeft. De verkeers-

stromen gegenereerd door het plan zijn beperkt in verhouding tot de reeds aanwezige 

verkeersintensiteiten. In de analyse is uitgaan van een 'worst case'-scenario waarin het 

plan 500 ritten gegenereerd. Dit is circa 15% meer dan de werkelijk verwachte verkeers-

generatie.  

 

Op de Almeloseweg is de toename van de verkeerstromen ten gevolge van het plan het 

grootst. Getoetst is of deze weg de toekomstige verkeersintensiteiten (inclusief de 

verkeersstromen gegenereerd door het plan) verkeersveilig kan verwerken. Daaruit blijkt 

dat de huidige vormgeving voldoet voor een verkeersveilige verkeersafwikkeling van de 

toekomstige verkeersstromen op deze weg. Het is echter wel aan te raden om het 

trottoir (aan de noordzijde van de Almeloseweg ten westen van de nieuwe aansluiting) 

consistenter vorm te geven.  
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Kortom de wegen waarop het plan van invloed zijn kunnen zowel de huidige intensiteiten 

als de intensiteiten die ontstaan als gevolg deze ontwikkelingen zonder problemen 

verwerken. Vanuit het oogpunt van verkeer zijn er dus geen bezwaren tegen dit plan. 
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Deze notitie brengt in beeld wat de verdeling van de vertrekkende voertuigen is over de 

uren van een gemiddeld etmaal vanuit woningbouwplan De Esch in Tubbergen. 

 

Verkeersgeneratie 

De verkeersgeneratie is de som van alle vertrekkende en aankomende voertuigen. In de 

notitie ‘Verkeerseffecten herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen’ (met datum: 25 juni 

2019 en kenmerk: 002369.20180625.N1.01) is op pagina 6 hierover opgenomen:  

 

‘De totale verkeersgeneratie van het plan bij 52 woningen is circa 401 ritten per 

werkdagetmaal (zie tabel 3.1). Omdat het plan nog niet is vastgesteld en de invulling nog 

iets kan wijzigen, wordt in deze notitie gerekend met een generatie van 500 ritten 

(bijvoorbeeld circa 60 woningen). Dit is dus een hoge schatting wat mag worden 

beschouwd als een 'worst case'-scenario. Deze 500 motorvoertuigen rijden tussen de 

locatie Tuincentrum Tubbergen en hun herkomst of bestemming ergens anders.’ 

 

Kengetallen CROW 

In CROW publicatie 256 zijn kengetallen opgenomen over de verdeling van het verkeer 

over de dagdelen. In tabel 7 van deze publicatie is een verdeling van het aantal 

motorvoertuigbewegingen (mvt) naar dagdeel van het werkdagtemaal opgenomen. In 

onderstaan de opsomming zijn deze overgenomen, met tussen haakjes het percentage 

vertrekken van het aantal motorvoertuigbewegingen in de desbetreffende periode. Het 

woonmilieutype in Tubbergen heeft geen hoge dichtheid. Daarom moet van het type 

woonmilieu ‘overige milieus’ worden uitgegaan. Deze heeft de volgende verdeling: 

■ 8.00 – 9.00 uur 8% (89%) 

■ 17.00 – 18.00 uur 7% (36%) 

■ 7.00 - 19.00 uur 75% (51%) 

■ 19.00 – 23.00 uur 18% (38%) 

■ 23.00 – 7.00 uur 7% (70%) 
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Passen we deze kengetallen toe op de verkeersgeneratie van de Esch (500 mvt/etmaal) 

dan komt de verdeling van het vertrekkende verkeer uit op: 

■ 8.00 – 9.00 uur: 36 mvt 

■ 17.00 – 18.00 uur: 13 mvt 

■ 7.00 - 19.00 uur: 191 mvt 

■ 19.00 – 23.00 uur: 34 mvt 

■ 23.00 – 7.00 uur: 25 mvt 

 

Referentie verkeerstelling 

Voor een nadere verdeling van het verkeer over de uren van het etmaal heeft het CROW 

geen kengetallen beschikbaar. Daarom is een verkeerstelling van een referentieproject 

gebruikt. In dit geval is dat de wijk Kerkeveld in Wijchen. Dit is een grote wijk met meer 

dan 1.000 woningen en met 1 ontsluitingsweg. Door de omvang van de wijk geeft dit 

een goed beeld van een gemiddelde woning en zijn de resultaten dus goed te gebruiken 

voor De Esch.  

 

In de tabel op de volgende pagina geven de percentages per uur aan hoeveel verkeer elk 

uur de wijk Kerkeveld gemiddeld op een werkdag verlaat (ten opzichte van de totale 

verkeersgeneratie). Deze percentages zijn vervolgens gebruikt om de verkeersgeneratie 

van de wijk De Esch te verdelen over de uren van het etmaal. Deze verdeling is 

opgenomen in de kolom met de absolute getallen. De absolute getallen zijn dus het 

aantal motorvoertuigen (mvt) dat De Esch verlaat via de ontsluitingsweg per uur op een 

gemiddelde werkdag1.  
  

                                                           
1 Door afronding van de getallen zijn de weergegeven getallen niet gelijk aan het totaal. 
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tijdstip aandeel vertrekkende mvt/uur vertrekkende mvt/uur 

00.00-01.00 0,1% 0 

01.00-02.00 0,0% 0 

02.00-03.00 0,0% 0 

03.00-04.00 0,1% 0 

04.00-05.00 0,1% 1 

05.00-06.00 0,7% 3 

06.00-07.00 2,4% 12 

07.00-08.00 5,6% 28 

08.00-09.00 6,4% 32 

09.00-10.00 3,0% 15 

10.00-11.00 2,4% 12 

11.00-12.00 2,2% 11 

12.00-13.00 2,7% 14 

13.00-14.00 3,0% 15 

14.00-15.00 2,4% 12 

15.00-16.00 3,0% 15 

16.00-17.00 2,7% 13 

17.00-18.00 3,3% 16 

18.00-19.00 3,3% 17 

19.00-20.00 3,3% 16 

20.00-21.00 1,8% 9 

21.00-22.00 1,0% 5 

22.00-23.00 0,8% 4 

23.00-24.00 0,4% 2 

00.00-24.00 50,0% 250 
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Notitie 

 

 

Datum: 18 juli 2019 Project: Bestemmingsplan De Esch 

Uw kenmerk: - Locatie: Tubbergen 

Ons kenmerk: V087224aa.19A47JU.st Betreft: Beoordeling lichthinder 

Versie: 01_001  

 

 

In deze notitie gaan we in op het aspect lichthinder door uitrijdende auto’s ter plaatse van de uitrit 

van de geplande woningbouwontwikkeling De Esch in Tubbergen. Om de uitrit en de woningen 

mogelijk te maken, is het ontwerpbestemmingsplan ‘De Esch’ ter inzage gelegd. Figuur 1 geeft de 

bij dit bestemmingsplan behorende verbeelding weer. 

 

 
Figuur 1 

Stedenbouwkundige schets van de situatie 
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Uitgangspunten en situatie 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een aantal zienswijzen ingediend waarin wordt aangegeven 

dat men lichthinder ondervindt door het plan. In de betreffende zienswijzen wordt aangegeven dat 

de lichtbundel van de koplampen van auto’s, die via de in- en uitrit het plangebied verlaten, in de 

woning schijnt. Daarbij gaat het om de woningen aan de Almeloseweg 50, 44 en 40. Deze 

woningen zijn in figuur 1 weergegeven. 

 

In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20190709.N1.01 van 9 juli 2019 [1] is de 

volgende verkeersgeneratie aangegeven: 

 

 
 

Over de lichtbundel van koplampen van auto´s is geen wet- en regelgeving aanwezig. Wel gelden 

er normen voor de wijze waarop koplampen moeten worden afgesteld. Deze normen beogen de 

bestuurder zicht te geven op de weg en zorgen ervoor dat de auto voldoende zichtbaar is voor 

medeweggebruikers.  

 

Over lichthinder in het algemeen is een richtlijn beschikbaar van de NSVV. Deze richtlijn is 

opgesteld ter voorkoming van lichthinder ter plaatse van onder andere woningen door 

straatverlichting, reclameverlichting, sportverlichting enz. Het gaat hierbij vooral om statische 

verlichtingsbronnen die continu aanwezig zijn en daardoor voor hinder kunnen zorgen. De richtlijn 

gaat niet in op hinder door de lichtbundel van koplampen van auto’s. 

 

Dit betekent echter niet dat er geen hinder ondervonden kan worden van de lichtbundel van 

koplampen. Op basis van onderzoek kan echter niet kwantitatief worden vastgesteld of er over het 

algemeen geen hinder van de lichtbundel van koplampen wordt ondervonden. LBP|SIGHT heeft 

daarom een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de situatie. 

 

In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20180625.N1.01 van 25 juni 2019 is 

aangegeven dat rekening gehouden moet worden met de hoogte van ramen in de woningen, de 

afstand tussen voertuig en woning, de weghoogten en de hoogte en afstelling van de koplampen 

van motorvoertuigen. Op basis daarvan komt Goudappel tot de conclusie dat de bundel van de 

koplamp niet direct in de ramen van de betreffende woningen zullen schijnen. Eventueel te 

ondervinden hinder bestaat derhalve uit diffuus of verstrooid licht afkomstig van koplampen van 

voertuigen die bij donker uit het plangebied rijden. In deze notitie noemen we het licht van 

koplampen (bundel, diffuus en verstrooid licht) de lichtbundel.  

 

De periode van 19.00 tot 23.00 uur is vooral van belang, omdat dit de periode is waar het donker 

kan zijn en gebruikgemaakt zal worden van de woonkamer. In de winterperiode zal dit nog iets 

langer zijn, omdat het vanaf circa 17.00 uur donker is. Voor de zomerperiode is dit korter, omdat de 

zon dan later onder zal gaan. We gaan ervan uit dat er alleen sprake kan zijn van hinder wanneer 

de verlichtingssterkte door de koplampen hoger zal zijn dan de verlichtingssterkte die ontstaat door 

daglicht. Dat is het geval in de periode van 19.00 tot en met 23.00 uur. In de zomerperiode is de 

periode iets korter, in de winterperiode iets langer.  
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We stellen vast dat het aantal autobewegingen dat het plangebied in deze periode verlaat beperkt 

is. Het gaat om 34 auto´s in de periode van 4 uur. Dat betekent dat er gemiddeld iedere 7 minuten 

een auto het plangebied in of uitrijdt. Aangezien alleen de koplampen van vertrekkende auto´s voor 

de beoordeling relevant zijn, gaat het om één beweging per 14 minuten. Gelet op deze beperkte 

frequentie zal de ondervonden overlast zeer beperkt zijn. 

 

Beoordeling situatie 

Zoals aangegeven in figuur 1 is de woning Almeloseweg 50 direct tegenover de uitrit van het 

plangebied De Esch gelegen. Voor de woningen Almeloseweg 44 en Almeloseweg 40 geldt dat 

deze op de weg richting het centrum van Tubbergen zijn gelegen. 

 

Voor de woning aan de Almeloseweg 50 gaat het dus om de auto’s die in de richting van de 

woning het plangebied uitrijden. Voor de woningen Almeloseweg 44 en 40 geldt dat het om de 

lichtbundel gaat die richting die woningen schijnt zodra de auto vanuit het plangebied de weg 

richting het centrum van Tubbergen opdraait. 

 
Woning Almeloseweg 50 

Voor de woning met huisnummer 50 is het beeld vanaf de toekomstige uitrit weergegeven in figuur 

2 t/m 5. Dit zijn beelden van Cyclomedia van de afgelopen jaren in de verschillende jaargetijden. 

 

  

Figuur 2 

Situatie woningnummer 50 op 2 maart 2012 

Figuur 3 

Situatie woningnummer 50 op 9 juli 2010 

 

  

Figuur 4 

Situatie woningnummer 50 op 31 oktober 2014 

Figuur 5 

Situatie woningnummer 50 op 14 december 2017 

 

Zoals weergegeven in figuur 2 t/m 5 is er voor de woning een grote haagbeuk aanwezig. Deze 

haag is het hele jaar voorzien van blad. In de periode dat de haag groen is, zal van instraling geen 

sprake zijn. Ook in de winterperiode is de haag bladdragend. Zoals op bovenstaande foto´s te zien 

is, is de bladdichtheid dan minder; het blad kleurt bruin. In die periode zal de haagbeuk beperkt 

licht doorlaten. 
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Gezien de afschermende werking van de haag tussen de lichtbundel en de woning zal er in de 

zomer en herfst geen lichthinder ontstaan. Een deel van de winter en het voorjaar zal de haag in 

bepekte mate licht doorlaten. Hierdoor zal een deel van het licht van koplampen in de woning 

kunnen schijnen. Gelet op het beperkt aantal auto´s dat het plangebied via de uitrit verlaat, zijn wij 

van oordeel dat de beperkte instraling niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- 

en leefklimaat.  

 

Woningen Almeloseweg 44 en 40 

Vanuit de uitrit zullen de auto’s in de richting centrum Tubbergen de Almeloseweg opdraaien met 

het beeld zoals weergegeven in figuur 6. Op basis van deze foto kan gesteld worden dat woning 

44 bijna volledig wordt afgeschermd door een grote coniferenhaag direct naast de woning. 

Coniferen zorgen alle seizoenen voor een goede afscherming. Hierdoor zal de lichtbundel van de 

auto’s die vanuit het plangebied de Almeloseweg richting centrum Tubbergen opdraaien niet op de 

gevel schijnen. 

 

Voor de woning op nummer 40 zal de lichtbundel van de auto zodra deze woning 40 bereikt al in 

dezelfde richting als de weg schijnen. Op dit punt onderscheidt de verlichting zich niet van de 

andere auto’s die gebruikmaken van deze weg. 

 

 
Figuur 6 

Situatie woningnummer 44 en 40 gezien vanaf de uitrit van het plangebied 

 

Naar mening van LBP|SIGHT zal de hinder die ontstaat door de lichtbundel van koplampen ter 

plaatse van de woningen Almeloseweg 40 en 44 niet beïnvloed worden door de uitrit van het plan 

De Esch. 
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Conclusie 

In deze notitie hebben we beoordeeld of er lichthinder kan ontstaan van de lichtbundel van 

koplampen door de nieuwe uitrit van het plan De Esch. Over lichthinder van koplampen zijn geen 

eisen aanwezig. Dit betekent echter niet dat er geen hinder kan ontstaan. Daarom hebben we in 

deze notitie een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de situatie. Hieruit komt naar voren dat 

lichthinder voor de woningen langs de Almeloseweg nummers 50, 44 en 40 naar mening van 

LBP|SIGHT niet in betekende mate zal zijn en daarmee acceptabel in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
S.G. (Sierd) Tilma BBE 
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Tubbergen - De Esch

datum: 10 december 2018

schaal: 1:1000

formaat: A3

Parkeren

Programma

- 15 rijwoningen

- 30 twee onder een kap woningen

- 6 vrijstaande woningen

Te realiseren parkeerplaatsen:

15 rij x 2,00 = 30,0

30 twee x 2,20 = 66,0

6 vrij x 2,30 = 13,8

totaal 109,8

Gerealiseerde parkeerplaatsen:

28x lange oprit met garage 36,4

8x dubbele oprit met garage 14,4

9x enkele oprit zonder garage   7,2

openbare parkeerplaatsen 55,0

totaal         113,0

Parkeernorm

(beleidsnotitie bouwen en parkeren)

Wonen (rest bebouwde kom)

- vrijstaand 2,30 (bezoek 0,3)

- twee onder een kap 2,20 (bezoek 0,3)

- rijwoning 2,00 (bezoek 0,3)

Bepaling parkeercapaciteit op eigen erf

lange oprit met garage 1,3

dubbele oprit met garage 1,8

enkele oprit zonder garage 0,8



Bijlage 23  Gewijzigde planopzet - De 
Esch

692      bestemmingsplan Tubbergen, De Esch



Plan ‘‘De Esch’’

Maart 2020

www.wonenindeesch.nl



BUILDING DESIGN ARCHITECTUUR
Stationsstraat 37
7622 LW Borne 

t: 074 - 2659966
e: info@buildingdesign.nl
i: www.buildingdesign.nl

Contactpersoon: Romy Oerbekke
t: 074 - 265 99 79
e: romy@buildingdesign.nl

BOUWBEDRIJF STEGGINK
Kerkstraat 87 
7667 PW Reutum

t: 0541 - 670666
e: info@steggink.nl 
i: www.steggink.nl

Contactpersoon: Ewald Steggink
t: 06-53142778
e: e.steggink@steggink.nl

WEUSTHUIS MAKELAARDIJ
Nassaustraat 9 
7651 CX TUBBERGEN

t: 0546 - 727828
e: tubbergen@weusthuismakelaardij.nl 
i: www.weusthuismakelaardij.nl

DE ESCH B.V.

2



3





INHOUDSOPGAVE

TWENTE....................................................................................................................................P. 6 

TUBBERGEN...........................................................................................................................P. 8 

 DE GEMEENTE .........................................................................................................P. 8 

 HET DORP...................................................................................................................P. 10 

HET PLAN................................................................................................................................ P. 13 

DE LIGGING EN SITUATIE.............................................................................................. P. 14

VERKAVELINGSKAART.................................................................................................... P. 17 

PRIJSLIJST KAVELS............................................................................................................ P. 20 

WONINGTYPES................................................................................................................... P. 22 
 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN........................................................................ P. 22

 RIJWONINGEN......................................................................................................... P.  32 

 VRIJSTAANDE WONINGEN................................................................................... P. 39

VERBEELDINGSKAART.................................. ................................................................ P. 41 

KAVELPASPOORTEN........................................................................................................ P. 45

5



TWENTE

Twente? Dat is toch die regio vol natuurgebieden, landgoederen en 

boerderijen? En je hebt nog gelijk ook. Daarom kun je bij ons ook zo goed 

van de natuur genieten. Fiets langs de mooie landschappen en koop verse 

eieren bij de boer aan huis. 

Maar Twente heeft veel meer. Ontdek bijvoorbeeld onze steden en 

dorpen, waar je evenveel bijzondere winkels tegenkomt als goede 

restaurants. Bezoek een museum, attractiepark of tentoonstelling.  

Liever relaxen? Dan ga je toch gewoon naar de sauna!  

Er is hier van alles te doen. Of juist helemaal niets. Net waar je zin in hebt.
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WELKOM  
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TUBBERGEN

DE GEMEENTE 

Met ongeveer 20.000 inwoners is Tubbergen een van de vier gemeenten 

die het Nationaal Landschap Noordoost Twente vormen. De gemeente 

bestaat uit negen kerkdorpen waarvan Tubbergen, Geesteren en  

Albergen veruit de grootste drie zijn.

De gemeente Tubbergen is een prachtige plek voor zowel inwoners als 

toeristen. Veel natuur ligt binnen handbereik rondom het dorp. Iedere 

wandel- en fietsroute voert u langs tal van bezienswaardigheden zoals 

kleine kerkdorpjes, kommiezenpaadjes en roggevelden en natuurlijk de 

Kroezenboom, een alom bekend Twents herkenningspunt.
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GEMEENTE  
TUBBERGEN
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TUBBERGEN

HET DORP 

Tubbergen heeft verschillende winkels die voorzien in de belangrijkste 

basisbehoeften.

Een drogisterij, apotheek, kaaswinkel, slagerij, enkele kledingwinkels, een 

bouwmarkt en ook verschillende supermarkten maken het winkelaanbod 

compleet.

Vanaf Tubbergen bereik je met de auto binnen ca 15 minuten de stad 

Almelo voor een gezellige middag winkelen of net iets verder naar  

Hengelo of Oldenzaal binnen 30 minuten.

De snelweg is binnen 20 minuten bereikt waarvandaan de A1 verder het 

land in trekt. De andere kant op ben je met de auto ook snel in Duitsland.

10



WONEN IN EEN DORP 
MET DE 

NATUUR BINNEN 
HANDBEREIK
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HET PLAN

DE ESCH

De activiteiten van het voormalige tuincentrum aan de Almeloseweg in Tubbergen zijn reeds 

sinds 2012 gestaakt.  Sindsdien ligt het terrein er vervallen bij met verloedering tot gevolg.  De 

Esch BV is daarom een initiatief gestart om Tubbergen een impuls te geven door het gebied, een 

voormalige es, te ontwikkelen tot een aangenaam woonmilieu met een variatie aan woningtypes. 

 

De nieuwe wijk heeft een groene hoofdopzet, een natuurlijke afwatering en er komen 

speelvoorzieningen. Een statige asymmetrische dubbele woning markeert de entree aan de 

Almeloseweg. Tussen bestaand en nieuw woongebied zijn groenstroken aangelegd om het water 

en de hoogteverschillen in het terrein op te vangen. Het plan voorziet in 51nieuwbouwkavels 

waarop 30 halfvrijstaande, 15 rijwoningen en 6 vrijstaande naar wens van de koper gebouwd 

kunnen worden.  De verschillende ontwerpen van de basiswoningen, welke als referentie dienen, 

houden rekening met de wensen van starters, doorstromers en bovenal ook senioren, zoals 

deze in het gemeentelijke kwaliteitshandvest van Tubbergen (door Stec groep op 25 mei 2018 

gepubliceerd) beschreven is.  

De 6 reguliere woningen voldoen aan de kwalitatieve behoefte volgens Stec groep en zorgen 

tevens voor een goede overgang richting de bestaande woonwijk. De 30 halfvrijstaande 

woningen voorzien in de behoefte van starters (deze woningen zijn al vanaf €221.600 te 

realiseren), doorstromers en vooral ook  senioren (de nultredenwoningen worden vanaf €234.100 

aangeboden). Van de 15 rijwoningen worden 6 woningen voor verkoop aangeboden ten behoeve 

van de doelgroep starters en senioren en de overige 9 rijwoningen worden verhuurd vanaf €735,- 

per maand, zodat huursubsidie tot de mogelijkheid behoort. Ten behoeve van de huurwoningen 

wordt tevens, in overleg met de verhuurder, de mogelijkheid geboden om over te gaan tot een 

huurovereenkomst waarbij later overgegaan kan worden tot koop van de woning. De woningen 

worden adaptief gebouwd zodanig dat deze levensloopbestendig uitgevoerd kunnen worden. 

Om de plannen voor starters en senioren beter betaalbaar te maken, worden ook mogelijkheden 

aangeboden betreffende een energie leaseplan. Voor de toelichting van dit energie leaseplan 

verwijzen wij u graag naar de downloads op de website www.wonenindeesch.nl. Het energie 

leaseplan levert een aanzienlijke besparing op bij de totale investering, waardoor realisatie van 

een nieuwe woning op plan de Esch dan ook mogelijk is vanaf €206.600!
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Voorzieningen centrum 

-  Bakker
-  Bank
-  Restaurants en cafés 
-  Supermarkt
-  Hotel  
-  Postkantoor
-  Drogisterij

Sportvoorzieningen 

-  Voetbalvereniging 
-  Volleybalvereniging 
-  Tennisvereniging
-  Basketbalvereniging
-  Paardrijclub  
-  Badmintonclub  
-  Sporthal 
-  Sportschool 
-  Zwembad

Onderwijs 

-  Basisschool
-  Voortgezetonderwijs 
-  Kinderopvang

DE LIGGING EN SITUATIE
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Voetbalvereniging 
4 minuten

Centrum 
2 minuten

Basisonderwijs 
3 minuten

Voortgezet onderwijs 
3 minuten

Supermarkt 
1 minuut

Sportschool 
4 minuten

15
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VERKAVELINGSKAART
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KAVEL PRIJSLIJST 

KAVEL-
NR.

KAVELOPP. 
M2

KAVELPRIJS* 
€

1 +/- 343 M2 +/- €  97.532,-
2 +/- 335 M2 +/- €  95.257,-
3 +/- 349 M2 +/- €  99.238,-
4 +/- 399 M2 +/- € 113.456,-
21 +/- 365 M2 +/- € 103.788,-
22 +/- 326 M2 +/- € 92.698,-
23 +/- 335 M2 +/- € 95.257,-
24 +/- 319 M2 +/- € 90.708,-
25 +/- 300 M2 +/- € 85.305,-
26 +/- 296 M2 +/- € 84.168,-
27 +/- 325 M2 +/- € 92.414,-
28 +/- 317 M2 +/- € 90.139,-
34 +/- 352 M2 +/- € 100.091,-

KAVEL-
NR.

KAVELOPP. 
M2

KAVELPRIJS*  
€

37 +/- 314 M2 +/- € 89.268,-
38 +/- 294 M2 +/- € 83.599,-
39 +/- 358 M2 +/- € 101.797,-
40 +/- 362 M2 +/- € 102.935,-
41 +/- 327 M2 +/- € 92.982,-
42 +/- 355 M2 +/- € 100.944,-
43 +/- 358 M2 +/- € 101.797,-
44 +/- 376 M2 +/- € 106.916,-
45 +/- 463 M2 +/- € 131.654,-
46 +/- 463 M2 +/- € 131.654,-
47 +/- 379 M2 +/- € 107.769,-
48 +/- 390 M2 +/- € 110.897,-
49 +/- 393 M2 +/- € 111.750,-

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

* indicatie prijspeil februari 2020

In de genoemde prijzen is niet inbegrepen:

• notariskosten voor de akte van levering;

• kosten voor inmeten door en inschrijving bij het kadaster; 

• financieringskosten (o.a. afsluitprovisie hypotheek);

• notariskosten voor de hypotheekakte;

• rente over vervallen maar nog niet betaalde termijn.
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KAVEL-
NR.

KAVELOPP. 
M2

WONING INCL. KAVEL*  
€

5 +/- 239 M2 vanaf € 230.000,-
6 +/- 191 M2 vanaf € 210.000,-
7 +/- 249 M2 vanaf  € 230.000,-
8 +/- 221 M2 vanaf  € 230.000,-
9 +/- 149 M2 vanaf  € 210.000,-
10 +/- 224 M2 vanaf  € 230.000,-
11 +/- 224 M2 vanaf € 735,- per maand 
12 +/- 149 M2 vanaf € 735,- per maand
13 +/- 224 M2 vanaf € 735,- per maand
14 +/- 139 M2 vanaf € 735,- per maand
15 +/- 143 M2 vanaf € 735,- per maand
16 +/- 194 M2 vanaf € 735,- per maand
17 +/- 212 M2 vanaf € 735,- per maand

RIJWONINGEN

VRIJSTAANDE WONINGEN

* indicatie prijspeil februari 2020

KAVEL-
NR.

KAVELOPP. 
M2

KAVELPRIJS*  
€

20 +/- 722 M2 +/- € 205.301,-
29 +/- 592 M2 +/- € 168.335,-
30 +/- 832 M2 +/- € 224.921,-
31 +/- 878 M2 +/- € 231.461,-
32 +/- 625 M2 +/- € 177.719,-
33 +/- 609 M2 +/- € 173.169,-
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WONINGTYPES

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
Basismodel 1

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur
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STARTERSWONING 
(basismodel 1) 

Basismodel 1 - begane grond

Basismodel 1 - 2e verdieping

Basismodel 1 - 1e verdieping

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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VANAF € 165.000.-*

Incl. energie lease vanaf  € 150.000.-*

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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*betreft woningprijzen excl. kavel 23



HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
Basismodel 2

STARTERSWONING 
(basismodel 2) 

Basismodel 2 - begane grond Basismodel 2 - 1e verdieping

VANAF € 138.000.-*

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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© Building Design Architectuur © Building Design Architectuur

Incl. energie lease vanaf   
€ 123.000.-*

*betreft woningprijzen excl. kavel

© Building Design Architectuur
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NULTREDENWONING 2 
(basismodel 2) 

VANAF € 150.500.-*

Incl. energie lease vanaf  € 135.500.-*

NULTREDENWONING 1 
(basismodel 2) 

Basismodel 2 - begane grond

Basismodel 2 - begane grond

Basismodel 2 - 1e verdieping

Basismodel 2 - 1e verdieping

VANAF € 169.000.-*

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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VANAF € 138.000.-*
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Incl. energie lease vanaf   
€ 123.000.-*

Incl. energie lease vanaf  € 154.000.-*

*betreft woningprijzen excl. kavel 25



HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
Basismodel 3

Varianten

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur
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DOORSTROMERSWONING 

Basismodel 3 - begane grond

Basismodel 3 - 2e verdieping

Basismodel 3 - 1e verdieping

VANAF € 223.500.-*

Incl. energie lease vanaf  € 208.500.-*

*betreft woningprijzen excl. kavel 27



HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
Basismodel 4

28



NULTREDENWONING 
(basismodel 4) 

Basismodel 4 - begane grond Basismodel 4 - 2e verdieping

Basismodel 4 - 1e verdieping

formaat: A3    |    datum:          |     projectnr:5 / 15 21-03-2018 17-182 Concept Levensloopbestendige woning plan de Esch, Tubbergen  -  bouwbedrijf Steggink 

Plattegrond - begane grond, variant 1

schaal 1:100
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formaat: A3    |    datum:          |     projectnr:6 / 15 21-03-2018 17-182 Concept Levensloopbestendige woning plan de Esch, Tubbergen  -  bouwbedrijf Steggink 

Plattegrond - verdieping, variant 1

schaal 1:100
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formaat: A3    |    datum:          |     projectnr:7 / 15 21-03-2018 17-182 Concept Levensloopbestendige woning plan de Esch, Tubbergen  -  bouwbedrijf Steggink 

schaal 1:100

Plattegrond - zolder, variant 1

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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VANAF € 256.500.-*

Incl. energie lease vanaf  € 241.500.-*

*betreft woningprijzen excl. kavel 29



VRIJ ONTWERP 
 (referentiebeelden)

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

Ben je op zoek naar een ontwerp op maat? Ook dat is mogelijk op 

plan de Esch. Ga in gesprek met Building Design Architectuur. Zij 

helpen je graag met het vertalen van je wensen tot een goed ontwerp, 

rekeninghoudend met je budget en de regelgeving.

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur
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© Building Design Architectuur
© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur © Building Design Architectuur
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WONINGTYPES

RIJWONINGEN

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

Om meer duidelijkheid te geven in de mogelijkheden op dit plan, zijn 

er diverse woningontwerpen gemaakt. Echter is de koper van de kavel 

vrij om een andere woning te realiseren rekening houdend met de 

geldende regelgeving.

Basismodel 5
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NULTREDENWONING 
(basismodel 5 - eindwoning)

NULTREDENWONING - begane grond
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NULTREDENWONING - 1e verdieping
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VANAF € 302.000.- 
incl. kavel

Incl. energie lease vanaf  € 287.000.- incl. kavel
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STARTERSWONING 
(basismodel 5 - tussenwoning)

TUSSENWONING - begane grond TUSSENWONING - 2e verdieping

TUSSENWONING - 1e verdieping
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VANAF € 241.000.- incl. kavel

Incl. energie lease vanaf  € 226.000.- incl. kavel
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STARTERSWONING 
(basismodel 5 - eindwoning)

EINDWONING - begane grond EINDWONING - 2e verdieping
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VANAF € 295.000.- incl. kavel

Incl. energie lease vanaf  € 280.000.- incl. kavel
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RIJWONINGEN

TUSSENWONING -  
begane grond

TUSSENWONING -  
1e verdieping

TUSSENWONING - 
     2e verdieping

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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© Building Design Architectuur© Building Design Architectuur

 A1 (841 x 594 mm)  |  schaal 1:100
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Basismodel 6

STARTERSWONING 
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WONINGTYPES

VRIJSTAANDE WONINGEN

VRIJ ONTWERP  
(referentiebeelden)

© Building Design Architectuur

© Building Design Architectuur

Ben je op zoek naar een ontwerp 

op maat? Ook dat is mogelijk op 

plan de Esch. Ga in gesprek met 

Building Design Architectuur. Zij 

helpen je graag met het vertalen 

van je wensen tot een goed ontwerp, 

rekeninghoudend met je budget en 

de regelgeving.
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Aan deze kaveltekeningen kunnen geen rechten ontleend worden
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Plan ‘‘De Esch’’

Meer informatie is te downloaden op de website www.wonenindeesch.nl.

Mochten u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van  
onderstaande partijen.

BOUWBEDRIJF STEGGINK
Kerkstraat 87 
7667 PW Reutum

t: 0541 - 670666
e: info@steggink.nl 
i: www.steggink.nl

Contactpersoon: Ewald Steggink
t: 06-53142778
e: e.steggink@steggink.nl

WEUSTHUIS MAKELAARDIJ
Nassaustraat 9 
7651 CX TUBBERGEN

t: 0546 - 727828
e: tubbergen@weusthuismakelaardij.nl 
i: www.weusthuismakelaardij.nl

Voor alle informatie over het plan: 

Voor alle architectuurmogelijkheden:

Voor de bouwmogelijkheden:

BUILDING DESIGN ARCHITECTUUR
Stationsstraat 37
7622 LW Borne 

t: 074 - 2659966
e: info@buildingdesign.nl
i: www.buildingdesign.nl

Contactpersoon: Romy Oerbekke
t: 074 - 265 99 79
e: romy@buildingdesign.nl
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoering 
en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, in-
richting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. Omdat onderleggers veelal afkomstig  
zijn van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in die bron-
documenten. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is na-
gestreefd, geen rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.
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© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur BV te Borne.
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoering 
en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, in-
richting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. Omdat onderleggers veelal afkomstig  
zijn van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in die bron-
documenten. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is na-
gestreefd, geen rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.
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© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur BV te Borne.
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoering 
en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, in-
richting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. Omdat onderleggers veelal afkomstig  
zijn van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in die bron-
documenten. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is na-
gestreefd, geen rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.
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© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur BV te Borne.
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoer-
ing en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, 
inrichting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. 
Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen 
rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoer-
ing en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, 
inrichting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. 
Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen 
rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.

Copyright
© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur Zenderen.

Projectnummer:
17-182

Ontwerp:
Dinant Oude Lenferink

Eric Tijink

Verkoop:
Romy Oerbekke

Colofon
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Disclaimer:

Artist Impressions / Handschetsen: 
De tekeningen en afbeeldingen geven een impressie weer. De werkelijke uitvoering 
en kleuren van de materialen en afwerkingen kunnen afwijken. De tuinaanleg, in-
richting en bestrating van de openbare ruimte is de verbeelding van de architect. 
De positie van bomen zijn, tenzij anders aangegeven, decoratief aangegeven en 
corresponderen niet met de werkelijkheid. Omdat onderleggers veelal afkomstig  
zijn van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in die bron-
documenten. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is na-
gestreefd, geen rechten worden ontleend. 

Maatvoering en inrichting: 
De maten op de tekeningen zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, in 
millimeters. Bij de maatvoering tussen de wanden is geen rekening gehouden met 
enige wandafwerking. Tijdens de bouwvoorbereidingsfase en/of bouwuitvoerings-
fase kunnen veranderingen voordoen die kunnen leiden tot maatverschillen. Op de 
tekeningen aangegeven meubilair en apparatuur dienen alleen ter indicatie.

Copyright
© Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van 
onze opdrachtgever of Building Design Architectuur BV te Borne.
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Februari 2020

PRIJSLIJST TOTALE INVESTERING LEGENDA

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

KAVELPRIJZEN TOTALE INVESTERING BASISMODELLEN TOTALE INVESTERING I.C.M. ENERGIE LEASE BASISMODELLEN

KAVELNR. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6
starters nultreden1 nultreden2 starters nultreden1 nultreden2

1 ± 343 m² 97.532         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

2 ± 335 m² 95.257         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

3 ± 349 m² 99.238         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

4 ± 399 m² 113.456      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

21 ± 365 m² 103.788      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

22 ± 326 m² 92.698         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

23 ± 335 m² 95.257         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

24 ± 319 m² 90.708         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

25 ± 300 m² 85.305         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

26 ± 296 m² 84.168         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

27 ± 325 m² 92.414         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

28 ± 317 m² 90.139         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

34 ± 352 m² 100.091      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

35 ± 348 m² 98.954         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

36 ± 332 m² 94.404         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

37 ± 314 m² 89.286         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

38 ± 294 m² 83.599         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

39 ± 358 m² 101.797      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

40 ± 362 m² 102.935      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

41 ± 327 m² 92.982         N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

42 ± 355 m² 100.944      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

43 ± 358 m² 101.797      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

44 ± 376 m² 106.916      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

45 ± 463 m² 131.654      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

46 ± 463 m² 131.654      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

47 ± 379 m² 107.769      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

48 ± 390 m² 110.897      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

49 ± 393 m² 111.750      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

50 ± 390 m² 110.897      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

51 ± 472 m² 134.213      N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

VRIJSTAANDE WONINGEN

KAVELPRIJZEN TOTALE INVESTERING TOTALE INVESTERING 

KAVELNR. KAVELPRIJS *
20 ± 722 m² 205.301      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

29 ± 592 m² 168.335      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

30 ± 832 m² 224.921      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

31 ± 878 m² 231.461      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

32 ± 625 m² 177.719      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

33 ± 609 m² 173.169      N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B. N.T.B.

*indicatie prijspeil februari 2020
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RIJWONINGEN

KAVELPRIJZEN TOTALE INVESTERING BASISMODELLEN TOTALE INVESTERING BASISMODELLEN

KAVELNR. KAVELPRIJS * 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6
5 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

6 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

7 N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

8 N.V.T.

9 N.V.T.

10 N.V.T.

11 N.V.T.

12 N.V.T.

13 N.V.T.

14 N.V.T.

15 N.V.T.

16 N.V.T.

17 N.V.T.

18 N.V.T.

19 N.V.T.

*    indicatie prijspeil februari 2020
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Nr. BTW NL0084.48.309B01 
 
 

 
 
 
 
Betreft  : Overzicht verkoopprijzen 
Inzake  : Nieuwbouw woningen De Esch te Tubbergen 
Ref.  : E.S. 
Reutum  : 9 maart 2020 
 
Geachte geïnteresseerde, 
 
In aansluiting op uw gewaardeerde aanvraag, doen wij u hiermede ons overzicht met verkoopprijzen 
toekomen voor de nieuwbouw van de standaard woningen op plan De Esch te Tubbergen. 
 
Het geheel bieden wij u aan overeenkomstig 
- omschrijving met afwerkstaat d.d. 09-05-2018 t.b.v. dubbele- en rijwoningen (basismodel 3 t/m 6) 
- omschrijving met afwerkstaat d.d. 02-03-2020 t.b.v. starters-/ seniorenwoning (basismodel 1 en 2) 
 

Bovenstaande kan u op aanvraag (via Weusthuis Makelaardij of Bouwbedrijf Steggink) toegezonden worden. 
 

woningtype                    verkoopprijs vanaf                   
 
- helft van een dubbele starters-/ seniorenwoning (basismodel 1)  € 165.000,00 exclusief kavel 
- helft van een dubbele starters-/ seniorenwoning (basismodel 2)  € 138.000,00 exclusief kavel 
- helft van een dubbele starters-/ seniorenwoning (basismodel 2; nultreden 1) € 169.000,00 exclusief kavel 
- helft van een dubbele starters-/ seniorenwoning (basismodel 2; nultreden 2) € 150.500,00 exclusief kavel 
- helft van een dubbele woning (2-onder-1 kapper basismodel 3)  € 223.500,00 exclusief kavel 
- linker woning levensloopbestendige woning (basismodel 4)   € 256.500,00 exclusief kavel 
- rechter woning levensloopbestendige woning (basismodel 4)   € 225.500,00 exclusief kavel 
- eindwoning in rij van 3 woningen (basismodel 5)    € 295.000,00 inclusief kavel (5 t/m 10) 
- tussenwoning in rij van 3 woningen (basismodel 5)    € 241.000,00 inclusief kavel (5 t/m 10) 
- eindwoning in rij van 3 woningen (basismodel 6)    € 230.000,00 inclusief kavel (5 t/m 10) 
- tussenwoning in rij van 3 woningen (basismodel 6)    € 210.000,00 inclusief kavel (5 t/m 10) 
 
Huurprijzen rijtjeswoning vanaf € 735,00 per maand. 
Inclusief gasloos bouwen (warmtepomp) en zonnepanelen doch exclusief energielasten (gas, water, licht). 
 
Prijspeil januari 2020. Prijsverhogingen zullen worden doorberekend. 
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Betreft  : Overzicht verkoopprijzen 
Inzake  : Nieuwbouw woningen De Esch te Tubbergen 
Ref.  : E.S. 
Reutum  : 9 maart 2020 
 
Bovenstaande prijzen zijn 
- inclusief 21% B.T.W.; 
- inclusief teken- en berekeningskosten (architect en constructeur) t.b.v. basismodellen 3 t/m 6; 
- exclusief teken- en berekeningskosten (architect en constructeur) t.b.v. basismodellen 1 en 2; 
- inclusief makelaars- en verkoopkosten; 
- inclusief Nibe lucht/water warmtepomp (gasloos bouwen); 
- inclusief slaap- en badkamer op begane grond t.b.v. linker woning levensloopbestendige woning (basismodel 4);  
- inclusief keuken (stelpost) voor basismodellen 3 t/m 6;  
- exclusief keuken in starters-/ seniorenwoning (basismodel 1 en 2); 
- exclusief garage en dakkapellen t.b.v. starters-/ seniorenwoning (basismodel 1 en 2); 
- exclusief (aankoop)kosten bouwkavel t.b.v. basismodellen 1 t/m 4; 
- inclusief (aankoop)kosten bouwkavel t.b.v. basismodellen 5 en 6 op kavel 5 t/m 10; 
- exclusief vrijstaande houten buitenbergingen; 
- exclusief notariskosten; 
- exclusief definitieve aansluitkosten NUTS (water, elektra, CAI, kabel e.d.); 
- exclusief legeskosten; 
- exclusief sonderingsrapport(en) en eventueel aanlegdiepte fundering dieper dan 950 mm -peil. 
 
Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, wijzigingen onder voorbehoud en goedkeuring gemeente.  
Tevens kunnen aan onze prijslijsten alsmede aan de artist impressions geen rechten worden ontleend. 
 
Op deze offerte en op de uitvoering van al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene 
Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013). 
Door aanvaarding van deze offerte verklaart u tevens van de inhoud van genoemde voorwaarden kennis 
te hebben genomen. 
 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief de B.T.W. en kunnen wij u 2 maanden gestand doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aannemingsbedrijf E.G.J. Steggink B.V.  
Postbus 2, 7630 AA  Ootmarsum 
 
Kerkstraat 87  
7667 PW Reutum  
Tel. (0541) 670666  
Fax (0541) 670563  

 
E-mail: info@steggink.nl, Internet: www.steggink.nl 

 
Rabobank Noord Twente NL16RABO0143500597 

Nr. Handelsregister K.v.K. Enschede 06057458 
Nr. BTW NL0084.48.309B01 
 
 

 
 
 
 
Betreft  : Overzicht verkoopprijzen 
Inzake  : Nieuwbouw woningen De Esch te Tubbergen 
Ref.  : E.S. 
Reutum  : 9 maart 2020 
 
Wij vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw eventuele opdracht 
hiervoor met belangstelling tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
Aannemingsbedrijf E.G.J. Steggink B.V. 
 
 
Dhr. E.J.B. (Ewald) Steggink 
Directeur 
 



TEC Warmtepomp QAW serie model 2019 voorraad

TEC Voorraad
warmtepomp
3 – 7 kW  CV
200 liter sanitair
water CW5



Product as a Service (PaaS)   BTW RELATIES       TEC

• Goed alternatief voor traditionele koop / verkoop-model.

• De producent blijft eigenaar van het product i.p.v. het te verkopen.

• Geen investering en voor onderneming off balance.

• Consument of onderneming krijgt het tegen vergoeding in bruikleen.

• De consument en de ondernemer wordt ontzorgd.

• Transitie naar PaaS stimuleert de circulaire economie.

• Voorbeelden zijn o.a. de Swapfiets, bij defect wordt fiets omgeruild (swappen).



TEC     Financiering

Uitgangspunt:

Huis in Enschede met stadsverwarming

40 GJ energieverbruik gas

4400 kWh Stroomverbruik

Huidige maandlasten: €250,- p/m

Verbruik warmtepomp per jaar: 2823 kWh bij aangenomen COP van 3,5

Nieuw jaarlijks energieverbruik (eigen verbruik + warmtepomp): 7223 kWh

Nieuwe indicatieve energierekening: €120,38

Lease bedrag financieren warmtepompinstallatie: €96,05

Totale nieuwe maandlasten: €216,43 p/m

Maandlasten na 120 maanden: €120,38 p/m

Optie:

Eventueel 10 335Wp zonnepanelen

Opbrengst per jaar voor deze situatie: 2823 kWh

Opbrengst per maand: €47,06 p/m

Leasebedrag financieren zonnestroominstallatie: €45,70 p/m

Totale nieuwe maandlasten incl. zonnepanelen: €215,07 p/m

Maandlasten na 120 maanden: €73,32 p/m

Financieringsoverzicht

TEC Financiering

Warmtepomp & Zonnepanelen

Uw maandelijkse energierekening

inclusief het leasen van de complete installatie incl. btw:
Uw installatie:

TEC QAW07V 7kW Lucht-Water warmtepomp

€ 215,07Huawei SUN2000 MONO 3KTL Omvormer

(10x) DMEGC 335Wp Zonnepanelen

Hiermee bespaart u € 419,11 per jaar ten opzichte van uw huidige jaarlijkse kosten

Financieringsoverzicht (prijzen zijn incl. Btw)

Investering warmtepomp incl. montage & toebehoren incl. financieringskosten €         13.325,98 

Subsidiebedrag warmtepomp €          -1.800,00 

Totaalbedrag €         11.525,98 

Duur leasetermijn 120 Maanden

Totale leasebedrag per maand incl. btw voor 

warmtepomp
€              96,05 

Nieuwe maandelijkse energierekening incl. btw (gebasseerd op huidig verbruik + verbruik 

warmtepomp)

Opbrengst eventuele zonnepanelen niet meegerekend

€           120,38 



TEC     Financiering

Zonnepanelen? Ja 

Totale investering zonnepanelen incl. montage en btw incl. financieringskosten €           6.447,68 

Terug te vragen Btw Zonnepanelen €             -963,11 

Totaalbedrag €           5.484,57 

Duur leasetermijn 120 Maanden

Totaal leasebedrag per maand incl. btw voor zonnepanelen €              45,70 

Maandelijkse opbrengst zonnepanelen €              47,06 

Uw geschatte maandlasten na 120 maanden leasen. De installatie is dan van u. €              73,32 

Uitgangspunt:

Huis in Enschede met stadsverwarming

40 GJ energieverbruik gas

4400 kWh Stroomverbruik

Huidige maandlasten: €250,- p/m

Verbruik warmtepomp per jaar: 2823 kWh bij aangenomen COP van 3,5

Nieuw jaarlijks energieverbruik (eigen verbruik + warmtepomp): 7223 kWh

Nieuwe indicatieve energierekening: €120,38

Lease bedrag financieren warmtepompinstallatie: €96,05

Totale nieuwe maandlasten: €216,43 p/m

Maandlasten na 120 maanden: €120,38 p/m

Optie:

Eventueel 10 335Wp zonnepanelen

Opbrengst per jaar voor deze situatie: 2823 kWh

Opbrengst per maand: €47,06 p/m

Leasebedrag financieren zonnestroominstallatie: €45,70 p/m

Totale nieuwe maandlasten incl. zonnepanelen: €215,07 p/m

Maandlasten na 120 maanden: €73,32 p/m
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Kenmerk: : 20.008 BT/MB 
Onderwerp : De Esch Tubbergen 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Rutjes 
 
In de behoeftetoets voor woningbouwplan De Esch in Tubbergen (oktober 2018) beschrijven 
wij (Stec Groep) de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor het woningbouwplan. 
Vooropgesteld: kwantitatief voorziet het plan in een woningbehoefte. Daarbij maakt het 
bestemmingsplan een kwalitatief divers programma planologisch mogelijk waardoor kan 
worden ingespeeld op de kwalitatieve behoefte. In de kern Tubbergen is vooral behoefte aan 
(levensloopbestendige) woningen voor senioren. Dit type woning is nu nog beperkt aanwezig 
in de gemeente. In kern Tubbergen zien we daarnaast – in afwijking van de rest van de 
gemeente – dat het aantal jonge huishoudens en gezinnen relatief stabiel blijft op middellange 
termijn. Wij achten het daarom realistisch dat er in de kern Tubbergen op korte termijn 
behoefte is aan enkele reguliere grondgebonden woningen. 
 
Goed in de voormalige planopzet vonden wij dat woningen adaptief worden gebouwd en 
levensloopbestendig kunnen worden uitgevoerd. Zeker de woningen die direct 
levensloopbestendig worden uitgevoerd sluiten goed aan bij de toenemende vraag naar 
levensloopbestendige woningen in Tubbergen. Daarnaast taxeerden wij dat het aandeel 
duurdere woningen gericht op gezinnen en stellen, fors was in relatie tot de verwachte 
huishoudenontwikkeling op middellange termijn en de bestaande woningvoorraad in 
Tubbergen. De initiatiefnemer gaf aan in te willen spelen op de behoefte vanuit starters met 
woningen van zo’n € 300.000,-. Uit het gemeentelijke kwaliteitshandvest blijkt dat er op korte 
termijn wel behoefte is aan woningen voor starters maar dat het gaat om prijzen van ongeveer 
€ 150.000,- voor alleenstaanden en ongeveer € 250.000 voor stellen. Woningen met een 
koopprijs van € 300.000,- vallen hier buiten.  
 
Mede naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft de initiatiefnemer de 
planopzet nu gewijzigd. De gewijzigde planopzet – zoals beschreven in de plantoelichting – 
gaat uit van een groter aandeel betaalbare woningen voor zowel starters als senioren. 
Daarmee wordt gehoor gegeven aan het advies voor optimalisatie uit de behoeftetoets om het 
aandeel reguliere (koop)woningen te beperken en het aandeel betaalbare levensloopgeschikte 
woningen te vergroten. In de gewijzigde planopzet kunnen woningen worden gebouwd met 
een von-prijs van € 234.100 voor een levensloopbestendige woning. Daarnaast kunnen 
starterswoningen worden gebouwd voor een von-prijs van € 221.600. Daarmee sluit het plan 
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zowel wat betreft seniorenwoningen als betaalbare starterswoningen aan bij het 
kwaliteitshandvest. Verder vinden wij het belangrijk te vermelden dat ook in de gewijzigde 
planopzet wordt beoogd alle woningen adaptief te bouwen waarmee ze relatief eenvoudig 
voor senioren geschikt te maken zijn. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende per mail (b.timmen@stec.nl) of 
telefoon (026 751 41 00). 
 
Bouke Timmen 
Stec Groep 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen inspraakreacties over het voorontwerpbestem-

mingsplan ‘De Esch’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 20 maart 2018 in het huis-aan-

huis blad is in overeenstemming met de Inspraakverordening met ingang van 21 maart 2018 

het voorontwerp-bestemmingsplan “De Esch” voor een ieder ter inzage gelegd. Het vooront-

werp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het 

gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen via een in de 

advertentie op de gemeentelijke website naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor het (voormalige) tuincentrum 

De Esch aan de Almeloseweg 45 te Tubbergen, waarbij aan het gebied de bestemmingen Wo-

nen, Verkeer en Groen zijn toegekend. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zijn of 

haar inspraakreactie kenbaar maken.  

 

Er zijn 13 reclamanten die gebruik hebben gemaakt van het recht om een inspraakreac-

tie/inspraakreacties in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen inspraakreacties 

samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke in-

spraakreactie 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 in-

spraakreactie, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING INSPRAAKREACTIES 

2.1 Reclamant 1 

Datum e-mail: 4 april 2018 

Datum ontvangst: 4 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 1 verzet zich tegen de in het voorontwerp-plan voorziene voet-/fietspad achter de 

percelen Almeloseweg 37 t/m 41.  Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat het 

zorgt voor vermindering van de privacy en een onveilige situatie. Verder vraagt de reclamant 

waarom er twee onder één kappers zijn gepland aan de Almeloseweg. Tenslotte wil de recla-

mant weten wie er verantwoordelijk is, en gaat zijn voor de afwatering van het plan.  

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 1 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Voet- en fietspad achter de percelen Almeloseweg 37 t/m 41 

De reclamant verzet zich tegen het voorziene voet-/fietspad achter de percelen Almeloseweg 

37 t/m 41. Het lijkt de reclamant  gevaarlijk, met name voor degene die willen oversteken ko-

mende van uit centrum Tubbergen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Gezien de reacties en omdat de andere wegen voldoende zijn om de wijk te ontsluiten wordt de 

Oude Almeloseweg / Verlengde Oranjestraat niet langer als fietsroute benoemd. Ook zal het 

niet mogelijk gemaakt deze route te gebruiken als ontsluitingsroute voor fietsers,  wel zal de 

voetverbinding in takt blijven. 

 

Conclusie 

Aan de inspraakreactie van reclamant wordt tegemoetgekomen door de Oude Almeloseweg 

/ Verlengde Oranjestraat niet langer als fietsroute te benoemen, en zodoende niet gebruikt kan 

worden als ontsluitingsroute voor fietsers, maar alleen voor voetgangers.   

 

2. Eenzijdige in- en uitgang van de wijk op de Almeloseweg 

De reclamant maakt bezwaar tegen de eenzijdige in-  en uitgang van de wijk op de Almelose-

weg.  Het feit dat deze gelegen is vlak achter de kruising van de rondweg lijkt de reclamant 

geen veilige situatie in verband met overstekende fietsers. Reclamant blijft wat dat betreft twij-

fels houden over de uitkomst van het rapport van Goudappel. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De aansluiting/ontsluiting van de wijk wordt vormgegeven met een inritconstructie. Dat is een 

veilige voorziening, die er bovendien voor zorgt dat iedereen die de wijk in- en uit wil rijden, het 

andere verkeer (Almeloseweg) voor moet laten gaan. 

 

Er is voldoende afstand tussen de nieuwe aansluiting van het plan, de fietsoversteek en 

de verkeerslichten. De onderlinge afstanden tussen deze punten is voor de weggebruiker 

voldoende om zijn aandacht op de volgende verkeerssituatie te richten. Bovendien heeft 
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het verkeer op de Almeloseweg voorrang ten opzichte van de fietsoversteek en de aansluiting 

van het plan. Hierdoor kan er ook geen terugslag ontstaan van wachtende voertuigen. 

Er is ook geen sprake van structurele terugslag van de wachtrij voor de verkeerslichten 

op de Almeloseweg tot aan die nieuwe aansluiting van het plan.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Twee onder één kappers aan de Almeloseweg 

De reclamant vraagt waarom er twee onder één kappers zijn gepland aan de Almeloseweg, en 

geen vrijstaande woningen, zoals dat nu het geval is op dit gedeelte van de Almeloseweg.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Aan de Almeloseweg worden 4 twee onder één kappers beoogd. Vanuit stedenbouwkundige 

optiek zijn twee onder een kappers als passend te beschouwen. Dit omdat de Almeloseweg een 

gevarieerde bebouwing heeft. Er is daarbij sprake van vrijstaande woningen, maar ook van 

twee onder één kapwoningen, van verschillende bouwjaren en uitstraling. De invulling ter plaat-

se van de Almeloseweg, door realisatie van vier twee onder één kappers betreft een passende 

stedenbouwkundige invulling. Dat er geen twee onder een kappers op dit gedeelte van de Al-

meloseweg aanwezig zijn in de huidige situatie sluit een invulling met dit woningtype niet uit.  

Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft daarnaast het totale plan beoordeeld en geconstateerd 

dat het plan in hoofdlijnen akkoord is bevonden, en daarmee ook de realisatie van de twee on-

der één kappers aan de Almeloseweg. Wel is afgesproken dat er aandacht zou zijn voor de 

uitstraling en kwaliteit van de 2 onder 1 kappers (jaren 30 stijl passend in de omgeving). Dit 

wordt gewaarborgd via het beeldkwaliteitsplan. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.   

 

4. Verantwoordelijke voor afwatering 

De reclamant wil weten wie er verantwoordelijk is, en gaat zijn, voor de afwatering van het plan. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar 

gebied, niet voor particuliere kavels. In paragraaf 4.9 van de plantoelichting is het aspect water 

beschreven, waar o.a. de waterhuishouding voor het gebied aan de orde komt. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.   
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2.2 Reclamant 2 

Datum brief: 9 april 2018 

Datum ontvangst: 9 april 2018 

 

Datum aanvullende brief: 31 april 2018 (conform brief van reclamant) 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreacties 

Reclamant 2 verzet zich in tegen het waterhuishoudingsplan en in het bijzonder de afwatering 

van het plan. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat de reclamant vreest voor 

wateroverlast. Daarnaast komt de reclamant op tegen het in de toelichting omschreven provin-

ciale en gemeentelijke beleid en de woningbehoefte.  Primair is de reclamant hier tegen omdat 

de voorgenomen ontwikkeling is in strijd met zowel het provinciaal als het gemeentelijk beleid, 

maar ook wordt volgens de reclamant niet gebouwd conform woningbehoefte. Verder toont de 

gemeente volgens de reclamant een gebrek aan openheid en transparantie. Tenslotte is het 

voorontwerpbestemmingsplan volgens de reclamant op diverse punten niet volledig.  

 

1. Strijdig met provinciaal en gemeentelijk beleid 

Er wordt gebouwd op een cultuurhistorische esgronden. Dit is strijdig met het provinciale beleid, 

en met een gerechtelijke uitspraak. Er wordt in het plan aangegeven dat er sprake is van een 

inbreidingsplan, volgens de reclamant is er sprake van uitbreiding. Dit is in strijd met de provin-

ciale omgevingsvisie.  

                                                                                                                                             

Gemeentelijk standpunt 

In de omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

In paragraaf 3.2.3 van de toelichting is aangegeven dat het plangebied is gelegen op de flank 

van de Tubberger Es. De groene structuur zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt wordt 

doorgetrokken langs de rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware land-

schappelijk ingekaderd wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een kleine es gelegen. 

Het reliëf is in de loop der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk ge-

bruik en bodemingrepen. De kleine es die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, (zie 

paragraaf 2.1) is dus niet meer als zodanig herkenbaar. 

 

In de structuurvisie ‘Op en Top Tubbergen’ (vastgesteld 14 maart 2016) is het volgende opge-

nomen als reactie op een ingediende zienswijze m.b.t. de betreffende percelen: “Tussen de 

tuincentrumlocatie en het woongebied ten oosten van de tuincentrumlocatie, is momenteel cul-

tuurgrond aanwezig. Dit gebied is gelegen binnen de komgrenzen van de kern Tubbergen zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan van de kern en ligt nu ingeklemd tussen tuincentrum en 

woongebied. Vanuit het oogpunt van duurzaam en optimaal ruimtegebruik, is het denkbaar dat 

deze locatie (op termijn) integraal meegenomen wordt bij de planvorming voor en ontwikkeling 

van de tuincentrumlocatie, aansluitend op de naastgelegen woongebieden van de kern. De 

openheid van deze strook is niet bepalend voor de identiteit en karakteristiek van de kern Tub-

bergen, behoud hiervan is niet prioritair. Dit is de reden dat deze gronden opgenomen zijn bin-

nen het gebiedstype wonen”.   
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Vervolgens stelt reclamant dat de uitbreiding in strijd is met de provinciale omgevingsvisie. Ook 

hier verwijzen we voor de volledigheid naar paragraaf 3.2 van de plantoelichting waar zowel is 

getoetst en de provinciale visie als ook aan de provinciale verordening. Van strijdigheid is niet 

gebleken.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Volgorde indienen verzoeken en zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik 

Het verzoek voor plan Weleveld is eerder ingediend. Verder zijn er diverse eerdere verzoeken 

voor ontwikkelingen op voormalig tuincentrum de Esch zijn afgewezen, terwijl er nu wel 51 wo-

ningen gerealiseerd kunnen worden. Ook wil de reclamant weten wat wordt verstaat onder 

zorgvuldig en zuinig  omgaan met ruimtegebruik voor woningbouw.    

 

Gemeentelijk standpunt 

Een lijst met projecten op volgorde van binnenkomst is niet van belang als het gaat om de 

vraag of een plan doorgang kan vinden of niet . Elk plan wordt afzonderlijk getoetst op haal-

baarheid. Verder is van belang dat Beleidsnota Inbreidingslocaties geldt voor “kleinschalige 

woningbouw in bestaand stedelijk gebied.” Dus niet voor de Weleveldstraat en De Esch. En 

hiervoor geldt dus ook niet de prioriteringsregeling opgenomen onder 3.6 van de nota. 

 

Reclamant wil voorts weten wat er wordt verstaand onder ‘zorgvuldig en zuinig’ ruimtegebruik. 

In reactie hierop merken wij op dat dit begrip is opgenomen in artikel 2.1.3 van de provinciale 

verordening: Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen 

die een extra ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer 

aannemelijk is gemaakt:  

 dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet 

mogelijk is; 

 dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn be-

nut. 

 

Zoals aangegeven bij onderdeel 1 van deze inspraakreactie is het vanuit het oogpunt van duur-

zaam en optimaal ruimtegebruik, denkbaar dat deze locatie integraal meegenomen wordt bij de 

planvorming voor en ontwikkeling van de tuincentrumlocatie, aansluitend op de naastgelegen 

woongebieden van de kern. De openheid van deze strook is niet bepalend voor de identiteit en 

karakteristiek van de kern Tubbergen, behoud hiervan is niet prioritair. Dit is de reden dat deze 

gronden opgenomen zijn binnen het gebiedstype wonen.   

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Noodzaak en behoefte 

De noodzaak en behoefte voor het plan is niet aangetoond. Er zou voor jongeren gebouwd 

worden. Volgens berichten gaan de geplande woningen tussen de €200.000 en 269.000 kos-

ten, en vrijstaande woningen minimaal €350.000,-. Voldoen de prijzen van deze woningen aan 

de doelstellingen  van de aanvraag en het beleid van de gemeente Tubbergen, en aan het sub-

sidiebeleid voor starters van de Gemeente?  
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Gemeentelijk standpunt 

Het voorontwerpbestemmingsplan ziet op het vastleggen van de diverse woning typologieën en 

de bijhorende voorzieningen. In de toelichting van het bestemmingsplan is verwoord, waarom 

het plan past binnen het gemeentelijke (woon)beleid.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4.  Woningbouwprogrammering 

Er is volgens de reclamant in Tubbergen voldoende ruimte om de woningen die op de weiland-

jes gerealiseerd zijn kwijt te kunnen. Ook is in het voorontwerp aangegeven dat de weilandjes 

bij de ontwikkeling betrokken moeten worden voor de financiële  haalbaarheid van het plan, 

terwijl er een eerder plan lag voor de herontwikkeling op de gronden van het tuincentrum. Vol-

gens cijfers van Primos uit 2013 mogen er 180 woningen gebouwd worden tot 2024 nu nog 

maar 140 over voor de gehele gemeente Tubbergen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op basis van de geactualiseerde regionale woonprogrammering (RWP) Twente voor de periode 

2017-2027 is er in Tubbergen ruimte voor 475 tot 585
  

extra woningen. Op basis van deze regionale 

woningbouwafspraken is een verdeling gemaakt over de kernen. De aantallen zoals nu in het 

plan opgenomen passen binnen deze verdeling.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Communicatie 

Er wordt niet transparant en open gecommuniceerd, en er wordt geen antwoord gegeven op 

eerder gesteeld vragen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De wijze van inspraak is geregeld in de gemeentelijke inspraakverordening. Een ieder is in de 

gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Verder is van belang dat ook de be-

stemmingsplanprocedure zelf in de Wet ruimtelijke ordening procedures zijn vastgelegd. Het 

ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd in een ieder heeft gedurende 

deze periode de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt onterecht de suggestie 

gewekt dat er niet open en transparant wordt gecommuniceerd.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6. Geluidswal 

Reclamant vraagt waarom er is gekozen voor een geluidswal, en waarom deze onderbroken is. 

Verder vraagt de reclamant zich af waarom niet wordt gekozen voor een geluidsscherm? 

Ook wil de reclamant weten waarom er geen geluid  metingen zijn gedaan bij hem en andere 

omwonenden van het project. Ook wil de reclamant weten hoe hoog de geluidoverlast wordt  bij 

een geluidswal en of dit verschilt met de geluid overlast bij een geluidsscherm met de zelfde 

hoogte als een geluidswal. Verder geeft de reclamant aan dat de huidige geluidsituatie bij hem 

noch bij  de omwonenden bekend is. Reclamant gaat niet akkoord gaan met een geluidswal,  

want deze klinkt in en voldoet niet voldoende  aan geluid demping, het overslag geluid  is ook 
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heviger. Tenslotte vraagt de reclamant zich af of een geluidswal alleen bedoeld is als goedkope 

oplossing voor de project ontwikkelaar, en of er afgedankte grond gestort wordt in de geluids-

wal?      

 

Gemeentelijk standpunt 

In het kader van de woningbouwontwikkeling is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Tub-

bergeresweg (N343), de Almeloseweg (N746) en de Almeloseweg (richting centrum Tubber-

gen) ter plaatse van gevels van de te bouwen woningen. De conclusie is dat ten aanzien van 

geluid er geen belemmeringen zijn en dat er ten behoeve van de woningen in het gebied sprake 

is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In paragraaf 4.5 van de plantoelichting komt het 

aspect geluid aan de orden.  

 

In reactie op het standpunt van reclamant omtrent de geluidswal merken wij op dat er is geko-

zen voor een nieuwe wal met een hoogte van twee meter. Vanuit esthetisch oogpunt is de keu-

ze gemaakt voor een geluidswal, mede gezien de bestaande wal die al aanwezig is. De be-

staande wal langs de Tubbergeresweg ten oosten van het plan heeft eveneens die hoogte. De 

hoogte van de nieuwe wal is meegenomen in het hiervoor genoemde akoestisch onderzoek. 

Reclamant heeft met zijn veronderstellingen niet aannemelijk gemaakt dat het onderzoek naar 

niet zorgvuldig tot stand is gekomen en inhoudelijk niet concludent is.  

 

Het belang van reclamant is gelegen in een goed woon- en leefklimaat bij zijn woning. De ruim-

telijke effecten van het plangebied, dat bestaat uit wonen, is gelijk aan de omliggende bebou-

wing waar eveneens sprake is van wonen. Het wonen in het plangebied en de effecten van 

wonen op de woning van reclamant worden ruimtelijk aanvaardbaar geacht. De belangen van 

reclamant worden niet onevenredig aangetast.  

 

Verder vraagt reclamant zich af of afgedankte grond wordt gestort in de geluidswal. Niet duide-

lijk is wat reclamant verstaat onder afgedankte grond, maar wij merken op dat de grond die 

daarvoor wordt gebruikt moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. 
 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

7. Onvolledig voorontwerpbestemmingsplan  

Het voorontwerpbestemmingsplan is volgens de reclamant op diverse punten niet volledig, of 

niet kloppend. Zo wordt er in onderzoeken gesproken over 5 vrijstaande, 26  tweekappers en 16  

rijtjes woningen (totaal 47 woningen), terwijl er  51 woningen worden gerealiseerd. Dit is bijna 

10%. Zijn de onderzoeken dan nog wel relevant?  Verder is er geen beeldkwaliteitsplan  en een 

haalbaarheidsonderzoek  aanwezig zoals bij vergelijkbare projecten.  Ook heeft er geen bere-

kening van planschade plaatsgevonden zoals afgesproken.  Tenslotte is op een grasgedeelte 

bij de Maatweg op sommige kaarten een verharde weg ingetekend, op andere kaarten valt deze 

erbuiten. Wie legt deze weg daar aan? 

 

Gemeentelijk standpunt 

In aanloop naar het uiteindelijke voorontwerpbestemmingsplan is ontwerp voor dit plan (en 

daarmee ook het aantal woningen) diverse malen veranderd. Zo is bijvoorbeeld het perceel 

Almeloseweg 51-51a meegenomen in de planvorming, en is er meer ruimte gecreëerd voor het 

opnemen van een speeltuin/speelruimte in het plan. Dit heeft consequenties gehad voor de 
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woningaantallen. Het precieze aantal woningen is in het kader van de meeste onderzoeken en 

de onderbouwing op (milieu hygiënische haalbaarheid) niet relevant. Daar waar dit wel relevant 

is, zoals voor het verkeersonderzoek, dekt het onderzoek het gewenste woningaantal.  

 

Verder merken wij op dat er voor De Esch een beeldkwaliteitsplan is opgesteld. Zoals in de 

toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan is vermeld, gaat deze gelijktijdig mee in de 

procedure van het ontwerpbestemmingsplan (paragraaf 3.3.4). Dit betekent dat op het moment 

dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd ook het beeldkwaliteitsplan voor in-

spraak conform de Inspraakverordening ter inzage wordt gelegd.  

 

De planschade komt voor rekening van initiatiefnemer. Dit is ook vermeld in hoofdstuk van de 

plantoelichting. Het is aan initiatiefnemer om vooraf een planschaderisicoanalyse uit te voeren. 

Het staat reclamant vrij om binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmings-

plan een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in te dienen.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

8. Aanleg zonnepanelen  

Waarom worden er in de weilandjes geen zonnepanelen aangelegd? Tubbergen wil in de toe-

komst toch energiezuinig en duurzaam bouwen?  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals blijkt uit het initiatief van de aanvrager worden er geen zonnepanelen aangelegd.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

9. Waterhuishoudingsplan 

De reclamant maakt bezwaar tegen het waterhuishoudingsplan. De reclamant is bang voor 

wateroverlast na realisatie van het plan.  

 

Met de verhoging van de Esch komt de woning van de reclamant onder het maaiveld van de 

Esch te liggen, is hier rekening mee gehouden?  Aan de noordzijde van het perceel tegen de 

tuinmuur van de reclamant wordt het maaiveld met minstens 60 cm opgehoogd. 

De Esch ligt 1,50 m hoger dan het perceel van de reclamant.  De waterdruk is zo hoog van de 

Esch dat bij regen buien op het laagste punt in de tuin van de reclamant kwelwater naar boven 

komt bij de klinker weg.  

 

De sloot aan de noordkant van het plan welke uitmondt op de Tubbergeresweg, wordt volgens 

de reclamant gedempt. De reclamant heeft hier bezwaar tegen. Langs de grens van het tuin-

centrum liep over de gehele lengte een sloot.  

Alleen een zaksloot langs het perceel van de reclamant perceel  is  volgens de reclamant on-

aanvaardbaar, omdat er niet  geïnfiltreerd kan worden in een verzadigde bodem.  De sloot 

langs het tuincentrum is bedoeld om het water van het hoger gelegen tuincentrum en  de aan-

grenzende laag gelegen gronden  direct af te voeren naar  de Tubbergeresweg om  de water-

overlast te voorkomen. Dit gebeurt in het nieuwe plan niet! Het zelfde geldt voor de omwonen-

den aan de oostzijde van het plan.    
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Het water komende uit het plan de Esch behoort in eigen grond geïnfiltreerd te worden, en niet 

naar het laagste punt getransporteerd te worden.  

 

Ook valt op dat in het voorontwerp veel foute  foto’s en tekeningen staan. Bij geen enkel onder-

zoek  is  het  1,5 m lager gelegen gedeelte van het project de Esch meegenomen.  Het voor-

ontwerp is daardoor niet geldig en dient afgekeurd te worden.   

 

Ook wil de reclamant graag uitgebreide geïnformeerd worden over de vuil wateraansluiting van 

het plan op het riool van de Maatweg. De reclamant maakt bezwaar tegen deze aansluiting 

omdat het tot wateroverlast gaat leiden.  

 

Er is geen informatie beschikbaar over de waterdoorlatendheid van de bodem. Er zijn ook geen 

waterpeilmetingen gedaan. Daardoor kan niet worden aangegeven of de bodem geschikt is 

voor infiltratiemogelijkheden. Het terrein loopt zeer sterk af, het huidige waterhuishoudingsplan 

houdt hier geen rekening mee, althans niet op de goede manier.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Voor wat betreft de sloot langs de grens van het tuincentrum is onduidelijk wat wordt bedoeld.  

Water in het plan wordt geborgen in wadi’s en voldoet daarmee aan het geldende beleid.  

De wadi’s en sloten worden aangelegd ter plaatse van de huidige greppels. In de wintersituatie 

vindt afvoer van hemelwater/grondwater plaats. De sloten vangen het hoogteverschil op tussen 

de planlocatie en de bestaande percelen aan de oostzijde en zorgen voor voldoende afvoer 

waardoor geen verhoging van grondwaterstanden plaatsvinden. 

 

Hemelwater wordt geborgen en geïnfiltreerd binnen het plangebied in wadi’s en sloten (in de 

zomer, bij lage grondwaterstanden, zodat geen wateroverlast plaatsvindt). Het plan voldoet 

daarmee aan het geldende beleid. 

 

Het bestaande gemeentelijke DWA-riool heeft voldoende capaciteit om de extra aanvoer van 

het beoogde aantal woningen te kunnen verwerken. 

 

In paragraaf 6.3 van Het waterhuishoudingsplan (Tauw, 22 januari 2018) zijn de te verwachten 

hoeveelheden afvalwater vanuit het plangebied genoemd (gemiddeld circa 20 m³/dag en maxi-

maal 2 m³/uur). Lozing van deze extra hoeveelheid water op het bestaande gemeentelijke (in 

2017 aangelegde) DWA-riool met een diameter van Ø 300 mm levert geen capaciteitsknelpun-

ten op. Een dergelijke buis kan 140 m³/uur verwerken. Met de gemeente Tubbergen is hierover 

afstemming geweest.  

 

Na realisatie van het plan is sprake van een afname van verhard oppervlak en een toename 

van bergingscapaciteit van hemelwater binnen het plangebied. Door infiltratie vindt tevens extra 

berging in de bodem plaats. Minder verharding en meer berging betekent dat de snelle afvoer-

component vermindert (water wordt langer vastgehouden in het plangebied). Dit zal in de nieu-

we situatie derhalve resulteren in kleinere afvoerpieken die uiteindelijk door de duiker onder de 

Tubbergeresweg door gaan stromen. De afvoersituatie verbetert wat dat betreft ten opzichte 

van de huidige situatie. 

  

Navraag bij provincie Overijssel als wegbeheerder en eigenaar van de betreffende duiker leert 

dat zij de betreffende duiker onder de rondweg door (Ø 500) niet als knelpunt in waterafvoer 
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ervaren. Meldingen aangaande wateroverlast bij deze duiker zijn op dit punt niet bekend (con-

tact Provincie Overijssel, steunpunt Tubbergen, d.d. 9-11-2018). 

 

De sloten vangen het hoogteverschil op tussen het plangebied en de bestaande percelen aan 

de oostzijde en vangen tevens het toestromende grondwater af. 

Voorafgaand aan de ontwikkeling wordt  een peilbuis aan de Klumper geplaatst en opgenomen 

in het grondwatermeetnet om daarmee de nulsituatie vast te leggen. De meetgegevens (grond-

waterstanden) uit deze peilbuis worden beschikbaar gesteld. 

 

Tenslotte is separaat van deze bestemmingsplanprocedure samen met de reclamant gekeken 

naar een oplossing voor de wateroverlast die wordt ondervonden door de reclamant. Hier zijn,  

schriftelijke, afspraken over gemaakt.   

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

10. Calamiteitenweg   

De geplande calamiteitenweg leent zich daar niet voor, en is compleet overbodig. Ook 

word de woning van de reclamant inbraak daardoor gevoeliger dan nu. Verder hoeft de 

ontsluiting voor fietsers en voetgangers niet via de calamiteitenweg plaats te vinden. Dit 

kan prima over de oude Almeloseweg. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals in paragraaf 4.8 van de toelichting is aangegeven dient een woonwijk met een grootte 

zoals mogelijk gemaakt wordt in dit bestemmingsplan via een tweede onafhankelijke route be-

reikbaar te zijn. Om die reden wordt op deze locatie een calamiteitenontsluiting gerealiseerd.  

De calamiteitenweg is geschikt voor dit doel en kan deze, gezien de wegbreedte en de 

huidige verkeersintensiteit (alleen een geringe hoeveelheid bestemmingsverkeer), prima 

aan. De weg wordt alleen bij uitzonderlijke situaties voor dit doel gebruikt. Het gebruik 

van de Maatweg door fietsers en voetgangers vanuit De Esch levert geen enkel probleem 

op voor de verkeersveiligheid in de Maatweg. 

 

De rol van de Maatweg als calamiteitenroute is beperkt. Deze weg zal alleen als calamiteiten-

route worden gebruikt als de aansluiting van de nieuwe wijk op de Almeloseweg volledig ge-

stremd is door een onvoorzien incident. De rol van de Maatweg als route voor fiets en voetgan-

gers is nodig om directe en fiets- en looproutes te realiseren. Door de Maatweg een rol te geven 

als route voor fiets en voetgangers van en naar de nieuwe wijk worden de loop en fiets verbin-

dingen tussen bestaand Tubbergen en de nieuwe wijk korter. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

11. Toename fijnstof 

Reclamant vreest een toename van fijnstof wegens onderbreking van de geluidswal.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De geluidswal wordt onderbroken om rekening te houden met de bestaande sloot die aanwezig 

is om het water vrije loop te geven. In paragraaf 4.6 van de plantoelichting is getoetst aan de 

luchtkwaliteit. Daaruit volgt dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen over-
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schrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is 

ook in de toekomst niet te verwachten. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

12. Eerdere afwijzingen en andere plannen 

Reclamant verwijst naar eerdere afwijzingen en naar andere plannen  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het voorliggende plan betreft de herontwikkeling van het voormalig tuincentrum. De gronden 

van het tuincentrum, het bestaande woonperceel en de weilanden vormen tezamen een locatie 

die zich goed leent voor invulling met een nieuwe functie met daarbij behorende bebouwing en 

voorzieningen. Onderhavig plan is dan ook niet vergelijkbaar met eerdere verzoeken en andere 

plannen van reclamant zelf. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 
13. Bodemstructuur en infiltratiemogelijkheid 

Reclamant geeft aan dat de bodemstructuur van het plangebied niet bekend is, en er daardoor 

geen uitspraken gedaan kunnen worden over infiltratiemogelijkheid van het plangebied.     

 

Gemeentelijk standpunt 

Er vindt bodemverbetering plaats onder de bergingsvoorzieningen, zodat infiltratie op een goe-

de manier plaats kan vinden. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

14. 99 vragen 

Reclamant heeft op 5 augustus 2016 99 vragen gesteld ten aanzien van dit plan en voegt deze 

bij de inspraakrectie. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Deze vragen zijn óf in deze inspraaknota óf lopende de procedure beantwoord.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.3 Reclamant 3 

Datum brief: 9 april 2018 

Datum ontvangst: 9 april 2018 

 

Datum aanvullende brief: 23 april 2018 

Datum ontvangst: 23 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 3 verzet zich tegen de in het voorontwerp-plan voorziene woonbestemming. Recla-

mant 3 gaat daarbij in op de mogelijkheid tot realisatie van een dakkapel op de geplande wo-

ning achter het perceel van reclamant 3. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, om-

dat het zorgt voor aantasting van de privacy.  

Daarnaast maakt reclamant 3 en het waterhuishoudingsplan, en in het bijzonder de afwatering 

van het te realiseren plan. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat de reclamant 

waterlast voorziet. Verder verzet reclamant 3 zich tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan 

voorziene ontsluitingsroute voor fietsers en voetgangers achter de percelen Almeloseweg 37 

t/m 41. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze volgens de reclamant gaat 

zorgen voor gevaarlijke situaties.  

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 3 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Gebruik van verlengde Oranjestraat als voet- en fietspad 

In het plan wordt aangegeven dat de Verlengde Oranjestraat gebruikt zal gaan worden als voet 

en fietspad. Hiertegen heeft de reclamant grote bezwaren. Bij openstelling wordt de privacy van 

de reclamant ernstig aangetast. Het weggetje loopt op minder dan 1 meter langs de woning v.d. 

reclamant, en is al meer dan 35 jaar afgesloten voor openbaar verkeer en al die jaren door de 

omwonende onderhouden. Tevens geldt er volgens de reclamant een verjaringstermijn voor 

openbare weggedeeltes welke langer dan 30 jaar niet voor een ieder toegankelijk geweest zijn. 

Gelet op het feit dat de privacy aan de achterkant van de woning en tuin v.d. reclamant ernstig 

wordt aangetast door de nieuw te bouwen huizen maken ze bezwaar tegen bet hernieuwd 

openbaar stellen van dit weggedeelte. Volgens de reclamant is de wijk voor fietsers en wande-

laars prima te ontsluiten via de Maatweg en de nieuw te maken ontsluiting aan de Almelose-

weg. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De Oude Almeloseweg was een doodlopende (gemeente)weg. Overigens is de opmerking dat 

de weg jarenlang afgesloten is geweest voor het openbaar verkeer is niet relevant, evenals de 

opmerking over verjaring.  

 

Verkeerskundig is de noodzaak om de Oude Almeloseweg te gebruiken als ontsluiting 

voor de fiets is niet groot. In het rapport is deze weg ‘Verlengde Oranjestraat’ genoemd. Het 

huidige onverharde pad is ook niet geschikt als fietsroute. Gezien de reacties en omdat de an-

dere wegen voldoende zijn om de wijk te ontsluiten wordt de Oude Almeloseweg / Verlengde 

Oranjestraat niet langer als fietsroute benoemd. Ook zal het niet mogelijk gemaakt deze route 

te gebruiken als ontsluitingsroute voor fietsers. Wel zal de voetverbinding in takt blijven. 

 

Ten aanzien van de gestelde aantasting van de privacy merken wij op dat er geen recht staat 

op het vrij uitzicht. De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoor-



 

14 

deeld aan de hand van het vigerende bestemmingsplan, maar ook de bestaande situatie en de 

belangen van de omwonenden zijn in de afweging betrokken. Het bestemmingsplan levert in 

onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aan-

vaardbaar achten. Het realiseren het plan De Esch en het daarmee gepaard gaande gebruik 

van het betreffende weggetje (oude Almeloseweg  of "verlengde Oranjestraat") levert geen on-

aanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van reclamant op.  

 

Conclusie 

Aan de inspraakreactie van reclamant wordt tegemoetgekomen door de Oude Almeloseweg 

/ Verlengde Oranjestraat niet langer als fietsroute te benoemen, en zodoende niet gebruikt kan 

worden als ontsluitingsroute voor fietsers.  Wel zal de voetverbinding in takt blijven. 

 

2. In/uitrit ter hoogte van Almelosweg 31 

In tegenstelling tot het advies van Goudappel Coffeng is de geplande in/uitrit ter hoogte van de 

Almeloseweg nr. 31 zeer gevaarlijk. Naar aanleiding van het verkeersrapport heeft de reclamant 

samen met een ambtenaar de situatie ter plekke bekeken. Samen waren ze er van overtuigd 

dat vooral de fietsers komende vanuit het dorp de weg moeten oversteken in een onoverzichte-

lijke bocht. Dit zal zeker in het geval met kinderen tot zeer gevaarlijke situaties of ongelukken 

leiden. Mede gezien de hoge snelheden waarmee op de Almeloseweg gereden wordt en waar-

van in het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng ook melding wordt gemaakt wil de re-

clamant bij realisering van het plan meer en duidelijker aanduidingen geplaatst zien waarop 

men geattendeerd wordt dat dit een 30km. weg is. 

 

Reactie gemeente: 

De aansluiting is vormgegeven als een inritconstructie en daarmee een veilige aansluiting. 

De aansluiting/ontsluiting van de wijk wordt vormgegeven met een inritconstructie. Dat is een 

veilige voorziening, die er bovendien voor zorgt dat iedereen die de wijk in- en uit wil rijden, het 

andere verkeer (Almeloseweg) voor moet laten gaan. 

 

Er is voldoende afstand tussen de nieuwe aansluiting van het plan, de fietsoversteek en 

de verkeerslichten. De onderlinge afstanden tussen deze punten is voor de weggebruiker 

voldoende om zijn aandacht op de volgende verkeerssituatie te richten. Bovendien heeft 

het verkeer op de Almeloseweg voorrang ten opzichte van de fietsoversteek en de aansluiting 

van het plan. Hierdoor kan er ook geen terugslag ontstaan van wachtende voertuigen. 

Er is ook geen sprake van structurele terugslag van de wachtrij voor de verkeerslichten 

op de Almeloseweg tot aan die nieuwe aansluiting van het plan.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Maximale verkeerssnelheid Almeloseweg 

Vanwege de hoge snelheden waarmee op de Almeloseweg gereden wordt en waarvan in het 

verkeersonderzoek van Goudappel en Coffeng ook melding wordt gemaakt wil de reclamant bij 

realisering van het plan meer en duidelijker aanduidingen geplaatst zien worden, waarop men 

geattendeerd wordt dat op de Almeloseweg maximaal 30 km/u gereden mag worden. 
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Gemeentelijk standpunt 

De V85 ligt tussen 38 en 41 km/u (meting april 2018) en dat is alleszins acceptabel voor een 

weg als de Almeloseweg. De meting betreft het hele wegvak, dus bij de ontsluitingsweg van de 

wijk zal dit lager liggen. (V85 wordt door 85% van de weggebruikers niet overschreden en is dè 

snelheidsmaat om de weg te beoordelen). Veel extra maatregelen zijn niet te nemen. Een extra 

aanduiding met borden of symbolen op de weg zou kunnen, maar het is de vraag of het zinvol 

is.  In het rapport staat niets beschreven over het feit dat de eventuele hoge snelheid waarmee 

op de Almeloseweg gereden wordt en dat dit een probleem is. Een V85 tussen 38 en 41 km/u is 

inderdaad alleszins acceptabel. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4. Twee onder één kappers 

Het verbaasd de reclamant dat er in het plan aan de Almeloseweg twee 2 onder 1 kappers ge-

pland staan. Gezien het feit dat er aan de Almeloseweg geen enkele 2 onder 1 kapper staat 

vindt de reclamant het vreemd dat deze nu wel in het plan ingetekend zijn. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Aan de Almeloseweg worden 4 twee onder één kappers beoogd. Vanuit stedenbouwkundige 

optiek zijn twee onder een kappers als passend te beschouwen. Dit omdat de Almeloseweg een 

gevarieerde bebouwing heeft. Er is daarbij sprake van vrijstaande woningen, maar ook van 

twee onder één kapwoningen, van verschillende bouwjaren en uitstraling. De invulling ter plaat-

se van de Almeloseweg, door realisatie van vier twee onder één kappers betreft een passende 

stedenbouwkundige invulling. Dat er geen twee onder een kappers op dit gedeelte van de Al-

meloseweg aanwezig zijn in de huidige situatie sluit een invulling met dit woningtype niet uit.  

Op de hoek van de Almeloseweg en de nieuwe woonbuurt is een asymmetrische twee onder 

een kap woning gepland. De maat van de bebouwing past bij bestaande bebouwing langs de 

Almeloseweg waar op meerdere plekken ook sprake is van grotere volumes en a-symmetrische 

bebouwing. Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft het totale plan beoordeeld en geconstateerd 

dat het plan in hoofdlijnen akkoord is bevonden, en daarmee ook de realisatie van de 2 onder 1 

kappers aan de Almeloseweg.  

Wel is afgesproken dat er aandacht zou zijn voor de uitstraling en kwaliteit van de 2 onder 1 

kappers (jaren 30 stijl passend in de omgeving). Dit wordt gewaarborgd via het beeldkwaliteits-

plan. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Ophoging gronden t.b.v. afwatering 

In het plan wordt aangegeven dat de gronden in het noordelijke gedeelte van het plangebied  

extra opgehoogd zullen worden om afwatering richting de rondweg mogelijk te maken. Deze 

gronden liggen nu al 60 cm boven bet peil van de tuin van de reclamant. Als blijkt dat de recla-

mant bij realisatie van bouwplan de Esch wateroverlast krijgt stelt de reclamant hier de gemeen-

te verantwoordelijk voor.  

 

De reclamant wil een schriftelijke bevestiging dat deze eventuele wateroverlast door de ge-

meente wordt opgelost tot in lengte van jaren. Verder wil de reclamant dat de sloot die het plan-
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gebied scheidt van zijn kavel en aansluit op de riolering onder het perceel Maatweg 14, ge-

handhaafd blijft. Daarnaast dient deze op gelijke wijze ingericht als de zaksloot 

achterlangs het perceel Maatweg 14, dus met een groenstrook waardoor onderhoud 

aan de sloot mogelijk is. Dit is dan tevens een goede afscheiding tussen de nieuwe wijk en de 

woonkavel van de reclamant.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de winter vindt rechtstreekse waterafvoer plaats richting de rondweg. In de zomer wordt he-

melwater tijdelijk geborgen in de wadi’s en de sloten, waarna door infiltratie lokaal (onder de 

wadi’s en de sloten) een verhoging van de grondwaterstand plaats vindt. Dit effect is lokaal van 

aard en heeft geen negatief effect op naastgelegen gelegen percelen. Door aanvullende maat-

regelen (aanbrengen van goed doorlatend zand onder de bergingsvoorzieningen, drainage in 

wegcunetten en doorspitten van leemlagen) kan infiltratie plaatsvinden. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6. Afwatering 

Reclamant heeft 18 jaar geleden zelf moeten zorgen voor een goede afwatering van ons per-

ceel. De gemeente had voor de afwatering naar de Maatweg een afvoerbuisje ingegraven van 8 

cm doorsnee welke continu verstopt zat. Reclamant heeft op eigen kosten 125 meter drainage 

aangelegd waardoor de afwatering nu op een aanvaardbaar niveau is. Hiervoor maakt de re-

clamant nog jaarlijks kosten i.v.m. het doorspuiten van de leidingen. De gemeente heeft hier 

nooit enige bijdrage aan geleverd. Het  herhaaldelijk verzoek van de reclamant om financieel bij 

te dragen werd afgedaan met de uitspraak "een ieder heeft zelf zorg te dragen voor de afwate-

ring van zijn eigen perceel"  terwijl in de directe omgeving de kavels opgehoogd werden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Gemeente is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar ge-

bied, niet voor particuliere kavels. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

7. Waardevermindering perceel reclamant 

Door het realiseren van het plan zal de woning / kavel van de reclamant in waarde verminderen. 

De reclamant verwacht hiervoor gecompenseerd te worden. Mede gezien het feit dat de agrari-

sche gronden achter het perceel van de reclamant een andere bestemming krijgen en het ver-

minderen van de privacy. In het plan wordt geen melding gemaakt van de te verwachten plan-

schade. Hoe gaat het college hiermee om? Tevens dient bij realisering van het plan de OZB 

aanslag van de reclamant naar beneden bijgesteld te worden i.v.m. m et de waardedaling van 

de woning/kavel. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De planschade komt voor rekening van initiatiefnemer. Dit is ook vermeld in hoofdstuk van de 

plantoelichting. Het is aan initiatiefnemer om vooraf een planschaderisicoanalyse uit te voeren. 

Het staat reclamant vrij om binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmings-

plan een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in te dienen. Een mogelijk planschade-

verzoek staat echter los van deze procedure. Hetzelfde geldt voor een eventuele aanpassing 

van de OZB aanslag. 
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Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

8. Goot- en bouwhoogte en dakkapel 

Reclamant wil duidelijkheid over de goot- en nokhoogte van de geplande woning achter het 

perceel van reclamant 3. Tevens wil de reclamant weten of er en een dakkapel gepland staat 

op deze woning. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals uit de planregels en de verbeelding van het bestemmingsplan volgt, bedraagt de nok-

hoogte van de desbetreffende woning maximaal 9 meter en de goothoogte maximaal 3 meter. 

Of er op de woning een dakkapel gepland is, wordt niet vastgelegd in dit bestemmingsplan. 

Overigens is het in bepaalde gevallen mogelijk om vergunningsvrij een dakkapel te plaatsen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

9. Wateroverlast 

De reclamant geeft nogmaals aan bang te zijn voor wateroverlast na realisatie van het plan. Dit 

omdat er geen rechtstreekse afwatering komt richting rondweg om regenwater bij hevige regen-

val snel af te voeren. In het voorontwerp wordt aangegeven dat afwatering via infiltratie moet 

plaatsvinden maar ook dat de bodemdoorlatendheid te wensen over laat. Ook het feit dat de 

afvoer van de sloot achter het perceel (wellicht) afgesloten gaat worden, gaat wateroverlast 

geven. De reclamant wil de garantie dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het 

oplossen van de te verwachten wateroverlast. Zonder deze garantie gaat de reclamant niet 

akkoord met het plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de winter vindt rechtstreekse waterafvoer plaats richting de rondweg. In de zomer wordt he-

melwater tijdelijk geborgen in de wadi’s en de sloten, waarna door infiltratie lokaal (onder de 

wadi’s en de sloten) een verhoging van de grondwaterstand plaats vindt. Dit effect is lokaal van 

aard en heeft geen negatief effect op oostelijk gelegen percelen. Door aanvullende maatregelen 

(aanbrengen van goed doorlatend zand onder de bergingsvoorzieningen, drainage in wegcunet-

ten en doorspitten van leemlagen) kan infiltratie plaatsvinden. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.4 Reclamant 4 

Datum brief: 10 april 2018 

Datum ontvangst: 10 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 4 verzet zich tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan voorziene ontsluitings-

route voor fietsers en voetgangers achter de percelen Almeloseweg 37 t/m 41.  Primair is deze 

reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze volgens de reclamant gaat zorgen voor gevaarlij-

ke situaties. Ook verzet de reclamant zich tegen het gegeven dat er slechts één ontsluitingsrou-

te is voor de 51 woningen. Tenslotte maakt reclamant 4 bezwaar tegen het waterhuishoudings-

plan, en in het bijzonder de afwatering van het te realiseren plan. Primair is deze reclamant 

tegen de ontwikkeling, omdat deze wateroverlast voorziet. De reclamant wil daarnaast weten 

wie er verantwoordelijk is, wanneer er toch sprake is van wateroverlast.   

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 4 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Ontsluitingsroute fiets- en voetgangers 

Bezwaar tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan voorziene ontsluitingsroute voor fietsers 

en voetgangers achter de percelen Almeloseweg 37 t/m 41.  Dit zorgt voor aantasting van de 

privacy en waardedaling van de woning. 

Er zullen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan wanneer voetgangers en fietsers vanuit de "ver-

lengde Oranjestraat"  de Almeloseweg op willen. Dit punt is zeer onoverzichtelijk. Een reden 

des te meer dit pad intact te laten, onveranderd, zo het nu is. Jarenlang is door aanwonenden 

het pad onderhouden en dat kan de reclamant ook wel in de toekomst samen met hun buren. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van de privacy merken wij op dat er geen recht staat op vrij uitzicht. De gevolgen 

van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand van het vige-

rende bestemmingsplan, maar ook de bestaande situatie en de belangen van de omwonenden 

zijn in de afweging betrokken. Het bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijke plano-

logische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het realiseren het 

plan De Esch en het daarmee gepaard gaande gebruik levert geen onaanvaardbare aantasting 

van het woon- en leefklimaat van reclamant op.  

Ten aanzien van de door reclamant veronderstelde waardedaling van de woning merken wij  

dat de planschade voor rekening komt van initiatiefnemer. Dit is ook vermeld in hoofdstuk van 

de plantoelichting. Het is aan initiatiefnemer om vooraf een planschaderisicoanalyse uit te voe-

ren. Het staat reclamant vrij om binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestem-

mingsplan een verzoek om tegemoetkoming in de planschade in te dienen. 

 

Gezien de reacties en omdat de andere wegen voldoende zijn om de wijk te ontsluiten wordt de 

Oude Almelosweg / Verlengde Oranjestraat niet langer als fietsroute benoemd. Ook zal het niet 

mogelijk gemaakt deze route te gebruiken als ontsluitingsroute voor fietsers. 

 

Conclusie 

Aan de inspraakreactie van reclamant wordt deels tegemoetgekomen door de Oude Almelose-

weg / Verlengde Oranjestraat niet langer als fietsroute te benoemen, en zodoende niet gebruikt 
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kan worden als ontsluitingsroute voor langzaam fietsers en ook voetgangers.  Wel zal de voet-

verbinding in takt blijven. 

 

2. Verkeerssituatie 

Plan "De Esch" zal naar verwachting 51 woningen om vatten. Volgens de reclamant is er geen 

wijk in Tubbergen van dergelijke omvang waar maar één ontsluitingsroute aanwezig is.  Met 

(volgens de reclamant) ongeveer 150 verkeersbewegingen per dag zal dit volgens de reclamant 

voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Het verkeersonderzoek dat gehouden is in 2016, is " 

tijdens de krokusvakantie gedaan. Dit geeft dan een vertekend beeld van de verkeersdrukte! 

 

Gemeentelijk standpunt 

In het verkeersonderzoek van Goudappel en Coffeng is aangegeven dat de aanleg van een 

voorrangskruispunt de verkeersstromen soepel kan verwerken. Een dergelijk kruispunt heeft 

dermate voldoende capaciteit dat ook als de verkeersstromen twee keer zo hoog zouden zijn 

nog geen problemen met de verkeersafwikkeling te verwachten zijn. Ook de aanwezigheid van 

hiaten in de verkeersstromen veroorzaakt door de verkeerslichten op de N343 (Tubbergseweg) 

dragen bij aan een soepele verkeersafwikkeling. Of er in Tubbergen wijken zijn van dergelijke 

omvang met maar één ontsluitingsroute doet daarom niet ter zake.  

Voor wat betreft het moment van tellen kan worden aangegeven dat de daadwerkelijke metin-

gen van de Almeloseweg gedaan zijn van zaterdag 20 februari tot en met zondag  28 februari 

2016. Verschillende scholen die benaderd zijn gaven aan vakantie te hebben gehad van zater-

dag 27 februari tot en met zondag 6 maart 2016. Ook meerdere websites op internet gaven aan 

dat op deze data voorjaarsvakantie in 2016 voor regio noord is geweest.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Verstening en wateroverlast 

De realisatie van 51 woningen, met bijbehorende bestrating geeft veel ‘verstening’ van be-

staande gronden. De reclamant wil de garantie dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt 

voor het oplossen van de te verwachten wateroverlast. Ook wil de reclamant weten wie er ver-

antwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt wanneer er toch sprake zou zijn van waterover-

last. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van de versteningen merken wij op dat het bestemmingsplan in onze optiek een 

wenselijke planologische situatie op levert, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar 

achten.  

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlast is de gemeente 

in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar gebied, niet voor 

particuliere kavels. Zie verder de reactie bij reclamant 3.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 



 

20 

2.5 Reclamant 5 

Datum brief: 15 april 2018 

Datum ontvangst: 16 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 5 verzet zich tegen de toename van verkeer die de geplande ontwikkeling tot gevolg 

heeft. Reclamant is primair tegen deze ontwikkeling omdat het zorgt voor aantasting van het 

woongenot van de reclamant, en tevens waardevermindering van de woning tot gevolg heeft. 

Reclamant wil de zienswijze graag toelichten.  

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 5 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

10. Toename verkeer en privacy  

Het plan gaat gepaard met meer vervoer over Almeloseweg en Maatweg. Ook van het Open-

baar vervoer zal intensiever gebruik worden gemaakt. De verkeersdrukte neemt toe, zowel voor 

als achter de woning v.d. reclamant. De privacy en het woongenot van de reclamant wordt nog 

ernstiger aangetast dan nu het geval is. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De Almeloseweg zal meer auto’s te verwerken krijgen, maar de Maatweg alleen bij calamiteiten. 

De toename van fietsers of voetgangers is geen enkel probleem. Meer passagiers in de bus wil 

niet zeggen dat er meer bussen gaan rijden. Ook de Almeloseweg kan de toename van auto’s, 

fietsers en voetgangers prima verwerken. 

 

Ten aanzien van de privacy merken wij op dat er geen recht staat op vrij uitzicht. De gevolgen 

van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand van het vige-

rende bestemmingsplan, maar ook de bestaande situatie en de belangen van de omwonenden 

zijn in de afweging betrokken. Het bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijke plano-

logische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het realiseren het 

plan De Esch en het daarmee gepaard gaande gebruik levert geen onaanvaardbare aantasting 

van het woon- en leefklimaat van reclamant op.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.6 Reclamant 6 

Datum brief: 17 april 2018 

Datum ontvangst: 19 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 6 verzet zich tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan voorziene ontsluitings-

route die recht tegenover de woning van de reclamant gepland is. Reclamant is primair tegen 

deze ontwikkeling omdat het zorgt voor vermindering van het woongenot van de reclamant. 

Verder maakt de reclamant zich zorgen over de consequenties voor hun woon- en leefklimaat 

als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 5 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Omvang plangebied en ontsluiting 

Reclamant heeft in 2016 gereageerd op de plannen. Destijds is verzocht om de plannen te be-

perken tot de gronden die feitelijk als tuincentrum in gebruik waren.  

Ook is door de reclamant voorgesteld om een tweede ontsluiting van de nieuwe woonwijk  te 

realiseren aan de Maatweg. Beide verzoeken zijn niet gehonoreerd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van het plangebied merken wij op dat deze naar de planologische inzichten vanuit 

de gemeente een wenselijk geachte planologische situatie is die vanuit ruimtelijk oogpunt aan-

vaardbaar wordt geacht. De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen 

beoordeeld aan de hand van het vigerende bestemmingsplan, maar ook de bestaande situatie 

en de belangen van de omwonenden zijn in de afweging betrokken. Het realiseren het plan De 

Esch en het daarmee gepaard gaande gebruik levert geen onaanvaardbare aantasting van het 

woon- en leefklimaat van reclamant op.  

 

Er is door Goudappel Coffeng een verkeersplan opgesteld in het kader van de ontwikkeling van 

het plangebied, waarin de verkeerseffecten van de woningbouwontwikkeling zijn omschreven.  

In het rapport zijn onder meer  alternatieve ontsluitingsmogelijkheden voor het plangebied be-

schreven. Ook het gezamenlijk ontsluiten van het plangebied door de Almeloseweg en Maat-

weg is hierin besproken. Uit het onderzoek blijkt dat deze weg niet geschikt is als ontsluitings-

weg voor gemotoriseerd verkeer voor het plangebied. Om deze reden is niet gekozen voor deze 

wijze van ontsluiten. De motivatie hiervoor is beschreven in paragraaf 5.3 van het verkeersrap-

port.  De uitkomsten van het onderzoek worden door de gemeente onderschreven. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Ontsluiting en toename verkeer 

Reclamant heeft bezwaar tegen de ontsluitingsweg die recht tegenover de woning v.d. recla-

mant gepland is.  Dit gaat zorgen voor flinke lichthinder. Graag ziet de reclamant dat de ontslui-

tingsweg verlegd gaat worden. Ook maakt de reclamant zich zorgen over de toenemende druk-

te op de Almeloseweg waar de snelheid regelmatig hoger ligt dan de toegestane 30 km per uur. 

Dit zorgt voor extra toename van fijnstof, vermindering v.d. verkeersveiligheid en geluidshinder, 

en dus aantasting van het woon en leefklimaat.  
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Gemeentelijk standpunt 

In het onderzoek Verkeerseffecten herontwikkeling Tuincentrum Tubbergen, welke is opgeno-

men als bijlage 13 bij de plantoelichting, is ook het aspect lichthinder onderzocht. De woning 

van reclamant bevindt zich tegenover de ontsluiting van het plan aan de Almeloseweg. Recla-

mant zou  mogelijk hinder kunnen ondervinden van de koplampen van het uitrijdende verkeer 

op de Almeloseweg dat links of rechts afslaat. Er is in dat onderzoek berekend wat de hoogt 

van de lichtbundel van de koplampen is wanneer deze de ramen van de huizen aan de Alme-

loseweg passeert (p. 10-11).  

 

Volgens regelgeving van de Europese Unie en UNECE agreement addendum 111 regulation 

nr. 112 heeft een genormeerde koplamp een maximale hoogte van 90 centimeter met een licht-

bundel (dimlicht) een hoek naar beneden van 1%. Dit betekend dat de lichtbundel van een au-

tokoplamp een theoretisch bereik heeft van 90 meter. De raamhoogte van beide huizen is mi-

nimaal 60 cm ten opzichte van het wegdek. De huizen bevinden zich op ongeveer 30 meter van 

de auto op het moment dat deze in de ramen zou kunnen schijnen. Dat betekent dat met de 

hoek van 1% de bundel 1/3 lager zou schijnen dan de 90 cm. De bundel heeft na 30 meter on-

geveer een hoogte van 60 cm. Dit betekent dat de lichtbundel van de koplampen te laag staat 

om in het raam te schijnen. Bovendien is de kavel omzoomt met een behoorlijke beukenhaag. 

De lichtbundel schijnt dus niet naar binnen en overlast van de lichtbundel zal niet ontstaan. Het 

zal natuurlijk wel mogelijk zijn om de lampen te zien vanuit het raam zoals vanuit het raam van 

alle voorbijrijdende auto’s de lampen te zien zijn. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de lichtbundel van de koplampen te laag staat om in het raam te 

schijnen. Bovendien is de kavel omzoomt met een behoorlijke beukenhaag. De lichtbundel 

schijnt dus niet naar binnen en overlast van de lichtbundel zal niet ontstaan. Het zal natuurlijk 

wel mogelijk zijn om de lampen te zien vanuit het raam zoals vanuit het raam van alle voorbijrij-

dende auto’s de lampen te zien zijn. Ook de effecten van de verkeerstoename op de Almelose-

weg zijn onderzocht. Daaruit blijkt dat deze weg de verkeerstoename ook in een worstcase 

scenario verkeersveilig kan verwerken, er nauwelijks sprake is van toename van fijnstof en ge-

luidhinder en deze in ieder geval niet in betekenende mate is. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.7 Reclamant 7 

Datum brief: 20 april 2018 

Datum ontvangst: 24 april 2018 

 

Datum brief met aanvulling: 21 april 2018 

Datum ontvangst: 24 april 2018 

 

Datum brief met tweede aanvulling: 22 april 2018 

Datum ontvangst: 24 april 2018 

 

Datum brief met derde aanvulling: 23 april 2018 

Datum ontvangst: 25 april 2018 

 

Datum brief met vierde aanvulling: 24 april 2018 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant verzet zich tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan voorziene calamiteitenrou-

te (en alternatieve ontsluitingsroute wanneer de reguliere ontsluitingsroute niet te gebruiken is) 

langs de Maatweg. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze zorgt voor een 

onveilige situatie volgens de reclamant. Verder ziet de reclamant graag een reactie op de aan-

sprakelijk stellen van het college. Ook maakt reclamant 4 bezwaar tegen het waterhuishou-

dingsplan, en in het bijzonder de afwatering van het te realiseren plan. Primair is deze recla-

mant tegen de ontwikkeling, omdat deze wateroverlast voorziet. Tenslotte wil reclamant weten 

vanuit het oogpunt van natuur, hoeveel bomen er ten behoeve van deze ontwikkeling gekapt 

worden.   

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 7 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Verkeer 

Reclamant wil dat de inrichting van de Maatweg geheel onveranderd blijft. De Maatweg leent 

zich niet voor meerdere verkeersdeelnemers gezien de erfaansluitingen. Het rapport van Goud-

appel Coffeng bevat wat dat betreft tegenstrijdigheden. Aan de ene kant wordt gesteld dat de 

weg een goede ontsluitingsmogelijkheid is voor fietsers en voetgangers, aan de andere kant 

wordt gesteld dat het zuidelijk deel niet geschikt is om meer verkeer te verwerken dan er nu 

overheen gaat. Om die reden heeft de reclamant contact gezocht met de steller van het rapport. 

Deze verwijst vervolgens naar de opdrachtgever, die op zijn beurt weer verwijst naar de steller 

van het rapport. Daarnaast is er door meerder ambtenaren in het verleden aangegeven dat er 

inderdaad sprak zou zijn van een gevaarlijke situatie.  

Reclamant noemt verder als alternatieve calamiteiten/ ontsluitingsroute de Oude Almeloseweg, 

of anders langs de Rondweg.  Verder ziet de reclamant graag een reactie op de aansprakelijk 

stellen van het college. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De Maatweg doet slechts dienst als calamiteitenroute. Zie eerdere reacties. Als alternatief voor 

calamiteiten is de Oude Almeloseweg niet geschikt (veel te smal) en de rondweg niet toege-

staan (de provincie wil geen ontsluiting op deze provinciale gebiedsontsluitingsweg 80 km/u).  
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De tegenstrijdigheid waarop wordt gewezen is niet aanwezig in het rapport. In het rapport staat 

inderdaad beschreven dat de Maatweg een goede ontsluitingsmogelijkheid is voor fietsers en 

voetgangers. Daar waar in het rapport staat beschreven dat de Maatweg geen grotere ver-

keersstromen kan verwerken wordt gedoeld op gemotoriseerd verkeer. De Maatweg is onge-

schikt als ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van en naar de nieuwe woningen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Aantasting woon- en leefomgeving 

Reclamant vindt de voorgestelde bebouwing op de Tubbergse esgrond een aantasting van zijn 

woon- en leefomgeving. In het verleden is door een collegelid aangegeven dat uitdrukkelijk 

advies zou worden ingewonnen van de stadsbouwmeester. De reclamant verzoek  het verstrek-

te advies te doen toekomen. Verder geeft de reclamant aan dat er door het college tegenstrijdi-

ge signalen zijn afgegeven over de vraag of de ontwikkeling inbreiding danwel uitbreiding be-

trof. Ook geeft reclamant aan dat er conform ladder van duurzame verstedelijking meerdere 

alternatieven in Tubbergen voorhanden zijn.  Omdat nu gebouwd gaat worden op kwetsbare 

esgrond is er van een goede ruimtelijke onderbouwing geen sprake. Tenslotte wil de reclamant 

weten welke voorwaarden er gesteld zijn aan de ontwikkelaar en aan welke voorwaarden niet 

voldaan is.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Dit is in de onderbouwing van het rijksbeleid inderdaad aangegeven (Hoofdstuk 3, paragraaf 

ladder voor duurzame verstedelijking). Voor de gemeente is met name van belang dat het niet 

voor de hand ligt om de agrarische gronden in het plangebied, gezien de ligging en beperkte 

grootte, nog duurzaam in te zetten voor landbouw/uitoefening van een agrarisch bedrijf. De 

inklemming van de gronden in de bebouwde kom tussen bestaande (woon)bebouwing en de 

provinciale weg zorgt er voor dat de locatie juist goed benut kan worden ten behoeve van een 

nieuwe stedelijke functie, in dit geval wonen. Deze motivering is opgenomen in hoofdstuk 3, 

paragraaf Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. 

 

Ten aanzien van het beeldkwaliteitsplan merken wij dat deze is afgestemd met het gemeentelij-

ke kwaliteitsteam. Zoals in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan is vermeld, gaat 

deze gelijktijdig mee in de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (paragraaf 3.3.4). Dit 

betekent dat op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd ook het 

beeldkwaliteitsplan voor inspraak conform de Inspraakverordening ter inzage wordt gelegd.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3. Waterhuishouding 

Deze stelt dat dat het plan gezien de gevolgen, waaronder de waterhuishouding verwerpelijk is.  

Reclamant verwacht te worden geconfronteerd met grote problemen inzake hemelwaterafvoer 

als gevolg van versnelde afvoer van verharde oppervlakken op de Es.  

De gemeente moet inspelen op perioden met overschot aan hemelwater, en zou moeten antici-

peren met maatregelen voor meer openbaar groen en dus waterbergend vermogen. Uit rappor-

tage van de ontwikkelaar blijkt dat niet waterneutraal gebouwd wordt. Kortom de ontwikkelaar 

neemt niet afdoende maatregelen om de versnelde afvoer voor elke toename van verhard op-

pervlak te compenseren. Het hemelwater op een onverharde bodem komt vertraagt tot afvoer. 

Het watersysteem krijgt te maken met grote piekafvoeren. Gezien het grote niveauverschil kun-

nen er niet afdoende maatregelen genomen worden om de versnelde afvoer op welke wijze dan 

ook te borgen zonder dat dit problemen gaat opleveren voor de reclamant. 

 

De ontwikkelaar gaf op een voorlichtingsavond aan dat ieder op zijn eigenperceel verantwoor-

delijk is voor zijn eigen waterhuishouding. De gemeente en het waterschap houden in het ge-

heel geen rekening met de omwonenden van het plan de Esch die de gevolgen van waterover-

last gaan ervaren.  

 

Reclamant stelt dat wanneer de gemeente geen belemmeringen ziet inzake wateroverlast, er 

een schriftelijke garantie gegeven kan worden dat de reclamant geen wateroverlast gaat onder-

vinden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het plan is berekend op de geldende normen voor regenbuien. Piekbuien van 40 mm in 1 uur 

 worden binnen het plan geborgen. Het plan wordt verder zodanig ingericht dat het teveel aan 

water wordt afgevoerd op sloten. 

 

Verder wordt er waterneutraal gebouwd, dat wil zeggen dat de hoeveelheid grondwater die uit het 

plangebied zal worden afgevoerd, niet groter is dan in de huidige situatie. De bouw- en straatpeilen 

worden afgestemd op basis van de huidige grondwaterstanden. Dit betekent dat ophoging van maai-

veld plaats zal vinden en niet dat het grondwaterpeil structureel verlaagd wordt. Er vindt geen toe-

name maar afname van verhard oppervlak plaats. In neerslagsituaties wordt alle hemelwater (ook bij 

een normbui van 37 mm) opgevangen in de bergingsvoorzieningen (wadi’s en sloten), waarna in de 

zomer infiltratie plaatsvindt en in de winter het overtollige water wordt afgevoerd via de sloten naar 

de zuidelijke rondweg. 

 

Verder is de gemeente in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor het grondwater in het openbaar 

gebied, niet voor particuliere kavels. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

4. Kappen bomen  

Reclamant wil vanwege het natuurbelang weten hoeveel bomen er gekapt worden ten behoeve 

van het bouwplan, en wil graag een specificatie per boomsoort.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Van de locatie waar dit plan betrekking op heeft hebben wij nu niet in beeld om welke aantallen, 

soorten en omvang qua bomen/groen het gaat. Het betreft geen gemeentelijk eigendom, dus 

onze groenbeheerders hebben dit niet in de database opgenomen. 

 

De aanvrager zal te zijner tijd, een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aanvragen 

voor de aanwezige houtopstanden voor zover e.a. kapvergunningplichtig is.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Nadeelcompensatie 

Reclamant geeft aan dat de plannen zoals ze er nu liggen in het verleden uitgesloten waren, en 

ook niet voorzienbaar. Reclamant zal nadeelcompensatie gaan claimen als de plannen daad-

werkelijk doorgang vinden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van de waardevermindering van de woning kan (tot 5 jaar) na het onherroepelijk 

worden van het bestemmingsplan een verzoek om planschade/ nadeelcompensatie ingediend 

worden. Een mogelijk planschadeverzoek staat echter los van deze procedure 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.8 Reclamant 8 

Datum brief: 24 april 2018 

Datum ontvangst: 25 april 2018 

 

Datum brief met aanvulling: 26 april 2018 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 8 verzet zich tegen het in het voorontwerp-plan voorziene waterhuishoudingsplan, 

en in het bijzonder de afwatering van het te realiseren plan. Primair is deze reclamant tegen de 

ontwikkeling, omdat deze wateroverlast voorziet.  

Verder maakt de reclamant bezwaar tegen het geluidsaspect van het te realiseren plan. Recla-

mant voorziet geluidsoverlast door het plan. Verder maakt de reclamant bezwaar tegen bebou-

wing van de cultuurgraslanden. Tenslotte heeft de reclamant nog een aantal algemene vragen 

opmerkingen over het plan.  

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 8 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Communicatie 

Reclamant vind dat hij niet serieus wordt genomen met zijn vragen. Wat wordt er verstaand 

onder een driehoekverhouding? En waarom is er nooit met omwonenden gepraat en worden 

hun wensen niet serieus genomen?  

 

Gemeentelijk standpunt 

De wijze van inspraak is geregeld in de gemeentelijke inspraakverordening. Een ieder is in de 

gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Verder is van belang dat ook de be-

stemmingsplanprocedure zelf in de Wet ruimtelijke ordening procedures zijn vastgelegd. Het 

ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd in een ieder heeft gedurende 

deze periode de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er wordt onterecht de suggestie 

gewekt dat er niet met omwonden wordt gepraat en de reacties niet serieus worden genomen.   

 

De ontwikkelaar heeft de omwonenden op verschillende manieren geïnformeerd en de gele-

genheid gegeven om vragen te stellen, waarna de vragen ook zo goed mogelijk beantwoord 

zijn. Er hebben huiskamergesprekken plaatsvonden, evenals een inloopbijeenkomst en daar-

naast worden omwonenden middels verschillende nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van 

de stand van zaken. Dit laat echter onverlet dat, gezien de verschillende belangen, niet aan 

bepaalde wensen kan worden voldaan.    

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Geluid 

Reclamant vraagt zich af waarom er geen geluidsmetingen zijn gedaan op de Klumper. Recla-

mant vraagt zich af waarom de geluidswal onderbroken is.  Dit geeft meer lawaai en uitstoot 

van fijnstof volgens de reclamant. Reclamant wil weten hoe groot de toename is van geluid en 

fijnstof, zowel nu als na het plaatsen van een geluidswal. Verder vraagt de reclamant zich af 
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waarom er gekozen is voor een geluidswal i.p.v. een geluidsscherm. Reclamant geeft aan dat 

een geluidsscherm meer geluid tegenhoud dan een geluidswal.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van geluidsmetingen schrijft de Wet geluidhinder voor dat bij het voorbereiden van 

een bestemmingsplan dat is geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de zone van een weg een 

akoestisch onderzoek moet worden verricht naar de geluidbelasting op de te bouwen woningen. 

Daarbij wordt de geluidbelasting veroorzaakt door wegverkeer middels berekening vastgesteld 

en niet middels metingen. Het verschil tussen een geluidwal en een geluidscherm is in theorie 

maximaal 1-2 dB en voor het menselijk oor niet waarneembaar.  

  

De geluidswal wordt onderbroken om rekening te houden met de bestaande sloot die aanwezig 

is om het water vrije loop te geven  Voor de reclamant is van belang hoe groot de toename van 

fijnstof is. In paragraaf 4.6 van de plantoelichting is getoetst aan de luchtkwaliteit. Daaruit volgt 

dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grens-

waarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet 

te verwachten. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Afwatering  

Reclamant vraagt zich af waarom er geen grondwaterpeilmeting gedaan is op de Klumper.  

Verder wil hij weten waarom er geen regenwaterinfiltratie plaatsvindt in de tuinen van de nieuw 

te bouwen woningen. Ook vraagt hij zich af waarom er een slokop moet komen aan het einde 

van de sloot langs zijn perceel. Ook vraagt hij zich af wie er verantwoordelijk is, als na ontwikke-

ling van het plan struiken en planten sterven vanwege wateroverlast? Verder wil de reclamant 

weten in hoeverre de Klumper onder het maaiveld van de nieuwbouw komt te liggen?  

 

Gemeentelijk standpunt 

Infiltratie van regenwater gaat via een centrale wadi in het plan. De gemeente stelt voor om 

voorafgaand aan de ontwikkeling een peilbuis aan de Klumper te plaatsen en deze op te nemen 

in het grondwatermeetnet. De meetgegevens (grondwaterstanden) uit deze peilbuis worden 

beschikbaar gesteld. In de sloot langs het perceel van de reclamant wordt geen slokop ge-

plaatst.  

 

Het maaiveld op de planlocatie wordt opgehoogd en zal daarom hoger liggen dan de oostelijk 

gelegen percelen. Dit hoogteverschil wordt opgevangen door de nieuw te graven sloten, haaks 

op de stromingsrichting van het grondwater. Deze sloten zorgen voor het afvangen van grond-

water in de wintersituatie en voorkomen daarmee hogere grondwaterstanden op de oostelijk 

gelegen percelen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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4. Groen  

Reclamant vraagt zich af wat er wordt verstaan onder ‘Groen’. Is dit blijvend, hoe hoog wordt 

het, en waar bestaat dit uit?  

 

Gemeentelijk standpunt 

De delen van het bestemmingsplan die de bestemming ‘Groen’ kennen worden op verschillen-

de wijze ingevuld. De centrale groenvoorziening, waar ook speelgelegenheid wordt aangelegd, 

wordt bijvoorbeeld anders ingevuld dan de oostelijke delen van groen, waar ook sloten in gele-

gen zijn. Wat betreft de groenstrook tussen het plangebied en de woningen aan De Klumper zal 

er sprake zijn van een sloot, waarbij aan weerszijden gras aanwezig zal zijn. Dit in verband met 

het onderhoud van de sloot.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Financiële haalbaarheid 

Reclamant wil weten waarom het bouwen op de locatie van het Tuincentrum financieel niet 

haalbaar is, en waarom de omliggende weilanden erbij betrokken moeten worden. Daarnaast 

wil de reclamant weten waarom er samengewerkt moest worden met een andere projectontwik-

kelaar terwijl de ontwikkeling van alleen het tuincentrum al klaar was.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de onderbouwing van het rijksbeleid is inderdaad aangegeven (Hoofdstuk 3, paragraaf ladder 

voor duurzame verstedelijking) dat vanuit het oogpunt van financiële haalbaarheid de agrari-

sche gronden bij de herontwikkeling betrokken moeten worden. Voor de gemeente is met name 

van belang dat het niet voor de hand ligt om de agrarische gronden in het plangebied, gezien 

de ligging en beperkte grootte, nog duurzaam in te zetten voor landbouw/uitoefening van een 

agrarisch bedrijf. De inklemming van de gronden in de bebouwde kom tussen bestaande 

(woon)bebouwing en de provinciale weg zorgt er voor dat de locatie juist goed benut kan wor-

den ten behoeve van een nieuwe stedelijke functie, in dit geval wonen. Deze motivering is op-

genomen in hoofdstuk 3, paragraaf Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6. Cultuurhistorische Esgrond 

Reclamant vraagt waarom er gebouwd moet worden op de weilanden terwijl dit cultuurhistori-

sche Esgrond is. Verder geeft reclamant aan dat er niet gebouwd mag worden op landbouw-

grond, en in het mixlandschap volgens de Raad van State.   

 

Gemeentelijk standpunt 

In de omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

In paragraaf 3.2.3 van de toelichting is aangegeven dat het plangebied is gelegen op de flank 

van de Tubberger Es. De groene structuur zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt wordt 

doorgetrokken langs de rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware land-

schappelijk ingekaderd wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een kleine es gelegen. 
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Het reliëf is in de loop der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk ge-

bruik en bodemingrepen. De kleine es die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was (zie 

paragraaf 2.1) is dus niet meer als zodanig herkenbaar. 

 

In de structuurvisie ‘Op en Top Tubbergen’ (vastgesteld 14 maart 2016) is het volgende opge-

nomen als reactie op een ingediende zienswijze m.b.t. de betreffende percelen: Tussen de tuin-

centrumlocatie en het woongebied ten oosten van de tuincentrumlocatie, is momenteel cultuur-

grond aanwezig. Dit gebied is gelegen binnen de komgrenzen van de kern Tubbergen zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan van de kern en ligt nu ingeklemd tussen tuincentrum en 

woongebied. Vanuit het oogpunt van duurzaam en optimaal ruimtegebruik, is het denkbaar dat 

deze locatie (op termijn) integraal meegenomen wordt bij de planvorming voor en ontwikkeling 

van de tuincentrumlocatie, aansluitend op de naastgelegen woongebieden van de kern. De 

openheid van deze strook is niet bepalend voor de identiteit en karakteristiek van de kern Tub-

bergen, behoud hiervan is niet prioritair. Dit is de reden dat deze gronden opgenomen zijn bin-

nen het gebiedstype wonen.   

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

7. Verzoek om antwoord op eerder gestelde vragen 

Reclamant geeft aan dat het schriftelijk gegeven antwoord op de hieronder gestelde vragen 

geen enkel raakvlak hadden met het gevraagde en voert de vragen daarom nogmaals op als 

inspraakreactie.  

 

- Er zijn zorgen over de afwatering van het plan, de reclamant wateroverlast ondervinden na 

een hoosbui   

- Weleveld is eerder ingediend dan plan De Esch, Graag een lijst van binnen komst van de 

projecten?   

- In het concept staat dat de weilandjes er bij betrokken moeten worden voor de financiële 

haalbaarheid van het plan De Esch dit terwijl de project ontwikkelaar Cronen en Rikken het 

plan voor het tuincentrum al klaar hadden en ineens met de Firma Steggink moesten sa-

menwerken van de Gemeente, een supermarkt op deze plek mocht ook niet van de ge-

meente, met andere woorden alleen de bouw op het tuincentrum is wel financieel haalbaar.  

Hoe is dit te verklaren? Terwijl er ergens in Tubbergen nog wel ruimte is voor een aantal 

woningen.   

- Wat zijn de prijzen van de woningen die hier gebouwd worden?  starters gaan al weg als de 

prijs boven de 225000 euro komt.   

- In het onderzoek van Ad Fontem wordt gesproken over 5 vrijstaand 26  tweekappers en 16 

rijwoningen totaal 47 woningen nu 51 woningen bijna 10% meer zijn deze onderzoeken nog 

wel relevant ?  Volgens de primos cijfers 2013 mogen er 180 woningen gebouwd worden tot 

2024 nu nog maar 140 over voor de gemeente Tubbergen,  hoe wordt dit verdeeld over de 

andere kernen en voor de komende jaren?   

- Er wordt niet gesproken over agrarische en mix landschap terwijl hier volgens uitspraak van 

de raad van state niet gebouwd mag worden omdat dit geen stedelijk gebied is. En wat 

wordt verstaan onder het zorgvuldig en zuinig omgaan met de beschikbare ruimte voor wo-

ningbouw?   

- Waarom is er geen haalbaarheidsonderzoeken een beeldkwaliteitsplan aanwezig?   

- Er zou ook een berekening van planschade moeten komen volgens de gemeente 
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- Waarom zijn alle tekeningen van de Esch verschillend? 

- Er staat er niets op over de straat verlichting hoe hoog zijn de  lantaarnpalen en in hoeverre 

hebben de omwonenden hier last van.   

- Groen: Er zou blijvend groen komen langs de zij kanten van de zaksloten waarom staat dit 

niet op het principeprofiel van de zaksloot? Wat wordt er verder verstaan onder groen , Zijn 

dit struiken en bomen of is dit grasland?  Over het gebruik van Groen is onduidelijk wat 

waar komt.  De legenda op de kaart vat gras en beplanting gemakshalve als Groen samen!  

Blijvend Groen langs de randen (de Klumper) waarover al is gesproken zien we niet terug 

op de dwarsdoorsnede van de Zuidelijke zaksloot. 

- Waarom moet eraan de oostkant van de zaksloot een overstort komen die is er nu ook niet? 

- Rapporten van Brandweer en Ambulance zijn niet in te zien. Veel geparkeerde auto's ma-

ken het gebruik van de calamiteiten weg zo mogelijk onmogelijk. 

- Hoogteverschillen: De te verwachten hoogte verschillen tussen het te realiseren maaiveld 

van het bouwplan en het bestaande maaiveld van de aanliggende percelen laten een aan-

zienlijk verschil in hoogte zien. Hoe is in de berekeningen en eisen om de negatieve invloe-

den welke hier mogelijk zijn te verwachten rekening mee gehouden voor ons als aanwon-

enden 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op een groot deel van de hierboven gestelde vragen is wel degelijk, schriftelijke uitgereikt op 20 

april 2018, een concreet antwoord gegeven. Verder zijn alle hierboven gestelde vragen in deze 

nota van inspraak aan bod gekomen en beantwoord.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.9 Reclamant 9 

Datum brief: 23 april 2018 

Datum ontvangst: 25 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 9 verzet zich tegen het in het voorontwerp-plan voorziene waterhuishoudingsplan, 

en in het bijzonder de afwatering van het te realiseren plan. Primair is deze reclamant tegen de 

ontwikkeling, omdat deze wateroverlast voorziet.  

Verder maakt de reclamant bezwaar tegen het ontbreken van geluidsmetingen op de Klumper. 

Dit in het kader van onderbreking van de geluidswal. Ook maakt de reclamant bezwaar tegen 

bebouwing van de cultuurgraslanden, omdat dit in strijd is met een uitspraak van de Raad van 

State. Ook is de reclamant tegen deze ontwikkeling omdat deze zorgt voor een blijvende ver-

dichting van de woonomgeving van de dorpsrand van Tubbergen. Tenslotte vraagt de recla-

mant aandacht voor het groen in het plan.   

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 9 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Waterafvoer 

In de huidige situatie is er, tijdens ‘topafvoeren’ sprake van hoge waterstanden en plas dras 

situaties en natte gronden op de Klumper.  

De reclamant heeft twijfel over het effect van wadi’s en zaksloten die in het plan zijn opgeno-

men. Dit vanwege de slecht doorlatende bodem. Ook is er kans op wateroverlast voor de Klum-

per gezien het hoogteverschil van de omgeving. De afvoer van de sloot langs de Tubberger-

rondweg vindt nagenoeg geheel ongestoord plaats. Bij de bestaande capaciteit levert deze ter 

hoogte van de combinatie met de kavelsloot langs de Klumper bij piekafvoeren regelmatig een 

knelpunt op. Hoge waterstanden zijn te verwachten! 

 

Oplossingen aanvullingen: 

- Voor de zuidelijke zaksloot een calamiteitenafvoer in de bedding, die bij onvoorziene wa-

teroverlast aan de aanliggende tuinen kan voorkomen en voldoende verblijftijd waarborgt 

voor infiltratie. Bijvoorbeeld een permanente overstort of een schotbalk.  

- de afvoersloot langs de Tubbergerrondweg moet worden bestemd als sloot die water vast-

houd en niet voor ongestoorde afvoer.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De wadi’s en sloten worden aangelegd ter plaatse van de huidige greppels. In de wintersituatie 

vindt afvoer van hemelwater/grondwater plaats. De sloten vangen het hoogteverschil op tussen 

de planlocatie en de bestaande percelen aan de oostzijde en zorgen voor voldoende afvoer 

waardoor geen verhoging van grondwaterstanden plaatsvinden. 

 

Hemelwater wordt geborgen en geïnfiltreerd binnen het plangebied in wadi’s en sloten (in de 

zomer, bij lage grondwaterstanden, zodat geen wateroverlast plaatsvindt). Het plan voldoet 

daarmee aan het geldende beleid. Door aanvullende maatregelen (aanbrengen van goed door-

latend zand onder de bergingsvoorzieningen, drainage in wegcunetten en doorspitten van leem-

lagen) kan infiltratie plaatsvinden. 

 

Het bestaande gemeentelijke DWA-riool heeft voldoende capaciteit om de extra aanvoer van 

het beoogde aantal woningen te kunnen verwerken. 
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In paragraaf 6.3 van Het waterhuishoudingsplan (Tauw, 22 januari 2018) zijn de te verwachten 

hoeveelheden afvalwater vanuit het plangebied genoemd (gemiddeld circa 20 m³/dag en maxi-

maal 2 m³/uur). Lozing van deze extra hoeveelheid water op het bestaande gemeentelijke (in 

2017 aangelegde) DWA-riool met een diameter van Ø 300 mm levert geen capaciteitsknelpun-

ten op. Een dergelijke buis kan 140 m³/uur verwerken. Met de gemeente Tubbergen is hierover 

afstemming geweest.  

 

Na realisatie van het plan is sprake van een afname van verhard oppervlak en een toename 

van bergingscapaciteit van hemelwater binnen het plangebied. Door infiltratie vindt tevens extra 

berging in de bodem plaats. Minder verharding en meer berging betekent dat de snelle afvoer-

component vermindert (water wordt langer vastgehouden in het plangebied). Dit zal in de nieu-

we situatie derhalve resulteren in kleinere afvoerpieken die uiteindelijk door de duiker onder de 

Tubbergeresweg door gaan stromen. De afvoersituatie verbetert wat dat betreft ten opzichte 

van de huidige situatie. 

 

De sloten zorgen voor infiltratie in droge perioden (zomer) en voor afvoer in natte perioden (win-

ter), doordat schotbalkstuwen worden geplaatst die in de winter worden verwijderd. De afvoer-

sloot langs de Tubbergerrondweg heeft op dit moment een vrije afvoer en dit moet in de toe-

komst zo blijven: deze sloot valt niet binnen de grenzen van de planlocatie. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Geluid 

Door het ontbreken van geluidsmetingen op de Klumper zijn voor bewoners van de Klumpers 

maar ook voor de gemeente/projectontwikkelaar onvoldoende gegevens beschikbaar om een 

goede uitspraak te kunnen doen over de geluidsbelasting.  Reclamant pleit ervoor om op de 

percelen van de Klumper alsnog een geluidsmeting te doen om de gedane aannames te kun-

nen onderbouwen. Ook wil de reclamant het verschil in geluidsbelasting weten tussen een ge-

luids- en een grondwal.  

  

Gemeentelijk standpunt 

De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het voorbereiden van een bestemmingsplan dat is ge-

heel of gedeeltelijk is gelegen binnen de zone van een weg er een akoestisch onderzoek moet 

worden verricht naar de geluidbelasting op de te bouwen woningen. Daarbij wordt de geluidbe-

lasting veroorzaakt door wegverkeer middels berekening vastgesteld en niet middels metingen. 

Het verschil tussen een geluidwal en een geluidscherm is in theorie maximaal 1-2 dB en voor 

het menselijk oor niet waarneembaar. Voor de bestaande situatie is nader onderzoek niet no-

dig. Daarnaast is de ontwikkeling getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid en onderbouwd 

waarom het plan past in het beleid.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Plangebied 

In de onderbouwing van het rijksbeleid (hoofdstuk 3) is aangegeven dat de genoemde agrari-

sche gronden niet economisch in de huidige bedrijfsvoering passen. Dat de inklemming ervan 

juist wel past voor een nieuwe stedelijke functie en aan bebouwen de prioriteit wordt gegeven, 
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wordt door de reclamant bestreden. Ook de Raad van State deed in deze een belangrijke uit-

spraak: niet bouwen.   

 

Gemeentelijk standpunt 

In de structuurvisie ‘Op en Top Tubbergen’ (vastgesteld 14 maart 2016) is het volgende opge-

nomen als reactie op een ingediende zienswijze m.b.t. de betreffende percelen: Tussen de tuin-

centrumlocatie en het woongebied ten oosten van de tuincentrumlocatie, is momenteel cultuur-

grond aanwezig. Dit gebied is gelegen binnen de komgrenzen van de kern Tubbergen zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan van de kern en ligt nu ingeklemd tussen tuincentrum en 

woongebied. Vanuit het oogpunt van duurzaam en optimaal ruimtegebruik, is het denkbaar dat 

deze locatie (op termijn) integraal meegenomen wordt bij de planvorming voor en ontwikkeling 

van de tuincentrumlocatie, aansluitend op de naastgelegen woongebieden van de kern. De 

openheid van deze strook is niet bepalend voor de identiteit en karakteristiek van de kern Tub-

bergen, behoud hiervan is niet prioritair. Dit is de reden dat deze gronden opgenomen zijn bin-

nen het gebiedstype wonen.   

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4. Bouwen op waardevolle dorpsrand  

In deze (en vergelijkbare) situaties, is een karakteristieke overgang van bebouwing naar het 

aanliggende landschap aan de rand van de kern een waardevolle bijdrage voor een fraaie 

dorpsrand. In het voorontwerp van ‘de Esch’’ wordt met de bebouwing van de graslanden en de 

aanleg van een alles afsluitende geluidswal een potentiele  ontwikkeling van een waardevolle 

dorpsrand ingewisseld voor een blijvende verdichting van de woonomgeving.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Er is geen sprake van een potentieel waardevolle dorpsrand. De provinciale weg vormt reeds 

een harde grens tussen de dorpsrand en het buitengebied. De invulling zoals wordt voorge-

staan, betreft een gewenste ontwikkeling, hetgeen onder meer blijkt uit de gemeentelijke Struc-

tuurvisie. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Beplanting plangebied 

De beantwoording van de vraag waar groen in de vorm van beplanting is voorzien, is niet in 

detail aangegeven. Hiervoor vraagt de reclamant een nadere toelichting.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De delen van het bestemmingsplan die de bestemming ‘Groen’ kennen worden op verschillen-

de wijze ingevuld. De centrale groenvoorziening, waar ook speelgelegenheid wordt aangelegd, 

wordt bijvoorbeeld anders ingevuld dan de oostelijke delen van groen, waar ook sloten in gele-

gen zijn. Wat betreft de groenstrook tussen het plangebied en de woningen aan De Klumper zal 

er sprake zijn van een sloot, waarbij aan weerszijden gras aanwezig zal zijn. Dit in verband met 

het onderhoud van de sloot. 
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Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.10 Reclamant 10 

Datum brief: 29 april 2018 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 10 verzet zich tegen de in het voorontwerpbestemmingsplan voorziene ontsluitings-

route via de Almeloseweg. Reclamant is primair tegen deze ontwikkeling omdat het zorgt voor 

meer verkeer, en daarmee meer geluidsoverlast en grotere onveiligheid. Daarnaast is de re-

clamant tegen de in het voorontwerp voorziene 2 onder 1 kap woningen aan de Almeloseweg. 

Dit doet volgens de reclamant afbreuk aan de kwaliteit van het straatbeeld. Verder past het plan 

volgens de reclamant niet binnen de opgestelde woonvisie van 2 jaar geleden 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 3 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Overlast en verkeersonveiligheid 

Door de ontsluiting via de Almeloseweg krijgt de reclamant te maken met meer verkeer, ge-

luidsoverlast en grotere onveiligheid. Het onderzoek naar de verkeersintensiteit is niet objectief 

en representatief. De reclamant kan zich niet vinden in de eenzijdige ontsluiting aan de Alme-

loseweg, en is het niet eens met de constatering dat een alternatief met eenrichtingsverkeer in 

de richting van de Maatweg het ontsluitingsprobleem niet oplost. Dit is in het rapport onvol-

doende onderbouwd.   Een weg voor zowel in- en uitgaand verkeer aan de Maatweg be-

schouwd de reclamant als onwenselijk. Qua verkeersdruk en veiligheid zal ook aan de Maatweg 

een uitrit opgenomen moeten worden. Waarom is er geen scheiding aangebracht? De knelpun-

tenanalyse volgens de wegenscan van Goudappel is alleen bijgevoegd voor de Almeloseweg 

maar ontbreekt voor de alternatief genoemde ontsluitingen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Eenrichtingsverkeer is min of meer een noodmaatregel die je in een nieuw bestemmingsplan 

niet moet instellen. De geplande ontsluiting is ruim voldoende voor een wijk met een gering 

aantal woningen, en dus een gering aantal verkeersbewegingen.  Voorzieningen aan de 

Maatweg zijn niet nodig, want dat is alleen maar calamiteitenroute en dus niet of nauwelijks 

als zodanig in gebruik.  

 

In het onderzoek is ook een variant met eenrichtingscircuit opgenomen. Daarover staat in 

het rapport beschreven dat hierdoor te veel gemotoriseerd verkeer over de Maatweg 

gaat rijden. Het eenrichtingsverkeer maken van een weg schaadt de herkenbaarheid van 

de wegstructuur, oftewel: het wordt verwarrend voor de weggebruikers. Bovendien levert 

het afwikkelen van al het gegenereerde verkeer over de Almeloseweg geen enkel 

probleem op zo blijkt uit het onderzoek. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Verkeerssituatie Almeloseweg 

Door alleen de ontsluiting aan de Almeloseweg te creëren houdt de gemeente onvoldoende 

rekening met een duurzame veilige situatie aan de Almeloseweg. De reclamant krijgt te maken 

met lichthinder van koplampen mede door (verhoging van) de in- uitrit constructie. Een ambte-

naar v.d. de gemeente heeft dit in het verleden bevestigd. Het rapport gaat niet in op de vanuit 
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de uitrit rechts afslaande auto’s. Als gevolg van de toekomstige woningen zal ook bij de woning 

v.d. reclamant de grenswaarde overschreden worden, en zijn daarvoor aanvullende maatrege-

len nodig.  Het verkeersrapport stelt dat aanpassing van het trottoir aan de noordzijde noodza-

kelijk is om het karakter van de voetgangersvoorziening en de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De reclamant wil het  trottoir aan de zuidkant om dezelfde reden doorgetrokken zien worden, 

zonder onderbreking van de parkeerhavens. Met het verdwijnen van Tuincentrum Tubbergen 

hebben deze immers geen functie meer. 

 

Reactie gemeente: 

De situatie op de Almeloseweg is naar verwachting voldoende duurzaam veilig, ook na realisa-

tie van de wijk. Juist hierom is het Goudappel Coffeng rapport opgesteld. Welke grenswaarde 

wordt bedoeld, is niet duidelijk. Bovendien kan het begrip grenswaarde in stukken van Goudap-

pel Coffeng m.b.t. de wegenscan voor verwarring zorgen. Het is geen harde grens (tot hier en 

niet verder), maar eerder een indicatie (er kan een knelpunt ontstaan, dus aandacht is ge-

vraagd, maar onderzoek moet uitwijzen hoe of wat er tegen gedaan kan worden). Over het 

doortrekken van het trottoir is eerder contact geweest, aan minimaal 1 zijde van de straat moet 

een voetpad zijn, dat is de voorwaarde. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de lichtbundel van de koplampen te laag staat om in het raam te 

schijnen van de dichtstbijzijnde woning. Dit zal ook gelden voor andere woningen. De andere 

woningen liggen namelijk op vergelijkbare hoogte ten opzichte van de in-/uitrit als de dichtstbij-

zijnde woning en hoe verder de woning gelegen van de in-/uitrit hoe lager de lichtbundel van de 

koplamp schijnt (omdat de lichtbundel vanaf de koplamp naar beneden richting het wegdek 

schijnt). Naast het doortrekken van het trottoir aan de noordzijde ook aan de zuidzijde het trot-

toir doortrekken is voor de verkeersveiligheid niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Bebouwingsbeeld Almeloseweg 

Het plaatsen van 2 onder 1 kap woningen past niet in het straatbeeld van de Almeloseweg aan-

gezien hier alleen maar vrijstaande woningen staan.  Reclamant is voorstander van vrijstaande 

woningen, ook om de entree van Tubbergen te verfraaien. Het plaatsen van 2 onder 1 kapwo-

ningen doet afbreuk aan de kwaliteit van het straatbeeld.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De Almeloseweg heeft een gevarieerde bebouwing. Er is daarbij sprake van vrijstaande wonin-

gen, maar ook van twee onder één kapwoningen, van verschillende bouwjaren en uitstraling. 

De invulling ter plaatse van de Almeloseweg, door realisatie van vier twee onder één kappers 

betreft een passende stedenbouwkundige invulling. Dat er geen twee onder een kappers op dit 

gedeelte van de Almeloseweg aanwezig zijn in de huidige situatie sluit een invulling met dit 

woningtype niet uit. Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft daarnaast het totale plan beoordeeld 

en geconstateerd dat het plan in hoofdlijnen akkoord is bevonden, en daarmee ook de realisatie 

van de 2 onder 1 kappers aan de Almeloseweg.  

 

Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft daarnaast het totale plan beoordeeld en geconstateerd 

dat het plan in hoofdlijnen akkoord is bevonden, en daarmee ook de realisatie van de 2 onder 1 

kappers aan de Almeloseweg. Wel is afgesproken dat er aandacht zou zijn voor de uitstraling 
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en kwaliteit van de 2 onder 1 kappers (jaren 30 stijl passend in de omgeving). Dit wordt ge-

waarborgd via het beeldkwaliteitsplan. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.4 Reclamant 11 

Datum brief: 26 april 2018 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 11 verzet zich tegen het in het voorontwerp-plan voorziene waterhuishoudingsplan. 

Reclamant 11 gaat daarbij voornamelijk in op de jarenlange wateroverlast die er in het gebied 

speelt, en vermoed dat bij de ontwikkeling van dit plan er opnieuw wateroverlast zal optreden.  

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 3 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Waterhuishouding 

Reclamant maakt bezwaar tegen de waterhuishouding vanwege een grote toename van ver-

hard oppervlak. Ook wordt er geen rekening gehouden met meerdere intensieve buien wegens 

klimaatveranderingen. Het water wordt afgevoerd naar lager gelegen punten in het plangebied 

(de oostelijke zijde), dat betekent wateroverlast voor de reclamant. De zaksloten aan de ooste-

lijke en zuidelijke zijde van het plan moeten het hemelwater opvangen en afvoeren. Van weg-

zakken zal geen sprake zijn gezien de geringe diepte van de beoogde zaksloten gezien het 

rapport van Tauw. De afvoer van hemelwater uit de wadi’s bouwwegen, en zaksloten zal moe-

ten worden getransporteerd naar afvoersloten. In de nieuwe situatie zak de afsluiting van de 

afvoer van hemelwater in de zuidelijke zaksloot richting Boschkampsbeek onder de Tubberger-

rondweg de afvoer volledig blokkeren. Daardoor zal het hemelwater afstormen naar lager gele-

gen gebieden zoals de Maatweg, met als gevolg wateroverlast.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het waterhuishoudingsplan is opgesteld op basis van de geldende normen. Er is een afname 

van verhard oppervlak, en er is gerekend met huidige normbuien. Er kunnen zich altijd extreme 

situaties voordoen waarbij meer neerslag valt dan de normbui. In dat geval treden water-op-

straat-situaties op. Waterafvoeren worden niet gedimensioneerd om alle (extreme) piekafvoeren 

op te kunnen vangen. Waterafvoer vindt plaats zuidoostelijke richting, waarna het door de dui-

ker onder de Tubbergerrondweg wordt afgevoerd. Er vindt bodemverbetering plaats onder de 

sloten (grond met een minimale k-waarde van 5 m/dag), waardoor in de zomersituatie hemel-

water geïnfiltreerd wordt Van afsluiting van afvoer onder de Tubbergerrondweg is geen sprake. 

De huidige duiker (500 mm) blijft gehandhaafd.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.12 Reclamant 12 (Inhoudelijke de zelfde als reclamant 11) 

Datum brief: 26 april 2018 

Datum ontvangst: 30 april 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant verzet zich tegen het in het voorontwerp-plan voorziene waterhuishoudingsplan. Hij 

gaat daarbij voornamelijk in op de jarenlange wateroverlast die er in het gebied speelt, en ver-

moed dat bij de ontwikkeling van dit plan er opnieuw wateroverlast zal optreden.  

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 3 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Waterhuishouding 

Reclamant maakt bezwaar tegen de waterhuishouding vanwege een grote toename van ver-

hard oppervlak. Ook wordt er geen rekening gehouden met meerdere intensieve buien wegens 

klimaatveranderingen. Het water wordt afgevoerd naar lager gelegen punten in het plangebied 

(de oostelijke zijde), dat betekent wateroverlast voor de reclamant. De zaksloten aan de ooste-

lijke en zuidelijke zijde van het plan moeten het hemelwater opvangen en afvoeren. Van weg-

zakken zal geen sprake zijn gezien de geringe diepte van de beoogde zaksloten gezien het 

rapport van Tauw. De afvoer van hemelwater uit de wadi’s bouwwegen, en zaksloten zal moe-

ten worden getransporteerd naar afvoersloten. In de nieuwe situatie zak de afsluiting van de 

afvoer van hemelwater in de zuidelijke zaksloot richting Boschkampsbeek onder de Tubberger-

rondweg de afvoer volledig blokkeren. Daardoor zal het hemelwater afstormen naar lager gele-

gen gebieden zoals de Maatweg, met als gevolg wateroverlast.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het waterhuishoudingsplan is opgesteld op basis van de geldende normen. Er is een afname 

van verhard oppervlak, en er is gerekend met huidige normbuien. Er kunnen zich altijd extreme 

situaties voordoen waarbij meer neerslag valt dan de normbui. In dat geval treden water-op-

straat-situaties op. Waterafvoeren worden niet gedimensioneerd om alle (extreme) piekafvoeren 

op te kunnen vangen.  

  

Waterafvoer vindt plaats zuidoostelijke richting, waarna het door de duiker onder de Tubberger-

rondweg wordt afgevoerd. Er vindt bodemverbetering plaats onder de sloten (grond met een 

minimale k-waarde van 5 m/dag), waardoor in de zomersituatie hemelwater geïnfiltreerd wordt  

Van afsluiting van afvoer onder de Tubbergerrondweg is geen sprake. De huidige duiker  

(500 mm) blijft gehandhaafd  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.13 Reclamant 13 

Datum brief: 1 mei 2018 

Datum ontvangst: 1 mei 2018 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 13 komt op tegen de in het voorontwerp-plan voorziene verkeersbestemming aan de 

voor en achterzijde van de woning van de reclamant. Reclamant 13 gaat daarbij voornamelijk in 

op de ontsluiting van het te realiseren plan.  Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, 

omdat deze zorgt voor vermindering van de privacy. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de inspraakreactie van reclamant 3 ingegaan en 

voorzien van een gemeentelijk standpunt en een conclusie. 

 

1. Ontsluiting en gevolgen voor reclamant 

Reclamant 13 komt op tegen de ontsluiting van het plan aangezien deze tot gevolg heeft dat  

zowel de voor- als achterzijde van de woning van de reclamant direct aan een weg is gelegen. 

De reclamant pleit voor aanpassing van het verkeersplan, bijvoorbeeld door af te zien van de 

doorlopende wegenstructuur, of door de wegenstructuur te laten aansluiten op de Maatweg.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De verkeersbestemming aan de achterzijde is niet nieuw maar een bestaande situatie. In het 

onderzoek zijn ook andere varianten (via de Maatweg) opgenomen. Daarover staat in het rap-

port beschreven dat hierdoor te veel gemotoriseerd verkeer over de Maatweg gaat rijden. Bo-

vendien levert het afwikkelen van al het gegenereerde verkeer over de Almeloseweg geen en-

kel probleem op zo blijkt uit het onderzoek. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2. Opzet plan sluit niet aan bij bestaande omgeving 

De opzet van de geplande ontwikkeling sluit qua woningbouwprogramma niet goed aan op de 

bestaande omgeving. Deze zou meer gericht moeten zijn op het bieden van ruimte voor vrij-

staande woningen, hetgeen een lagere gebruiksintensiteit tot gevolg heeft 

 

Gemeentelijk standpunt 

Dat in de omgeving van het plangebied met name vrijstaande woningen gelegen zijn, betekent 

niet dat de invulling zoals deze gekozen is waarbij ook twee onder een kappers en rijwoningen 

worden gerealiseerd, stedenbouwkundig niet passend is. Er is gekozen voor een gevarieerde 

opbouw in woningtypen, onder meer om verschillende doelgroepen te kunnen bedienen. De 

stedenbouwkundige invulling zoals gekozen is als passend beoordeeld.    

Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft daarnaast het totale plan beoordeeld en geconstateerd 

dat het plan in hoofdlijnen akkoord is bevonden, en daarmee ook de realisatie van de 2 onder 1 

kappers aan de Almeloseweg.  

Wel is afgesproken dat er aandacht zou zijn voor de uitstraling en kwaliteit van de 2 onder 1 

kappers (jaren 30 stijl passend in de omgeving). Wel is afgesproken dat er aandacht zou zijn 

voor de uitstraling en kwaliteit van de 2 onder 1 kappers (jaren 30 stijl passend in de omgeving). 

Dit wordt gewaarborgd via het beeldkwaliteitsplan. 
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Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3. Waterhuishouding 

De toelichting van het bestemmingsplan biedt geen volledig inzicht in de gevolgen voor de wa-

terhuishouding voor de omliggende percelen. Niet is aangetoond dat de huidige omwonenden 

in verband met de hoogteverschillen in de nieuwe situatie geen wateroverlast zullen gaan on-

dervinden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het hoogteverschil wordt opgevangen door de nieuw te graven sloten, haaks op de stromings-

richting van het grondwater. Deze sloten zorgen voor het afvangen van grondwater in de win-

tersituatie en voorkomen daarmee hogere grondwaterstanden op de oostelijk gelegen percelen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4. Aantasting rust en privacy 

In het plan wordt geen alternatief genoemd voor de huidige afschermende werking van de kas-

sen welke nu voor privacy en rust op het perceel van de reclamant zorgt.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Er is een verzoek ingediend voor de bouw van 51 woningen. Met dit verzoek hebben wij inge-

stemd. Op deze wijze wordt het gebied op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze afge-

rond. Daarnaast wordt (in het kader van privacy) wonen als gebruik minder zwaar geacht dan 

het bedrijfsmatige gebruik als tuincentrum hetgeen in het voorgaande bestemmingsplan werd 

toegelaten. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5. Bodemvervuiling 

Er worden vraagtekens gezet bij het onderzoek naar bodemvervuiling. Volgens de reclamant 

was juist het bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd jaren geleden betrokken bij het aanvoe-

ren van veel zand en gebroken puin om het tuincentrum op te hogen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De bodemonderzoeken zijn conform de richtlijnen (NEN 5740, NEN 5897 en NTA 5755  uitge-

voerd) door een erkende (door ministerie Infrastructuur en Milieu) bodemintermediair (Kruse 

Milieu) uitgevoerd. 

 
Conclusie 
De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen. 
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wijzigingen voor ONTWERP-bestemmingsplan 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht inspraakreacties worden ten 

opzichte van het ter inzage gelegde voorontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzigingen 

doorgevoerd.  

 

Toelichting 

2.3. Naar aanleiding v.d. inspraakreacties is nu aangegeven dat het onverharde pad achter 
de woningen aan de Almeloseweg nu alleen voor wandelaars toegankelijk is.   

3.1.1.    Artikel aangepast i.v.m. extra onderbouwing 
3.1.1.    Alinea met betrekking tot financiële haalbaarheid verwijderd 
3.2.2.    Verwijzingen naar 2.1.2. en 2.1.3 uit de verordening toegevoegd 

3.3.4     Paragraaf Geluidbeleid toegevoegd  

4.5        Paragraaf Geluid aangepast t.a.v. effect op omliggende woningen 

4.8        Naar aanleiding v.d. inspraakreacties is nu aangegeven dat het onverharde pad achter   
de woningen aan de Almeloseweg nu alleen voor wandelaars toegankelijk is, en dus 
ook niet meer als calamiteitenroute.   

4.12.1   Naar aanleiding v.d. inspraakreacties is nu aangegeven dat het onverharde pad achter 
de woningen aan de Almeloseweg nu alleen voor wandelaars toegankelijk is.   

4.12.2  Paragraaf aangepast conform beleidsnotitie bouwen en parkeren 
7.1        Reactie provincie Overijssel toegevoegd 
7.2       Inzagetermijn benoemd en verwezen naar inspraaknota welke als bijlage vd toelichting 

opgenomen is. 
 
Bijlage 7: Aangepast waterhoudshoudingsplan opgenomen 
Bijlage 13 Aangepast verkeersonderzoek Goudappel opgenomen. 
Bijlage 14: De twee auto’s die op de straat, op de situatie zijn ingetekend, zijn verwijderd 
 

Regels  

Artikel 1: de begrippen ‘plan’ en ‘bestemmingsplan’ toegevoegd 
Artikel 4:           ‘terrassen’ verwijderd  
5.2.3. c:             toegevoegd dat bij  kavels groter dan 400m

2
 de oppervlakte  100 m

2
 mag zijn.  

5.2.3. h:            ‘de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden’ verwij-
derd 

5.6.5.:               ‘mantelzorg’ verwijderd  
Artikel 10.         ‘uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening’ verwijderd 
Artikel 10          parkeernota toegevoegd   

Artikel 10.1.3    artikel verwijderd 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van het college d.d. 22 januari 2019 waar is ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen, de Esch’ 

 

De secretaris,          De burgemeester, 
 
 
 

 

 drs. ing. G.B.J. Mensink        drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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REACTIENOTA TEN BEHOEVE VAN DE BEHANDELING VAN: 

- ZIENSWIJZEN TEGEN HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN; 

- ZIENSWIJZEN TEGEN HET ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE; 

- INSPRAAKREACTIES TEGEN HET ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN. 

  

Behorende bij raadsbesluit dd. 23 september 2019 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘De 

Esch Tubbergen’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 29 januari 2019 in de Staatscou-

rant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening met ingang vanaf 30 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter 

inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de 

openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het ontwerp te 

raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswij-

zen kenbaar maken. Er zijn 11 reclamanten die gebruik hebben gemaakt  van het recht om een 

zienswijze in te dienen.  

 

Het bestemmingsplan 

Aan de Almeloseweg 45, binnen de bebouwde kom van Tubbergen, is het (voormalige) tuincen-

trum De Esch gelegen. Het tuincentrum is door omstandigheden een aantal jaren geleden ge-

sloten. 

 

De Esch BV (hierna: projectontwikkelaar) heeft het perceel van het voormalige tuincentrum en 

de weilanden gelegen ten westen en ten oosten van het tuincentrum in eigendom en heeft 

eveneens de beschikking over het woonperceel Almeloseweg 51/51a. De gronden van het tuin-

centrum, het bestaande woonperceel en de weilanden vormen tezamen een locatie die zich 

goed leent voor invulling met een nieuwe functie met daarbij behorende bebouwing en voorzie-

ningen.  

 

Het is de wens het terrein van het voormalige tuincentrum en de omliggende gronden te 

(her)ontwikkelen, en de bouw van 51 woningen met daarbij behorende voorzieningen mogelijk 

te maken. Daarnaast wordt de bestemming van de bedrijfswoning die bij het voormalige tuin-

centrum hoort gewijzigd in een reguliere woning. De plannen passen niet binnen het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Het plan voor nieuwbouw omvat de bouw van 30 halfvrijstaande woningen, 15 rijwoningen en 6 

vrijstaande woningen. De inrit van de woonbuurt wordt gesitueerd ter plaatse van het huidige 

woonperceel Almeloseweg 51/51a. Dit woonperceel wordt daarnaast herontwikkeld voor wo-

ningbouw. Met het betrekken van dit perceel in het plangebied is er sprake van een steden-

bouwkundig mooi afgeronde opzet van de buurt. Aan de noordzijde van dit perceel zal groen 

worden aangelegd. 

 

Ter plaatse van de toegangsweg naar de nieuwe woonbuurt zal een statige asymmetrische 

dubbele woning de entree markeren, waarmee de hoek van de ingang van de buurt benadrukt 

wordt. Op deze locatie is bebouwing met een dergelijk volume passend. Deze maat past ook bij 

bestaande bebouwing langs de Almeloseweg waar op meerdere plekken ook sprake is van 

grotere volumes en a-symmetrische bebouwing. In het beeldkwaliteitsplan wordt nader inge-
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gaan op de materialisering. Het betreft een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de 

Woningwet (welstandsnota). 

 

Via een lusvormige ontsluiting wordt de buurt ontsloten. Aan de buitenkant van de lus zijn voor-

al twee onder een kap woningen gelegen. Aan de kant van het bestaande woongebied aan de 

oostzijde staan vooral vrijstaande en twee onder een kap woningen met een lagere goothoogte 

aan de achterzijde. Ter plaatse worden groenstroken aangelegd om het water en de hoogtever-

schillen in het terrein op te vangen. Aan de binnenzijde van de lus zijn 15 rijwoningen gelegen. 

Achter deze woningen is een parkeerhof/parkeerkoffer gelegen. Daarnaast zal het parkeren zo 

veel mogelijk plaatsvinden op eigen erf en aanvullend vindt dit plaats op parkeerstroken. 

 

Afweging belangen  

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte heeft om te bepalen of een bepaalde ont-

wikkeling met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de 

inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het 

betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en 

het recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (indivi-

duele) belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 

 

De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand 

van het vast te stellen bestemmingsplan, maar ook de belangen van de omwonenden zijn in de 

afweging betrokken. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijk 

planologische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet op de 

aspecten die in de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden, levert het 

vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat 

van de naaste omwonenden op.  

 

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan 

Het beeldkwaliteitsplan is op grond van de inspraakverordening gepubliceerd op 12 februari 

2019 in zowel de Staatscourant als in Op en Rond de Essen. Het betreft een beeldkwaliteits-

plan als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet en is daarmee het welstandsbeleid voor on-

derhavig plangebied. Een aantal reclamanten heeft een inspraakreactie ingediend, die in deze 

reactienota worden voorzien van een gemeentelijk standpunt. De raad is het bevoegde gezag 

inzake de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan.  

 

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde 

Er heeft tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan een ontwerp-besluit hogere grenswaarde ter 

inzage gelegen. Deze ontwerp-besluiten zijn gelijktijdig bekend gemaakt. Het (ontwerp-)besluit 

hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de voorkeurgrenswaarde van 48 

dB vanwege het verkeer op de Tubbergeresweg (N343) op de gevels van de nieuw te bouwen 

woningen. Tegen het ontwerp-besluit hogere grenswaarden is een aantal zienswijzen inge-

diend, die in deze reactienota worden voorzien van een gemeentelijk standpunt. Het college is 

het bevoegde gezag voor het nemen van een hogere waarde besluit 

 

Bevoegde organen 
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Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de raad het bevoegde gezag voor het vaststellen van 

een bestemmingsplan. De raad is ook het bevoegde gezag voor het bevoegde gezag voor het 

vaststellen van een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de Woninigwet. Het colle-

ge van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor het nemen van een besluit 

hogere grenswaarde.  

 

Omwille van de overzichtelijkheid zijn alle reacties in één nota opgenomen en voorzien van een 

standpunt door de raad dan wel het college voor zover het hun bevoegdheid betreft. 

 

Opzet reactienota  

In hoofdstuk 2 worden de ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan samengevat en 

vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgeslo-

ten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze al dan niet wordt overgeno-

men. Vervolgens worden op de zelfde wijze ook de inspraakreacties tegen het ontwerp-

beeldkwaliteitsplan en de zienswijzen tegen het ontwerp-besluit hogere grenswaarde behan-

deld. In hoofdstuk 3 worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmigsplan, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1, Maatweg 9  

Datum brieven: 10 maart, 11 maart, 5 april, 7 april 2019 

Datum ontvangst: idem 

 

Reclamant 1 heeft op 10 maart op verschillende tijdstippen (aanvullende) en op 11 maart 

zienswijzen ingediend. Op gelegenheid van college heeft reclamant de zienswijze bij 

brieven van 5 april en 7 april aangevuld. De zienswijze van reclamant richt zich tegen het 

ontwerp-bestemmingsplan.  

 

1 Publicatie en communicatie 

Reclamant geeft aan dat de publicatie in ‘Op en rond de Essen’ misleidend was, omdat onder 

het kopje ‘ruimtelijk beleid’ was vermeld dat het beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt. Daarmee is 

niet duidelijk dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage is gelegd. Door de 

misleiding is het proces van publiekelijk maken van het ter inzage leggen niet goed verlopen. 

Reclament meent dat er sprake van strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk be-

stuur en dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Reclamant stelt dat het plan opnieuw ter inza-

ge moet worden gelegd. 

 

Verder stelt reclamant dat de omwonenden van De Esch niet of nauwelijks worden geïnfor-

meerd. Zo is het reclamant niet duidelijk of er plannen bestaan om huurwoningen te realiseren 

in het plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde zijn als één publica-

tie bekend gemaakt in de Staatscourant en in Op en Rond en de Essen op 29 januari 2019. 

Gelet op de inhoud van die publicatie is daarmee afdoende duidelijk dat het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage ligt en dat een ieder een zienswijze kan indienen.  

 

Het beeldkwaliteitsplan is gepubliceerd op 12 februari 2019 in zowel de Staatscourant als in Op 

en Rond de Essen. Gelet op de inhoud van die publicatie was voldoende duidelijk dat het 

beeldkwaliteitsplan ter inzage lag en dat een inspraakreactie kon worden ingediend.  

 

In tegenstelling tot hetgeen reclamant stelt heeft de publicatie volgens de geldende wet- en 

regelgeving plaatsgevonden. Van misleiding, strijdigheid met de algemene beginselen van be-

hoorlijk bestuur en van rechtsongelijkheid is geen sprake.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Esgronden 

Reclamant heeft geen bezwaar tegen de bebouwing op de vijf voormalige kleine weilandjes op 

de Tubbergse es, maar merkt op dat deze als esgronden zijn aangemerkt. Hierop zou niet mo-

gen worden gebouwd. 
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Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied deels tot de flank van de es 

heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, ruimte 

voor ontwikkelingen.  

 

De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Toezeggingen i.r.t. esgronden 

In relatie tot de esgronden stelt reclamant dat door een toenmalige beleidsambtenaar is beves-

tigd dat er niet op esgrond mocht worden gebouwd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Wij bestrijden dat de toezegging als door reclamant wordt gesteld, is gedaan. Bovendien is de 

raad niet gebonden aan een eventuele mededeling van een beleidsambtenaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Inrichting Maatweg 

De huidige inrichting van de Maatweg is toegespitst op de aanwezige woningen. Het is een 

doodlopende weg, niet voorzien voor een trottoir of fietsstroken. De huidige inrichting voldoet 

voor het huidige aantal gebruikers. Een toename van het aantal gebruikers zou volgens recla-

mant verkeersonveilige situaties opleveren. Mede gelet op de inrichting van de weg en de aan-

wezige beukenhaag bij de woning van reclamant. Ontsluiting van de Esch via de Maatweg is 

verkeerstechnisch gezien gevaarlijk. 

 

Reclamant verwijst naar het rapport van Goudappel Coffeng waaruit blijkt dat er 250 fietsers per 

etmaal vanuit het plan De Esch gebruik zal maken van de Maatweg. Dit leidt tot ongelukken.  

 

Reclamant vindt de calamiteitenroute c.q. ontsluiting via de Oude Almeloseweg een goed alter-

natief, gelet op de weginrichting (geen in/uitritten, aansluiting op Oude Almeloseweg overzichte-

lijk, 30 km weg). 
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Reclamant wenst informatie over de wijze van toetsing, wanneer en door wie van de verkeerssi-

tuatie van de Maatweg aan de voorzijde en de achterzijde. Volgens reclamant is er aantoonbaar 

gebleken dat er aan de voorzijde geen aandacht is geweest.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het aspect verkeren en parkeren is onderzocht door GoudappelCoffeng en dit onderzoek is als 

bijlage bij de plantoelichting opgenomen. Verder is het aspect verkeer ook beschreven in para-

graaf 4.12.1 van de plantoelichting. 

 

Het bestemmingsplan leidt inderdaad tot een toename van het aantal fietsers dat van de Maat-

weg gebruik zal maken. Het fietsverkeer wordt deels via de Maatweg en deels via de Alme-

loseweg ontsloten. De Maatweg is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 

km/uur. Het betreft een klinkerweg met een breedte van 3,5 meter en voldoet daardoor als route 

voor fiets en voetgangers. Doordat het een doodlopende weg is, is het aantal verkeersdeelne-

mers niet problematisch. De inrichting van de weg en de verkeersintensiteiten volstaan. De 

vrees voor verkeersonveilige situaties is onterecht.  

 

Naast de Almeloseweg dient de Maatweg ook als calamiteitenroute en wordt afgesloten met 

paaltjes, zodat gebruik door automobilisten wordt voorkomen.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5 Wateroverlast 

Reclamant vreest voor wateroverlast, het weer wordt extremer en leidt tot een overschot aan 

hemelwater. Hoosbuien met een neerslag van 60 mm of meer komt vaker voor, terwijl in de 

reactienota op de inspraakreacties is opgenomen dat in het plan De Esch piekbuien van 40 mm 

of meer geborgd kunnen worden. Verder is van belang dat het plangebied volgens reclamant 

beduidend hoger is gelegen en de toename van de verharding in het plangebied leidt tot meer 

wateroverlast bij zijn woning.  Doordat er op de es wordt gebouwd, infiltreert het hemelwater 

niet in de bodem en komt daarmee versneld tot afvoer richting de woning van reclamant aan de 

Maatweg. 

 

Verder blijkt uit de rapportage van de projectonwikkelaar dat er niet waterbestendig wordt ge-

bouwd. De projectontwikkelaar neemt niet voldoende maatregelen om de versnelde afvoer voor 

elke toename van verhard oppervlak te compenseren. 

 

Reclamant wenst een schriftelijke garantie dat er geen wateroverlast ontstaat door het plan De 

Esch. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, dat is opgenomen als bijlage bij de plan-

toelichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van het 

waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren dat 

aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de andere 

functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspra-

ken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de 

water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 
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Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-

zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-

dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 

 

De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 

te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6 Nota Inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016 

Reclamant stelt het plan De Esch strijdig is met de Nota Inbreidingslocaties vanwege de vol-

gende passage die in het beleid is opgenomen: 

 

“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 

voor inbreiding dit toelaat, dit vanwege stedenbouwkundige kwaliteiten verantwoord is en zich 

ook overigens geen belemmeringen qua omgevingsaspecten voordoen ten aanzien van het 

bouwen op die lege plek. (onderstrepingen reclamant)” 

 

Verder is het plan strijdig met het project ‘Mijn Dorp 2030’, waarbij gesteld wordt: “… ontwikke-

lingen en trends maken het noodzakelijk om met elkaar heel bewust na te denken over de toe-

komst…’. 
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Reclamant geeft aan dat de wethouder zegt dat er sprake is van inbreiding en dat de burge-

meester aangeeft dat er sprake is van uitbreiding. Hiermee lijkt er sprake te zijn van willekeur. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2016 de Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Tub-

bergen 2016 vastgesteld. In paragraaf 1.2 is de reikwijdte van de nota opgenomen: 

 

“Deze beleidsnota is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in bestaand 

stedelijk gebied. Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benut-

ting van locaties voor herstructurering of transformatie. 

Voor uitleg van het begrip “kleinschalig” wordt aangesloten bij de actuele stand van de jurispru-

dentie met betrekking tot de toepassing van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelij-

king (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 woning-

bouw. Dit betekent dat de beleidsnota van toepassing is op woningbouwplannen op woning-

bouwplannen van maximaal 11 woningen.
1
 Onderhavig bestemmingsplan maakt meer wonin-

gen mogelijk, zodat de beleidsnota niet van toepassing is.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

7 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Reclamant stelt dat er volgens de ladder meerdere alternatieven in Tubbergen voorhanden zijn 

om woningbouw te creëren. Gelet op de huidige es, is er van goede ruimtelijke ordening geen 

sprake. Evenmin heeft er een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In paragraaf 3.1.1 van de plantoelichting is de toets aan de zgn. ladder voor duurzame verste-

delijking vastgelegd. Het doel van de ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van 

de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder 

voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het vaststellen van 

een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt 

van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op ruimtelijke besluiten die 

voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke ontwikkeling gedefinieerd 

als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, de-

tailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 

Binnen de kern Tubbergen zijn er, gezien de omvang van de beoogde woningbouwontwikkeling 

en het benodigde ruimtebeslag, fysiek geen gronden beschikbaar (al dan niet na transformatie) 

waar de woningbouwontwikkeling ook zou kunnen plaatsvinden. Woningbouw zal dan moeten 

plaatsvinden buiten de bebouwde kom van Tubbergen, richting de groene ruimte/buitengebied. 

Met invulling van het plangebied is er sprake van inbreiding. Dit heeft zowel vanuit provincaal 

als gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik de voorkeur boven 

                                                      
1
 ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1066. 



 

11 

uitbreiding. Geconcludeerd wordt dat de ladder voor duurzame verstedelijking geen belemme-

ring vormt voor uitvoering van het bestemmingsplan. 

 

Ten aanzien van het aspect van de goede ruimtelijke ordening merken wij het volgende op. De 

raad heeft de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een herziening van het be-

stemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling met de daarbij beho-

rende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Een 

dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die bij ons bestaan 

over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. Bepaalde 

beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook niet onjuist 

worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) belangen op een zorg-

vuldige wijze afgewogen te worden. In de plantoelichting hebben wij gemotiveerd waarom de 

beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De belangen 

van de omwonenden zijn in die belangenafweging betrokken. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

8 Advies Stadsbouwmeester 

Reclamant wenst het advies van de Stadsbouwmeester te ontvangen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Uit artikel 2.1 van de Wet bepalingen omgevingswet volgt dat een aanvraag omgevingsvergun-

ning voor de activiteit bouwen o.a. wordt getoetst aan de welstandscriteria. Onderhavig plan 

betreft geen aanvraag als hiervoor bedoeld, zodat toetsing aan de welstandscriteria bij de vast-

stelling van een bestemmingsplan niet aan de orde is. Om die reden is er ook geen advies van 

de Stadsbouwmeester aanwezig.  

 

Ten behoeve van de toetsing aan de welstand op het moment dat er aanvraag omgevingsver-

gunning voor bouwen wordt ingediend, is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld als bedoeld in 

artikel 12a van de Woningwet (zie ook paragraaf 3.3.3 van de plantoelichting). 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

9 Gelegenheidsplanologie 

Door de aankoop van vijf weilandjes door de projectontwikkelaar is sprake van gelegenheids-

planologie, gedreven door winstbejag. De belangen van de omwonenden zijn ondergeschikt 

aan het plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals wij hiervoor bij punt 7 hebben aangegeven heeft de raad bij het bepalen van de keuze om 

wel of geen medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan beleids-

ruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling met de daarbij behorende maatvoeringen uit 

het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Voor onderhavig plan zijn de in 

het geding zijnde (individuele) belangen op een zorgvuldige wijze afgewogen. Het belang van 

reclamant is gelegen in een goed woon- en leefklimaat. Gelet op de aspecten die in de plantoe-

lichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden, leidt het bestemmingsplan niet tot 
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een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden. Van 

gelegenheidsplanologie is geen sprake. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

10 Geluid 

Voorheen moesten woningen enige afstand houden tot de rondweg van Tubbergen vanwege de 

geluidsoverlast en nu mogen er vele woningen worden gebouwd langs de rondweg. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In paragraaf 4.5 van de plantoelichting wordt het aspect geluid behandeld. Ten behoeve van de 

woningen in het plangebied wordt een zogenoemde hogere grenswaarde procedure doorlopen 

vanwege het wegverkeerslawaai van de N343. Deze procedure loopt parallel met de procedure 

van het bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

11 Luchtkwaliteit 

Er is fijnstof afkomstig van het verkeer van de rondweg. Reclamant verwijst naar de bouwste-

nen van de GGD voor een gezonde leefomgeving actueel zijn. Reclamant verbaast zich waar-

om er geen advies is ingewonnen bij de GGD en dat als zodanig voornoemde bouwstenen niet 

in beeld zijn gebracht. Volgens reclamant is het genoegzaam bekend dat alleen het hanteren 

van de wettelijke normen vanuit gezondheidskundig oogpunt niet voldoende is, omdat er des-

ondanks toch gezondheidsaspecten kunnen optreden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De luchtverontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen, bijvoorbeeld gemotoriseerde 

verkeer. Om een voldoende kwaliteit van de buitenlucht in de leefomgeving te waarborgen zijn: 

- regels opgesteld die de uitstoot van verontreinigende stoffen door de industriële en agrari-

sche inrichtingen en het gemotoriseerde verkeer beperken. 

- grenswaarden opgesteld waaraan de kwaliteit van de buitenlucht moet voldoen. 

 

Uitgangspunt is dat een project niet leidt tot overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Als er wel 

sprake is van een overschrijding, dan mag een project de luchtkwaliteit niet in betekenende 

mate verslechteren. 

 

In paragraaf 4.6 van de plantoelichting is het aspect luchtkwaliteit beoordeeld. Uit de uitgevoer-

de berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is daar-

door geen nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bo-

vendien dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de 

grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst 

niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve niet nodig. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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12 Woon- en leefklimaat in relatie tot huidige situering woning 

Reclamant heeft zijn huis destijds gekocht vanwege de ligging aan een doodlopende weg met 

rust en ruimte in de omgeving.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn alle in het geding zijnde (individuele) belangen op een zorg-

vuldige wijze afwogen. Van een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat van recla-

mant is geen sprake.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

13 Planschade en nadeelcompensatie 

Reclamant stelt dat hij planschade gaat claimen en nadeelcompensatie gaat eisen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het staat reclamant vrij om een dergelijk verzoek in te dienen.  

In hoofdstuk 6 van de plantoelichting is inzicht gegeven in de financiële uitvoerbaarheid van het 

plan.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

14 Overeenkomst 

Reclamant vindt het onbegrijpelijk dat – gezien de overeenkomst – de projectontwikkelaar geen 

draagvlak (meer) hoeft te creëren bij de omwonenden. De bijdrage voor de ruimtelijke ontwikke-

ling bedraagt normaal 10% en voor de De Esch slechts 6,06%.  

 

Reclamant ziet graag het besluit tegemoet waaruit blijkt dat de programmamanager volmacht 

heeft om deze overeenkomst te tekenen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente heeft met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt in de exploitatie- en plan-

schadeovereenkomst over de ontwikkeling van het plan en de te betalen vergoedingen aan de 

gemeente. In dat kader zijn ook afspraken gemaakt over een bijdrage aan de ruimtelijke ontwik-

keling, die normaliter  10% is van elke verkochte m2 grond (met uitzondering van de bouwka-

vels met een oppervlakte van ≤ 250 m2). Gelet op de ruimtelijke kwaliteit die de projectontwik-

kelaar levert door het toevoegen van twee percelen aan het plan waarmee de entree van de 

kern Tubbergen verbetert, bedraagt de bijdrage 6,06 %. Het staat de gemeente vrij om dergelij-

ke afwegingen in het kader van het privaatrechtelijk kostenverhaal te maken.  

 

De volmacht volgt uit het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2018 dat is te 

raadplegen op het www.overheid.nl. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.2 Reclamant 2, Maatweg 9, 11, 12 (bewoner), 13 en 15  

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

De zienswijze van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

1 Esgronden 

Reclamant heeft bezwaar tegen de bebouwing op de vijf voormalige kleine weilandjes op de 

Tubbergse es, die als esgronden zijn aangemerkt. Hierop zou niet mogen worden gebouwd. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied in het verleden deels tot de flank 

van de es heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, 

ruimte voor ontwikkelingen. 

 

De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Inrichting Maatweg 

De huidige inrichting van de Maatweg is toegespitst op de aanwezige woningen. Het is een 

doodlopende weg, niet voorzien voor een trottoir of fietsstroken. De huidige inrichting voldoet 

voor het huidige aantal gebruikers. Een toename van het aantal gebruikers zou volgens recla-

mant verkeersonveilige situaties opleveren. Mede gelet op de inrichting van de weg. Reclamant 

wil dan ook dat de huidige weg doodlopend blijft. 

 

Reclamant vindt de calamiteitenroute c.q. ontsluiting via de Oude Almeloseweg een goed alter-

natief, gelet op de weginrichting (geen in/uitritten, aansluiting op Oude Almeloseweg overzichte-

lijk, 30 km weg). 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het aspect verkeren en parkeren is onderzocht door GoudappelCoffeng en dit onderzoek is als 

bijlage bij de plantoelichting opgenomen. Verder is het aspect verkeer ook beschreven in para-

graaf 4.12.1 van de plantoelichting. 
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Het bestemmingsplan genereert inderdaad een toename van het aantal fietsers dat van de 

Maatweg gebruik zal maken. Het fietsverkeer wordt deels via de Maatweg en deels via de Al-

meloseweg ontsloten. De Maatweg is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 

km/uur. Het betreft een klinkerweg met een breedte van 3,5 meter en voldoet prima als route 

voor fiets en voetgangers. Doordat het een doodlopende weg is de hoeveelheid verkeersdeel-

nemers niet problematisch. De inrichting van de weg en de verkeersintensiteiten volstaan en zal 

niet leiden tot verkeersonveilige situaties.  

 

Naast de Almeloseweg dient de Maatweg ook als calamiteitenroute en wordt afgesloten met 

paaltjes, zodat gebruik door automobilisten wordt voorkomen.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Waterhuishouding 

Reclamant vreest voor wateroverlast, het weer wordt extremer en leidt tot een overschot aan 

hemelwater. Hoosbuien met een neerslag van 40 mm of meer zijn geen uitzondering meer. 

Verder is van belang dat het plangebied volgens reclamant beduidend hoger is gelegen en de 

toename van de verharding in het plangebied leidt tot meer wateroverlast bij zijn woning. Door-

dat er op de es wordt gebouwd, infiltreert het hemelwater niet in de bodem en komt daarmee tot 

versnel tot afvoer richting de woning van reclamant aan de Maatweg met de nodige schade tot 

gevolg. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, dat is opgenomen al bijlage bij de plantoe-

lichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van het wa-

terhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren dat 

aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de andere 

functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspra-

ken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de 

water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 

 

Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-

zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-
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dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 

 

De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 

te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.3 Reclamant 3, Maatweg 12 (bewoner) 

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

De zienswijze van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan. 

 

1 Wateroverlast 

Reclamant verwijst naar de wateroverlast die al sinds jaren een probleem is door het hemelwa-

ter afkomstig van De Esch naar de Maatweg. Enkele jaren geleden is de riolering aangepast. 

Reclamant vreest wateroverlast door de nieuwe bouwplannen en stelt dat na bestudering van 

het rapport van Tauw dat de voorgestelde maatregelen niet succesvol en onvoldoende zullen 

zijn. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, welke is opgenomen als bijlage bij de 

plantoelichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van 

het waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren 

dat aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de ande-

re functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn af-

spraken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking 

tot de water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 

 

Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-

zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-

dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 

 

De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 
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te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Esgronden 

Reclamant stelt dat op esgronden niet mag worden gebouwd. Er wordt gegoocheld met wel of 

geen uitbreidingsgebied vs inbreidingsgebied, transformatie of herstructurering.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied deels tot de flank van de es 

heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, ruimte 

voor ontwikkelingen. 

 

De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Inrichting Maatweg 

De plannen voorzien in het gebruik van de Maatweg voor fietsers en voetgangers v.v. van het 

nieuwbouwplan naar het centrum van Tubbergen. Volgens reclamant is de Maatweg hiervoor 

niet geschikt en wel om de volgende redenen: 

 

- de Maatweg is slechts 3,5 meter breed en volstaat momenteel voor het huidige geringe 

aantal gebruikers; 

- is niet voorzien in trottoirs of fietsstroken;  

- door ontbreken trottoirs komen vervoersbewegingen van aanliggende percelen direct op de 

Maatweg, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan; 

- bevat een kinderspeelplaats; 

- het gebruik van de Maatweg door 250 verkeersbewegingen per etmaal door fietsers en 

voetgangers is gebaseerd op de gedachte dat dit de meest korte route is tussen het 

nieuwbouwplan en het Chinees restaurant Kota Radja. Deze stelling is onjuist.  

- Maatweg als calamiteitenroute is geen goed alternatief. 
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Gemeentelijk standpunt 

Het aspect verkeren en parkeren is onderzocht door GoudappelCoffeng en dit onderzoek is als 

bijlage bij de plantoelichting opgenomen. Verder is het aspect verkeer ook beschreven in para-

graaf 4.12.1 van de plantoelichting. 

 

Het bestemmingsplan leidt inderdaad een toename van het aantal fietsers dat van de Maatweg 

gebruik zal maken. Het fietsverkeer wordt deels via de Maatweg en deels via de Almeloseweg 

ontsloten. Het aantal fietsers dat gebruik gaat maken van deze ontsluiting is af te leiden van de 

500 motorvoertuigen per etmaal dat het plan genereert. Het fietsgebruik in Nederland is nage-

noeg gelijk aan het autogebruik: voor circa 27% van de verplaatsingen in Nederland wordt de 

fietsgebruik en circa 32% van de verplaatsingen de auto (bron: OViN). Het plan zal dus ook 

circa 500 fietsverplaatsingen per etmaal genereren. Voor circa de helft van de woningen is de 

Maatweg de kortste route om het plangebied te verlaten. Er zullen dus circa 250 fietsers per 

etmaal van het plan gebruik gaan maken van de Maatweg. 

 

De Maatweg is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het betreft een 

klinkerweg met een breedte van 3,5 meter en voldoet daardoor als route voor fiets en voetgan-

gers. Doordat het een doodlopende weg is het aantal verkeersdeelnemers niet problematisch. 

De inrichting van de weg en de verkeersintensiteiten volstaan. De vrees voor verkeersonveilige 

situaties is onterecht.  

 

Naast de Almeloseweg dient de Maatweg ook als calamiteitenroute en wordt afgesloten met 

paaltjes, zodat gebruik door automobilisten wordt voorkomen.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.4 Reclamant 4, Maatweg 12 (eigenaar)  

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

De zienswijze van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

De zienswijze is identiek aan de zienswijze die is behandeld in paragraaf 2.3. Zie voor de in-

houdelijke reactie dan ook die paragraaf.  
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2.5 Reclamant 5, Maatweg 14  

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

Reclamant heeft daarnaast ook een ongedateerde zienswijze ingediend. 

 

De reactie van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-

beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde.  Voor de volledigheid 

wordt opgemerkt dat alle ontwerp-besluiten gelijktijdig ter inzage hebben gelegen, maar 

afzonderlijke besluiten zijn.  

 

REACTIE OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

 

1 Publicatie 

Reclamant vraagt zich af waarom alleen het tuincentrum De Esch ter inzage is gelegd en niet 

het gehele plan De Esch. Wanneer worden de weilanden gepubliceerd? 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde zijn als één publica-

tie bekend gemaakt in de Staatscourant en in Op en Rond en de Essen op 29 januari 2019. 

Gelet op de inhoud van die publicatie is daarmee afdoende duidelijk dat het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage ligt en dat een ieder een zienswijze kan indienen.  

 

Het bestemmingsplan De Esch is weergeven door de begrenzing van het plangebied op de 

plankaart. Reclamant kan de plankaart raadplegen en na gaan of de gronden die hij bedoelt wel 

of niet binnen plangebied vallen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Esgronden 

Volgens reclamant wordt er gebouwd esgronden en dit is strijdig met de provinciale omgevings-

visie. De structuurvisie heeft deze gronden onterecht aangemerkt voor wonen. De gemeente 

merkt de betreffende gronden onterecht aan als flanken van de es. Reclamant heeft ook onder-

zoek laten doen door BJZ.nu een overlegt een email waaruit moet blijken dat er sprake is van 

esgronden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied deels tot de flank van de es 

heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, ruimte 

voor ontwikkelingen. 
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De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Zelf realisatie 

Reclamant heeft eerder een verzoek ingediend voor de bouw van twee woningen aangrenzend 

aan het plan De Esch. De gemeente heeft aangegeven dat individuele aanvragen niet worden 

behandeld en dat het integraal onderdeel moest zijn van het plan De Esch. De gemeente heeft 

verzuimd om hierover afspraken te maken met de projectontwikkelaar. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente is geen eigenaar van de gronden en maakt om die reden geen afspraken met de 

projectontwikkelaar over het wel of niet meenemen van gronden die in eigendom van een derde 

zijn. Het ligt op de weg reclamant om als eigenaar van deze gronden zelf in overleg te treden 

met de projectontwikkelaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Plan Weleveld 

Reclamant verwijst op pagina 4 van zijn zienswijze naar plan Weleveld. Reclamant vraagt zich 

af waarom de gemeente verschillende normen en werkwijzen hanteert voor het plan Weleveld 

en het plan De Esch en noemt daarbij een aantal voorbeelden op de pagina’s 4 t/m 7 van zijn 

zienswijze. De gemeente schendt het gelijkheidsbeginsel. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In tegenstelling tot reclamant stelt worden gelijke plannen niet ongelijk behandeld. Het verschil 

tussen beide plannen is dat reclamant participeert in het plan Weleveld en niet in onderhavig 

plan. De redenen/vragen die in dit kader zijn genoemd op pagina 4 en 5 van de zienswijzen zijn 

niet gericht tegen onderhavig bestemmingsplan en worden om die reden niet voorzien van een 

reactie.  

 

Voor de volledigheid merken wij op dat alle ruimtelijke plannen door de gemeente worden ge-

toetst op ruimtelijke aanvaardbaarheid. De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of 

geen medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om 

te bepalen of een bepaalde ontwikkeling met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oog-

punt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in be-

langrijke mate afhankelijk van de inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte plano-

logische ontwikkelingen in het betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter 

niet worden overschreden en het recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen 
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de in het geding zijnde (individuele) belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. Het 

bestemmingsplan is vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5 Waterhuishouding 

Reclamant vreest wateroverlast door het plan De Esch en eist een schriftelijke verklaring dat 

wateroverlast direct wordt opgelost naar genoegdoening van reclamant. Reclamant stelt dat in 

het onderzoek naar het aspect hemelwater geen rekening is gehouden met een aantal zaken 

dan wel een aantal zaken niet kloppen. 

Ten aanzien van het onderhoud van de sloten, wadi’s en watergang rond het project wil recla-

mant dat deze elk kwartaal compleet worden onderhouden.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, dat als bijlage bij de plantoelichting is op-

genomen, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van het 

waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren dat 

aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de andere 

functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspra-

ken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de 

water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 

 

Voor het plangebied wordt uitgegaan van een volledig gescheiden systeem wat betekent dat 

het hemelwater in een eigen afvoerstelsel volledig gescheiden van het afvalwater (huishoudwa-

ter en eventueel bedrijfsafvalwater) wordt verwerkt. Het afvalwater neemt beperkt toe door de 

ontwikkelingen in dit plan. Het betreft de bouw van circa 50 woningen. De totale hoeveelheid 

huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 20 m3/dag, met een maximum van 2 m 3 /uur. Het 

afvalwater wordt onder vrij verval aangesloten op de riolering in de Maatweg. Het rioolstelsel is 

onlangs vergroot (beton ø 300 mm) en heeft voldoende capaciteit om de toename van het af-

valwater te verwerken. Het functioneren van de riolering in de Maatweg wordt niet nadelig beïn-

vloed. Het hemelwater wordt niet aangesloten op het rioolstelsel maar zal ter plaatse geïnfil-

treerd/geborgen worden. 

 

Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-
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zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-

dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 

 

De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 

te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6 Inrichting Maatweg/Calamiteitenroute 

Reclamant betwist dat de Maatweg verhard moet worden om te kunnen dienen als calamiteiten-

route en fietspad, omdat dit de kortste afstand zou zijn richting het centrum. Reclamant heeft 

m.b.v. googlemaps de afstanden vanaf het kruispunt Prins Bernardstraat-Maatweg naar alle 

ingangen van het plangebied zelf gemeten en komt tot de conclusie dat de route over de Oude 

Almeloseweg de meest korte route is. 

 

Verder stelt reclamant de bredere en hogere wagens zoals brandweerauto’s niet over de Maat-

weg kunnen vanwege overhangende takken. Verder verwijst reclamant naar de inrichting van 

de Maatweg (geen trottoirs en uitwijkmogelijkheden fietsers). De Oude Almeloseweg is beste 

oplossing van de calamiteitenroute. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het aspect verkeren en parkeren is onderzocht door GoudappelCoffeng en dit onderzoek is als 

bijlage bij de plantoelichting opgenomen. Verder is het aspect verkeer ook beschreven in para-

graaf 4.12.1 van de plantoelichting. 

 

Het bestemmingsplan leidt inderdaad tot een toename van het aantal fietsers dat van de Maat-

weg gebruik zal maken. Het fietsverkeer wordt deels via de Maatweg en deels via de Alme-

loseweg ontsloten. Het aantal fietsers dat gebruik gaat maken van deze ontsluiting is af te lei-

den van de 500 motorvoertuigen per etmaal dat het plan genereert. Het fietsgebruik in Neder-

land is nagenoeg gelijk aan het autogebruik: voor circa 27% van de verplaatsingen in Nederland 

wordt de fietsgebruik en circa 32% van de verplaatsingen de auto (bron: OViN). Het plan zal 

dus ook circa 500 fietsverplaatsingen per etmaal genereren. Voor circa de helft van de wonin-

gen is de Maatweg de kortste route om het plangebied te verlaten. Er zullen dus circa 250 fiet-

sers per etmaal van het plan gebruik gaan maken van de Maatweg. 

 

De Maatweg is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het betreft een 

klinkerweg met een breedte van 3,5 meter en voldoet daardoor als route voor fiets en voetgan-

gers. Doordat het een doodlopende weg is het aantal verkeersdeelnemers niet problematisch. 
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De inrichting van de weg en de verkeersintensiteiten volstaan. De vrees voor verkeersonveilige 

situaties is onterecht.  

 

Naast de Almeloseweg dient de Maatweg ook als calamiteitenroute en wordt afgesloten met 

paaltjes, zodat gebruik door automobilisten wordt voorkomen.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

7 Geluidswal en geluid op eigen woning 

Reclamant stelt dat de voorgestelde geluidswal niet aansluit op de geluidswal verder aan de 

Tubbergse Eschweg. Er zou een geluidslek ontstaan. Nieuwe bewoners in het plan mogen 

geen geluidhinder ondervinden. 

 

Verder stelt reclamant dat er geen geluidsonderzoek heeft plaatsgevonden naar het effect van 

het plan De Esch bij zijn woning. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Wij merken op dat de nieuwe wal niet zal aansluiten op de huidige weg langs de Tubbergse 

Eschweg. Het belang van reclamant is gelegen in het waarborgen van een goed woon- en leef-

klimaat bij zijn eigen woning en niet het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen in het 

plangebied.  

 

Het akoestisch onderzoek is aangepast en daaruit volgt dat het plangebied geen negatieve 

invloed heeft op het geluiniveau ter plaatse van de bestaande woningen. Er is dan ook geen 

sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat van reclamant.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt deels tegemoetgekomen doordat in het akoestisch on-

derzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook het effect van het plangebied ter 

plaatse van bestaande woningen (inclusief de tuinen) is beoordeeld.  

 

8 Aantal woningen in plangebied 

Reclamant stelt dat het niet vast staat of het aantal genoemde woningen in het plangebied wel 

of niet gehandhaafd blijft en of het aantal wel of niet kan worden uitgebreid.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Middels de bouwregels in de aanduidingen op de verbeelding is het aantal woningen bepaald. 

Het plan omvat de bouw van 30 halfvrijstaande woningen, 15 rijwoningen en 6 vrijstaande wo-

ningen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

9 Bodem 

Reclamant vraagt zich af zich af wat er wordt gedaan met de vervuilde grond.  
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Gemeentelijk standpunt 

Er heeft een zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden en blijkens paragraaf 4.4 vormt het aspect 

bodem geen belemmering voor de verwezenlijking van het plan. Het bestemmingsplan is uit-

voerbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

10 Planschade,  kostenverhaal en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling 

Reclamant stelt de projectontwikkelaar zijn planschade geregeld moet hebben voordat het plan 

wordt goed gekeurd. Reclamant vraagt zich af waarom de samenleving moet opdraaien voor 

kosten die de projectontwikkelaar maakt. Hijzelf en anderen moeten een bijdrage in de ruimtelij-

ke ontwikkeling betalen bij woningbouw. De projectontwikkelaar betaalt 6% over de uitgeefbare 

grond, terwijl dat elders 10% is. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In hoofdstuk 6 van de plantoelichting is inzicht gegeven in de financiële uitvoerbaarheid van het 

plan. De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening 

van de projectontwikkelaar.  

 

De gemeente heeft met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt in de exploitatie- en plan-

schadeovereenkomst over de ontwikkeling van het plan en de te betalen vergoedingen aan de 

gemeente. In dat kader zijn ook afspraken gemaakt over een bijdrage aan de ruimtelijke ontwik-

keling, die normaliter  10% is van elke verkochte m2 grond (met uitzondering van de bouwka-

vels met een oppervlakte van ≤ 250 m2). Gelet op de ruimtelijke kwaliteit die de projectontwik-

kelaar levert door het toevoegen van twee percelen aan het plan waarmee de entree van de 

kern Tubbergen verbetert, bedraagt de bijdrage 6,06 %. Het staat de gemeente vrij om dergelij-

ke afwegingen in het kader van het privaatrechtelijk kostenverhaal te maken.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

11 Karakteristiek pand 

Reclamant vraagt zich af wie heeft beslist dat het karakteristieke pand moet verdwijnen. Dat 

pand is zichtbaar als je Tubbergen binnen komt.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het is niet duidelijk welk karakteristiek pand reclamant bedoelt, omdat de huidige bebouwing in 

het plangebied niet als zodanig is aan te merken. De entree van Tubbergen wordt verfraaid 

doordat het huidige woonperceel Almeloseweg 51/51a in onderhavig plan wordt herontwikkeld 

voor woningbouw. Met het betrekken van dit perceel in het plangebied is er sprake van een 

stedenbouwkundig mooi afgeronde opzet van de buurt.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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12 Woon- en leefklimaat in relatie tot huidige situering woning 

Reclamant stelt dat zijn woning is gelegen in een groene omgeving met een open karakter, 

waarbij de contouren van Albergen zichtbaar zijn. De openheid gaat verloren door het plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 

met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten 

die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken 

gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht 

mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) 

belangen op een zorgvuldige wijze afgewogen te worden. Het bestemmingsplan voldoet aan 

deze eisen. 

 

Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie 

op, die wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet op de aspecten die in de plan-

toelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden, levert het vast te stellen be-

stemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste 

omwonenden op.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

REACTIE OP ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN 

 

13 Beeldkwaliteitsplan 

Reclamant vindt het onjuist dat het beeldkwaliteitsplan is opgesteld door de architect van de 

projectontwikkelaar en daarmee niet objectief. Ook is het beeldkwaliteitsplan niet op dezelfde 

wijze tot stand gekomen als bij het plan Weleveld waar een neutraal kwaliteitsteam het steden-

bouwkundig plan heeft beoordeeld. Het beeldkwaliteitsplan voor onderhavig plan is niet door dit 

kwaliteitsteam beoordeeld. Verder stelt reclamant dat in het beeldkwaliteitsplan niet wordt ver-

wezen naar het gemeentelijk beleid.  

 

Reclamant stelt dat er in het beeldkwaliteitsplan geen rekening is gehouden met de openheid 

van het gebied en de situering van zijn woning.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het betreft een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet en is daarmee 

het welstandsbeleid voor onderhavig plangebied. Het inrichtingsvoorstel voor het plangebied en 

het beeldkwaliteitsplan is beoordeeld door het kwaliteitsteam.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

REACTIE OP HET ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE 
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14 Hogere grenswaarde 

Reclamant heeft in zijn zienswijze niet expliciet aangegeven wat zijn zienswijze is tegen het 

ontwerp-besluit hogere grenswaarde. Wij interpreteren zijn zienswijze alsdus dat reclamant van 

mening is dat in het plangebied geen geluidsoverlast mag zijn bij de nieuwe bewoners. Verder 

ziet zijn zienswijze over geluid op de geluidswal het ontbreken van geluidsonderzoek bij zijn 

eigen woning. Zie ook punt 7 hiervoor. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Munsterhuis is een geluidsrapport opgesteld, dat als bijlage bij de plantoelichting is opge-

nomen, Uit dit rapport volgt dat ter plaatse van de nieuwe woningen een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat geborgd zal zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.6 Reclamant 6, De Klumper 2  

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

De reactie van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-

beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde.  Voor de volledigheid 

wordt opgemerkt dat alle ontwerp-besluiten gelijktijdig ter inzage hebben gelegen, maar 

drie afzonderlijke besluiten zijn.  

 

REACTIE OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

 

1 Communicatie 

Reclamant stelt dat er nooit een gesprek is geweest met de omwonenden van De Esch en 

spreekt van achterkamertjes politiek.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In tegenstelling tot hetgeen reclamant stelt is er met diverse omwonenden overleg geweest 

inzake dit bestemmingsplan. Voorts is de bestemmingsplanprocedure met inachtneming van de 

daarvoor geldende wettelijke regels is doorlopen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Procedure  

Reclamant vraagt zich af waarom het voorontwerpbestemmingsplan zo snel na de reactienota 

inspraakvoorontwerp ter inzage is gelegd. En constateert dat zijn vragen niet goed worden ge-

lezen of verkeerd worden uitgelegd. Reclamant heeft onvoldoende tijd gehad om alles rustig te 

kunnen bestuderen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De periode voor het indienen van een zienswijze is zes weken en binnen die termijn heeft re-

clamant een zienswijze ingediend die is voorzien van gronden. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Es gronden 

Reclamant stelt dat er sprake is van es gronden en zet vraagtekens bij het proces van de ge-

meentelijke structuurvisie.  Verder stelt reclamant dat dit gebied niet mag worden afgesloten 

met een geluidswal, gelet op de gebiedskenmerken uit de omgevingsvisie 2017. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 
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Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied deels tot de flank van de es 

heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, ruimte 

voor ontwikkelingen. 

 

De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Vrij uitzicht 

Reclamant geeft aan dat hij destijds de woning heeft gekocht naar aanleiding van de toezeg-

ging van de gemeente dat er naast het perceel niet mocht worden gebouwd. Reclamant is des-

tijds tot aankoop overgaan vanwege het uitzicht op de es. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het is vaste jurisprudentie dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij uitzicht. De raad heeft 

beleidsruimte om de betrokken belangen af te wegen. De raad kent een zwaarder belang toe 

aan de woningbehoefte waarin dit plan voorziet en waarbij aan de rand van het plangebied 

groenvoorzieningen worden aangelegd. Voorts is van belang dat de westzijde van de woning 

van reclamant op een afstand van ongeveer 20 meter tot aan het plangebied is aangehouden 

en de zuidzijde op een afstand van ongeveer 30 meter van het plangebied is gesitueerd. De 

afstand van de woning tot aan dichtstbij gelegen bedraagt ongeveer 40 meter. Gelet hierop is 

het aannemelijk dat deze verandering van uitzicht niet zo ernstig is dat de raad het bestem-

mingsplan niet zou kunnen vaststellen.  

 

Voor zover de gemeente heeft kunnen nagaan, is een toezegging als door reclamant gesteld, 

niet gedaan. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling 

Reclamant vraagt zich af waarom de projectontwikkelaar een ruimtelijke bijdrage van 6% voor 

uitgeefbare grond betaalt en geen 10%.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente heeft met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt in de exploitatie- en plan-

schadeovereenkomst over de ontwikkeling van het plan en de te betalen vergoedingen aan de 

gemeente. In dat kader zijn ook afspraken gemaakt over een bijdrage aan de ruimtelijke ontwik-

keling, die normaliter  10% is van elke verkochte m2 grond (met uitzondering van de bouwka-

vels met een oppervlakte van ≤ 250 m2). Gelet op de ruimtelijke kwaliteit die de projectontwik-
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kelaar levert door het toevoegen van twee percelen aan het plan waarmee de entree van de 

kern Tubbergen verbetert, bedraagt de bijdrage 6,06 %. Het staat de gemeente vrij om dergelij-

ke afwegingen in het kader van het privaatrechtelijk kostenverhaal te maken.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

6 Plan Weleveld 

Reclamant verbaast zich dat het plan Weleveld een week later ter inzage is gelegd dan het plan 

De Esch. Reclamant vermoed dat het plan Weleveld bewust een week later ter inzage is gelegd 

gelet op het aantal woningen in het plan De Esch op es gronden. Het lijkt er op dat er door het 

plan Weleveld minder woningen nodig zijn voor het plan De Esch en hoefden de weilandjes (es 

gronden) niet te worden meegenomen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ongeacht welk plan wanneer ter inzage is gelegd, de woningbehoefte is gemeente breed afge-

wogen.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

7 Waterhuishouding 

Reclamant vraagt zich af of er in de waterhuishouding wel of  geen slokop wordt meegenomen.  

 

Reclamant stelt er in 2018 een waterpeilbuis op De Klumper zou worden geplaatst, zodat dit 

ook niet is meegenomen in de waterhuishouding. Reclamant vreest wateroverlast doordat het 

water van De Esch wordt afgevoerd richting zijn perceel. Ook is geen rekening gehouden met 

hoosbuien van 60 mm, in het plan is rekening gehouden met 40 mm.  

 

Reclamant wil een schriftelijke bevestiging van de gemeente dat reclamant geen wateroverlast 

krijgt op zijn perceel, omdat reclamant van mening is dat het waterhuishoudingsplan niet klopt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De wadi’s worden voorzien van een slokop. 

 

De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikkeling’ een ber-

gingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm van 20 mm. 

Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien er meer wa-

ter valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem (sloot langs 

rondweg). 

 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, welke is opgenomen als bijlage bij de 

plantoelichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van 

het waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren 

dat aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de ande-

re functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn af-

spraken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking 

tot de water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 
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Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen negatieve effecten op 

de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

8 Geluidswal 

Reclamant vraagt zich af of nu wel of geen sprake is van een onderbreking tussen de nieuwe 

en de huidige geluidswal langs de N343. De geluidswal komt op 2 meter hoogte waardoor het 

geluidsniveau op 48 dB komt. De gemeente kiest niet voor een hogere geluidswal, maar voor 

een verhoging van het geluidsniveau naar 58dB. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie voor de inhoudelijke reactie punt 12. 

 

9 Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan veegbestemmingsplan kernen 

Reclamant stelt dat hij op 12 maart 2018 een inspraakreactie heeft gestuurd op het vooront-

werpbestemmingsplan veegbestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen en dat hij tot op het 

heden hierop nog geen reactie heeft ontvangen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit voorontwerpbestemmingsplan heeft in 2018 ter inzage gelegen. Bij brief van 2 juli 2018 is 

reclamant bericht dat het voorontwerpbestemmingsplan in 2019 wordt omgezet naar een ont-

werpbestemmingsplan en dat wij een inhoudelijke reactie op de brief zullen geven op het mo-

ment dat deze omzetting heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in september 2019 zal 

plaatsvinden. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

10 Woon- en leefklimaat 

Reclamant stelt dat het woon- en leefklimaat wordt aangetast door het plan en ook dat zijn wo-

ning er in waarde op achter uit gaat.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 

met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten 

die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken 

gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht 

mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) 

belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 

 

In hoofdstuk 6 van de plantoelichting is inzicht gegeven in de financiële uitvoerbaarheid van het 

plan. Ten aanzien van de planschade merken wij op dat de gemeente met de projectontwikke-

laar een overeenkomst heeft gesloten op basis waarvan de planschade voor rekening van de 
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projectontwikkelaar komt. Het staat reclamant vrij om een verzoek om planschade in te dienen 

(binnen vijf jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan).  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

REACTIE OP ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN 

 

11 Beeldkwaliteitsplan 

Reclamant geeft in zijn brief niet expliciet aan wat zijn inspraakreactie is tegen het beeldkwali-

teitsplan.  

 

Conclusie 

Het is om die reden niet mogelijk om inhoudelijke reactie te geven.  

 

REACTIE OP HET ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE 

 

12 Hogere grenswaarde 

Reclamant vraagt zich af of nu wel of geen sprake is van een onderbreking tussen de nieuwe 

en de huidige geluidswal langs de N343. De geluidswal komt op 2 meter hoogte waardoor het 

geluidsniveau op 48 dB komt. De gemeente kiest niet voor een hogere geluidswal, maar voor 

een verhoging van het geluidsniveau naar 58dB. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Munsterhuis is een geluidsrapport opgesteld, dat als bijlage bij de plantoelichting is opge-

nomen, Uit dit rapport volgt dat ter plaatse van de nieuwe woningen een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat geborgd zal zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.7 Reclamant 7, De Klumper 3 

Datum brief: 10 maart 2019 

Datum ontvangst: 11 maart 2019 

 

De reactie van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-

beeldkwaliteitsplan en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde.  Voor de volledigheid 

wordt opgemerkt dat alle ontwerp-besluiten gelijktijdig ter inzage hebben gelegen, maar 

afzonderlijke besluiten zijn.  

 

REACTIE OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

 

1 Zuinig en zorgvuldige ruimtegebruik 

Reclamant stelt dat op grond van het provinciaal beleid inbreiding voor uitbreiding gaat. Er is 

sprake van een uitbreiding die ten koste gaat van restende groene ruimte in het stedelijk ge-

bied.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Om het onderscheid tussen de bebouwde stads- en dorpsomgeving en de onbebouwde groene 

omgeving scherp te houden, wordt door de provincie gestuurd op het principe ‘inbreiding gaat 

voor uitbreiding'. Er wordt hiermee de verplichting opgelegd om eerst de mogelijkheden te be-

nutten binnen gebieden die al een stedelijke functie hebben, voordat een claim mag worden 

gelegd op gebieden die nu nog een groene functie hebben.  

 

In artikel 2.1.3 van de verordening is bepaald dat bestemmingsplannen uitsluitend voorzien 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 verordening wordt bestaand bebouwd gebied in de eerste plaats gedefinieerd als de 

gronden die op grond van geldende bestemmingsplannen benut kunnen worden voor stedelijke 

functies. Onder stedelijke functies verstaat men functies als wonen, bedrijvigheid, detailhandel, 

horeca, maatschappelijke, educatieve, culturele en religieuze voorzieningen, met de bijbeho-

rende infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen. De groene omgeving zijn de gronden die 

niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

 

Bij dit plan bestaat het merendeel van het plangebied uit het voormalige tuincentrum De Esch. 

Dit is voorzien van een bedrijfsmatige bestemming en het terrein is grotendeels verhard ten 

behoeve van de aanwezige kassen, parkeerplaatsen en overige verharding. Daarnaast wordt 

een bestaande woonperceel betrokken in het plan. Het voormalige bedrijfsperceel en het woon-

perceel kunnen conform het provinciale beleid worden gezien als 'bestaand bebouwd gebied'. 

Een deel van het plangebied bestaat uit een weide welke tussen het voormalige tuincentrum, de 

woningen aan de Maatweg en Almeloseweg en de Tubbergeresweg (N343) is gelegen. Daar-

naast is er nog een relatief klein onbebouwd perceel aanwezig tussen het voormalige tuincen-

trum en het kruispunt Tubbergeresweg-Almeloseweg. Deze gronden kennen een agrarische 
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bestemming en kunnen daarmee niet worden benut ten behoeve van stedelijke functies. Deze 

gronden worden daarom gezien als 'groene omgeving'. 

 

Het vertrekpunt voor dit bestemmingsplan is de herontwikkeling van het voormalige tuincentrum 

ten behoeve van woondoeleinden. Deze herontwikkeling past geheel binnen het uitgangspunt 

van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en voorkomt dat er verder beslag wordt gelegd op de 

groene omgeving. Dit geldt niet voor de onbebouwde weide ten oosten en de groenstrook ten 

westen van het voormalige tuincentrum welke conform het provinciale beleid worden gezien als 

groene omgeving. Deze gronden liggen echter wel ingeklemd tussen de rondweg rondom Tub-

bergen (Tubbergeresweg, N343) bestaande woningbouw en de beoogde herontwikkeling van 

het tuincentrum. Erg geschikt voor een duurzaam agrarisch gebruik worden de gronden niet 

langer geacht, omdat deze door de rondweg en het omliggende stedelijk gebied gescheiden zijn 

van het buitengebied en de aldaar gevestigde agrarische bedrijven. In die zin kunnen de gron-

den niet meer optimaal ten behoeve van de agrarische bestemming worden benut. Om deze 

redenen worden de gronden bij uitstek geschikt geacht om te voorzien in de woningbehoefte 

voor de kern Tubbergen. De woningen die op deze gronden zijn gepland sluiten direct aan op 

het omliggende bestaande bebouwd gebied en vormen gezamenlijk met het tuincentrum een 

afronding van Tubbergen aan deze zijde bij de rondweg.  

 

Daarmee draagt de ontwikkeling bij aan het principe 'inbreiding gaat voor uitbreiding'. In de 

directe omgeving is (behalve het tuincentrum welke reeds herontwikkeld wordt) geen bestaand 

bebouwd gebied beschikbaar waar deze woningen gerealiseerd kunnen worden. De beoogde 

woningbouwopgave met grondgebonden woningen kan evenmin door meervoudig ruimtege-

bruik worden gerealiseerd. Daarom wordt geconcludeerd dat met dit initiatief wordt voldaan aan 

het uitgangspunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie, esgronden en geluidswal 

Reclamant stelt dat in beleidskeuze en ontwikkelingsperspectief voor de graslanden aan de 

oostzijde van het plan ten onrechte is gekozen voor alleen stedelijke ontwikkeling. Voor het 

bouwen op deze es zijn de door de provincie geformuleerde gebiedskenmerken van dit type 

niet terug te vinden in de plannen voor het bebouwen van de graslanden ten oosten van het 

tuincentrum. Het bouwen op de flanken van de es hangt nauw samen met de gebiedskenmer-

ken van het landschap ter plaatse en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. Van een in-

standhouding van dit kleinschalige patroon is niets terug te vinden. De groene ruimte wordt 

opgesoupeerd en is de beleving van het inwendige landschap fantasieloos. Kostbare groene 

ruimte maakt plaats voor bebouwing en speelgroen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Omgevingsvisie Overijssel 2017 is het gebied aangeduid als Essenlandschap. Hierin is 

tevens aangegeven dat de flank van de es eventueel ruimte biedt voor ontwikkelingen, mits de 

karakteristieke structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimtes wordt versterkt. 

 

Voorliggend bestemmingsplan ziet niet op het bouwen op de es. Wij verwijzen hiervoor naar de 

website topoopreis.nl waar op basis van de historisch topografische kaarten is te herleiden wat 

de es is en wat de flanken zijn. Hieruit blijkt dat het plangebied deels tot de flank van de es 
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heeft behoord. Op de flanken van de es is er zoals aangegeven, onder voorwaarden, ruimte 

voor ontwikkelingen. 

 

De groene structuur, zoals deze langs de Tubbergeresweg ligt, wordt doorgetrokken langs de 

rand van het plangebied, waardoor de ontwikkeling als het ware landschappelijk ingekaderd 

wordt. In het plangebied zelf was in het verleden een ‘kampje’ gelegen. Het reliëf is in de loop 

der jaren verdwenen door de toevoeging van bebouwing, menselijk gebruik en bodemingrepen. 

Het kampje die oorspronkelijk in het plangebied gelegen was, is dus niet meer als zodanig her-

kenbaar. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Structuurvisie 

Reclamant stelt dat Tubbergen voor wat betreft de infrastructuur niet zo ingewikkeld is dat de 

geluidswal als verkeersgeleider, als groene inprikker moet fungeren.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De bestaande wal fungeert als geluidswal. Langs de N343 (Tubbergeresweg) is een groen-

structuur gepland, waarbij de bestaande geluidswal met watergang die langs het bestaande 

woongebied gelegen is, verlengd wordt langs de nieuwe wijk. De hoogte van de geluidswal zal 

2 meter bedragen. De geluidswal is weergegeven in figuur 2.8 van de plantoelichting. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Geluidsoverlast N343 en geluid reducerende maatregelen 

Reclamant constateert dat de voorkeurgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer 

op de N343 wordt overschreden en daarom een hogere grenswaarde procedure wordt gevolgd. 

De resultaten wijzen dus op een toename van het wegverkeerslawaai en –belasting niet alleen 

voor toekomstige bewoners in het plangebied, maar huidige omwonenden. De effecten voor 

omwonenden zijn vergelijkbaar en vragen om gemonitord te worden, met van op de Klumper, 

vallend binnen de geluidszone. 

 

Doortrekking van de geluidswal wordt plaatselijk onderbroken ten behoeve van de waterhuis-

houding. Het negatieve effect van deze onbeschermde situatie zal niet alleen voor het plan 

gelden, maar ook voor omwonenden op de Klumper. Het opheffen van deze onderbreking is 

een voorwaarde voor een betere bescherming van het huidige en toekomstige verkeerslawaai. 

 

Reclamant stelt dat er naast een geluidswal en voorzieningen aan huizen in het plangebied er 

bronmaatregelen zijn die niet worden benut om geluidsoverlast van verkeerslawaai te beperken.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De huidige geluidssituatie ter plaatse van de woning van reclamant verslechtert niet door de 

geluidswal voor het plangebied De Esch. Dat de nieuwe wal niet aansluit op de bestaande wal 

maakt dit niet anders.  

Voorts is het niet aannemelijk dat de hogere waarden effect hebben op de geluidssituatie bij de 

woning van reclamant. Reclamant is geen eigenaar van de nieuw te bouwen woningen waar-
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voor hogere waarden zijn vastgesteld. De Wgh strekt daarom kennelijk niet tot bescherming van 

de belangen van deze omwonenden. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

5 Wateroverlast 

Naast voorzieningen als wadi’s, groenvoorzieningen en tuinen zijn zaksloten de inzijgmogelijk-

heden voor de berging van hemelwater. Reclamant stelt dat voor vertraging van afvoer en een 

optimale inzijging de hoogteligging van de uitstroom van zaksloten medebepalend is en voor 

omwonenden van de Klumper van wezenlijk belang. In de meest oostelijk zaksloot is de hoogte 

voor uitstroom vastgesteld en volgens berekeningen zal dit niet tot overlast bij omwonenden 

mogen leiden. Reclamant deelt deze overtuiging niet. Door de te verwachten verschillen in 

maaihoogte tussen de aangrenzende erven en die van het plan is de kans op wateroverlast 

volgens de neerslagprognoses reëel. Voor het volgen van de effecten van neerslag en maatre-

gelen welke hiervoor worden genomen heeft het plaatsen van peilbuizen extra informatie voor 

een goed beheer van voorzieningen in dit kader. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, dat als bijlage is opgenomen bij de plan-

toelichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van het 

waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren dat 

aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de de andere 

functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspra-

ken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de 

water gerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 

 

Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-

zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-

dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 
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De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 

te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

REACTIE OP ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN 

 

6 Beeldkwaliteitsplan 

Reclamant geeft aan dat het beeldkwaliteitsplan de promotie mogelijkheid aan de rand van 

Tubbergen laat liggen en mist de kans om de leefbaarheid van de plaats te vergroten. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals is vermeld in paragraaf 3.3.3 van de plantoelichting is er een beeldkwaliteitsplan opge-

steld, waaraan aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst.  Het 

betreft een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. In het beeldkwali-

teitsplan is onder andere het stedenbouwkundige plan en de gewenste sfeer beschreven, 

evenals criteria met betrekking tot het uiterlijk (massa, vorm, gevels) van de woningen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

REACTIE OP HET ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE 

 

7 Hogere grenswaarde 

Reclamant constateert dat de voorkeurgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van het wegverkeer 

op de N343 wordt overschreden en daarom een hogere grenswaarde procedure wordt gevolgd. 

De resultaten wijzen dus om een toename van het wegverkeerslawaai en –belasting niet alleen 

voor toekomstige bewoners in het plangebied, maar huidige omwonenden. De effecten voor 

omwonenden zijn vergelijkbaar en vragen om gemonitord te worden, met van op de Klumper, 

vallend binnen de geluidszone. 

 

Doortrekking van de geluidswal wordt plaatselijk onderbroken ten behoeve van de waterhuis-

houding. Het negatieve effect van deze onbeschermde situatie zal niet alleen voor het plan 

gelden, maar ook voor omwonenden op de Klumper. Het opheffen van deze onderbreking is 

een voorwaarde voor een betere bescherming van het huidige en toekomstige verkeerslawaai. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Munsterhuis is een geluidsrapport opgesteld, dat als bijlage bij de plantoelichting is opge-

nomen, Uit dit rapport volgt dat ter plaatse van de nieuwe woningen een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat geborgd zal zijn. 
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Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.8 Reclamant 8, Almeloseweg 31 

Datum brief: ongedateerd 

Datum ontvangst: 12 maart 2019 

 

De zienswijze van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

1 Wandelpad 

Reclamant stelt dat zijn privacy wordt aangetast, omdat de zogenaamde ‘verlengde Oranje-

straat’ de functie krijgt van wandelpad. Dit heeft tot gevolg dat wandelaars op één meter afstand 

van de woonkamer lopen. Het lijkt reclamant afdoende als het nieuwbouwplan via de nieuwe 

toegang aan de Almeloseweg en via de Maatweg voor wandelaars te ontsluiten is.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het verlengde van de Oranjestraat ligt een openbaar pad dat gebruikt wordt om enkele be-

staande woningen via de achterkant te bereiken. Het is niet aannemelijk dat het woon- en leef-

klimaat op onaanvaardbare wijze wordt verstoord door een toename van wandelaars van en 

naar het plangebied.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Wateroverlast 

Reclamant is er niet van overtuigd dat er geen wateroverlast op zijn perceel ontstaat. Ondanks 

alle onderzoeken is reclamant niet gerustgesteld.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Door Tauw is een waterhuishoudingsplan opgesteld, dat is opgenomen als bijlage bij de plan-

toelichting, waarin de uitgangspunten ten aanzien van water zijn bepaald. Doelstelling van het 

waterhuishoudingsplan is om een duurzaam hemelwater- en afvalwaterstelsel te realiseren dat 

aan de geldende normen en uitgangspunten voldoet en in goede samenhang met de andere 

functies van het gebied kan worden aangelegd. In het proces rondom de watertoets zijn afspra-

ken gemaakt met Waterschap Vechtstromen en de gemeente Tubbergen met betrekking tot de 

watergerelateerde aspecten. De resultaten zijn verwerkt in het waterhuishoudingsplan. 

 

Vanuit het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen geïnfiltreerd en geborgen. 

Het plan maakt geen functies mogelijk die tot extra belasting van de waterkwaliteit leiden. Het 

hemelwater afkomstig van het oppervlaktewater percoleert via de bodems van de voorzienin-

gen. Dit zorgt voor filtering van het hemelwater. 

 

Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak af van circa 12000 m2 naar circa 8250 m2 

(zie paragraaf 5.3, tabel 6). In het plan is meer dan 10 % ruimte gereserveerd voor bergings-

voorzieningen. De gemeente en het waterschap hanteren bij een ‘binnenstedelijke herontwikke-

ling’ een bergingseis van 20 mm. Er is rekening gehouden met 40 mm berging i.p.v. de norm 

van 20 mm. Op deze wijze is al rekening gehouden met klimatologische ontwikkelingen. Indien 

er meer water valt dan de 40 mm wordt het water afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem 

(sloot langs rondweg). 

 

Hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak wordt geïnfiltreerd en geborgen in de voor-
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zieningen (centrale wadi en zaksloten aan de oostgrens van het plangebied). Door de aanwe-

zigheid van leemlagen dient de bodem ter plaatse van de centrale wadi bewerkt te worden zo-

dat het water goed in de bodem kan zakken. Wanneer de bergingsvoorzieningen helemaal vol 

zijn en het maximumwaterpeil is bereikt, vindt er een overstorting plaats naar het oppervlakte-

watersysteem in het zuidoosten van het plangebied. Het oppervlaktewatersysteem buiten het 

plangebied wordt hierdoor niet zwaarder belast en het water wordt niet naar benedenstrooms 

afgewenteld. Het watersysteem in het plangebied is klimaatrobuust ontworpen. 

 

De hoogteverschillen langs het plangebied worden gerespecteerd en blijven zoals ze nu zijn. 

Eventuele hoogteverschillen met de omgeving worden opgevangen in het plangebied en niet 

afgewenteld op de omgeving. Zie o.a. paragraaf 5.4.2 van het waterhuishoudingsplan. Om aan 

te sluiten op de omgeving worden hoogteverschillen op de randen van het plangebied opge-

vangen door zaksloten. Ten gevolge van de inrichting van de planontwikkeling ontstaan er geen 

negatieve effecten op de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Verkeerstechnische maatregelen Almeloseweg  

Reclamant wil bij de realisering van het plan ook betere verkeerstechnische maatregelen op de 

Almeloseweg, zoals duidelijker aanduidingen dat het een 30 km weg betreft en goede fietssug-

gestie stroken. Momenteel zijn de fietssuggestiestroken compleet weggesleten hetgeen de ver-

keersveiligheid niet ten goede komt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De betreffende weg is gelegen buiten het plangebied. Het betreft een 30 km en de bebording is 

sluitend daarop. De rode coating is er inderdaad afgesleten.  

Het onderhoud van het weg is gepland voor het najaar van 2019. De gemeente is voornemens 

om de fietsstroken in rood asfalt uit te voeren.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.9 Reclamant 9, Grotestraat 40 inzake Almeloseweg 39 

Datum brief: 4 maart 2019 

Datum ontvangst: idem 

 

De zienswijze van reclamant richt zich op het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

1 Aanwezigheid standplaats en toegankelijkheid  

Reclamant geeft aan dit aan de achterzijde van het perceel Almeloseweg 39 het pad Oude Al-

meloseweg is gelegen. En dat aan dit pad een standplaats is gelegen voor een aanhangwagen 

van de betreffende bewoners. Deze moet altijd beschikbaar blijven voor een auto van de bewo-

ners via het pad Oude Almeloseweg.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het verlengde van de Oranjestraat ligt een openbaar pad dat gebruikt wordt om enkele be-

staande woningen via de achterkant te bereiken. Dit blijft ongewijzigd. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.10 Reclamant 10, Almeloseweg 41 

Datum brief: 12 maart 2019 

Datum ontvangst: - 

 

De zienswijze van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

1 Draagvlak/burgerparticipatie 

Reclamant spreekt zijn teleurstelling uit over de wijze waarop door het college is gereageerd op 

de ingediende inspraakreacties. Reclamant verwijst het college een gebrek aan inlevingsver-

mogen en dat er niet geschuwd wordt om appels met peren te vergelijken.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 

met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten 

die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken 

gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht 

mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) 

belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Ontsluiting 

De achterzijde grenst niet aan gronden met een verkeersbestemming, maar aan het perceel 

van de voormalige tuinderij, waarover een pad is aangelegd dat een vervolg is van het pad ach-

ter de woningen aan de Almeloseweg. Reclamant heeft recht van overpad over dat perceel om 

naar het pad achter de woningen aan de Almeloseweg te komen. Dat pad loopt dood en is niet 

te vergelijken met de wijkontsluitingsweg die er voor in de plaats komt. Reclamant meent dat 

het college de impact van het plan voor reclamant niet goed heeft afgewogen.   

 

Verder stelt reclamant voor om het huidige pad in het geheel niet aan te laten sluiten op de 

padenstructuur van de nieuwe woonwijk en dit pad geen andere functie geven dan de huidige 

functie voor de ontsluiting van de huidige erven om zo de rust en privacy van de huidige aan-

wonenden niet verder te verstoren. Reclamant wil het recht van overpad behouden om als be-

staand met voertuigen hun achtererf te kunnen bereiken en een goede afscheiding kunnen 

maken met de wijkontsluiting. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In het verlengde van de Oranjestraat ligt een openbaar pad dat gebruikt wordt om enkele be-

staande woningen via de achterkant te bereiken. Dit wordt niet gewijzigd. Het is niet aanneme-

lijk dat het woon- en leefklimaat op onaanvaardbare wijze wordt verstoord door een toename 

van wandelaars van en naar het plangebied. Of het recht van overpad behouden kan worden 

zal separaat van deze procedure beoordeeld moeten worden.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3 Groenstrook tussen wijkontsluiting en achtererf  

Reclamant stelt voor om de wijkontsluitingsweg op enige afstand van zijn perceel aan te leggen 

met daarin een groenvoorziening om een goede inpassing, aansluiting en overgang naar het 

achtererf te kunnen borgen. Het maakt het dan ook mogelijk om op de erfgrens een muur te 

plaatsen die, anders dan waarin het plan thans voorziet, niet pal tegen de weg aan komt te lig-

gen. Bovendien kan dat voorzien in een alternatief voor de afschermende functie die de kassen 

in de huidige situatie hebben voor het perceel van reclamant.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het aantal vervoerbewegingen op deze locatie in het plangebied is niet onevenredig hoog. In 

het rapport van Goudappel wordt namelijk bij 52 woningen gesproken over een totale verkeers-

generatie van circa 401 ritten per werkdag- etmaal. Slechts een klein deel van de woningen 

(circa 15) wordt echter ontsloten via de weg die achter het perceel van de reclamant komt te 

liggen. Bovendien is de kavel afgeschermd met een dichte haag.  

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de bestemming van het perceel achter reclamant gewijzigd 

wordt van ‘detailhandel – tuincentrum’ naar ‘wonen’. Dit kan gezien worden als een ruimtelijke 

verbetering.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Waterhuishouding 

Reclamant is van mening dat de waterhuishouding in het plan onvoldoende is geregeld. Er blij-

ken waterhuishoudkundige maatregelen nodig te zijn om te voorkomen dat bijvoorbeeld in ver-

band met de hoogte verschillen omwonenden in de nieuwe situatie overlast ondervinden. Het 

plan voorziet immers  in het ophogen van de gronden in het plangebied en ook in een overgang 

naar de omliggende percelen, maar is gebaseerd op een hoeveelheid neerslag van 40 mm per 

uur, daar waar de trend is dat hevigere buien in aantal alleen maar toenemen. Daarbij heeft het 

gebied ook een functie voor de opvang/doorvoer van hemelwater voor omliggende percelen. 

Reclamant maakt zich zorgen over de borgen van een goede afwatering en menen dat in het 

plan niet is verzekerd dat nadelige gevolgen voor de waterhuishouding van hun aangrenzende 

gronden daadwerkelijk wordt voorkomen. Reclamant verwijst naar een uitspraak van de Afde-

ling van 14 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:474, r.o. 8.3) waarin werd geoordeeld dat de raad 

in redelijkheid niet heeft kunnen afzien van het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in 

de planregels ten behoeve van de instandhouding en onderhoud van waterhuishoudkundige 

voorzieningen. Reclamant is van mening dat dit ook geldt voor huidig plan, waardoor naleving 

via een publiekrechtelijke regeling afdwingbaar is. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In reactie hierop merken wij op dat in de bestemming wonen een voorwaardelijke verplichting 

wordt opgenomen om de aanleg en instandhouding van de maatregelen o.a. ten aanzien van 

water te borgen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door toevoeging van een voorwaar-

delijke verplichting, zie daarvoor hoofdstuk 3 van de reactienota zienswijzen. 
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5 Bodem 

Reclamant is van mening dat het onderzoek naar de bodemvervuiling niet onafhankelijk is. Re-

clamant heeft ook tijdens de inspraakreactie tegen het voorontwerpplan ingebracht dat juist het 

bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd jaren geleden betrokken was bij het aanvoeren van 

zand en gebroken puin om het tuincentrum op te hogen. Dit wordt in de reactie door de ge-

meente niet weerlegd. Enkel wordt verwezen op de omstandigheid dat het bedrijf gecertificeerd 

is. Het college en het betrokken bedrijf doen niets om de schijn van vooringenomenheid weg te 

nemen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Er heeft een zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden en blijkens paragraaf 4.4 vormt het aspect 

bodem geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. De raad heeft zich ervan ver-

gewist dat dit onderzoek zorgvuldig tot stand is gekomen en inhoudelijk concludent is. Er is dan 

ook geen sprake van vooringenomenheid.   

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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2.11 Reclamant 11, Almeloseweg 44  

Datum brief: 12 maart 2019 

Datum ontvangst: - 

 

De reactie van reclamant richt zich tegen het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-

beeldkwaliteitsplan. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat alle ontwerp-besluiten 

gelijktijdig ter inzage hebben gelegen, maar afzonderlijke besluiten zijn.  

 

 

REACTIE OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

 

1 Draagvlak/burgerparticipatie 

Reclamant spreekt zijn teleurstelling uit over de wijze waarop door het college is gereageerd op 

de ingediende inspraakreacties. Vrijwel alle inspraakreacties hebben niet geleid tot een aan-

passing van het voorontwerp. Reclamant verwijst het college een gebrek aan inlevingsver-

mogen en wordt er niet geschuwd om appels met peren te vergelijken.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte heeft om te bepalen of een bepaalde ont-

wikkeling met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de 

inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het 

betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en 

het recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (indivi-

duele) belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Verkeersstructuur, tweede ontsluiting Maatweg 

Reclamant stelt voor om het plangebied ook voor auto’s via de Maatweg toegankelijk te maken. 

Het invoeren van éénrichtingsverkeer mag dan minder gewenst zijn, maar door het college zijn 

hiertegen geen overwegende bezwaren ingebracht. Het college stelt zelf dat het plangebied 

maar weinig verkeersbewegingen genereert, zodat aan die verbeterde ontsluiting (die immers 

een betere en meer logische verbinding met het centrum vormt) ook om die reden geen over-

wegende bezwaren kunnen kleven. Een verkeerscirculatieplan (door het vormen van een apar-

te sector voor het plangebied) is juist iets wat vreemd is aan de verkeerstructuur van Tubber-

gen. Er kunnen gelet op het aantal te verwachten verkeersbewegingen daarom geen verkeers-

kundige bezwaren worden ingebracht tegen een tweede ontsluiting aan de Maatweg.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het plan voorziet in een ontsluiting via de Almeloseweg. In het rapport van Goudappel Coffeng, 

dat is opgenomen als bijlage bij de plantoelichting, zijn in hoofdstuk 5 de alternatieve ontsluitin-

gen weergegeven. De Maatweg is geschikt voor de afhandeling van het fietsverkeer en is niet 

geschikt voor de ontsluiting voor het plan vanwege de breedte van de weg en de weg is niet 

voorzien van een trottoir of fietsstroken.  

 



 

47 

De Almeloseweg was ook de hoofdontsluiting van het tuincentrum. Het ontsluiten van het plan 

via de Almeloseweg is ook de meest logische optie als gekeken wordt naar functie, vormgeving 

en gebruik van de wegen. In voornoemd rapport is getoetst of de Almeloseweg de toename van 

de verkeerstromen ten gevolge van het plan veilig kan verwerken.  

 

Conclusie van het rapport is dat de woningbouwontwikkeling op de meeste omliggende wegen 

nauwelijks effect heeft. De verkeersstromen die gegenereerd worden door het plan zijn beperkt 

in verhouding tot de reeds aanwezige verkeersintensiteiten. In de analyse is uitgaan van een 

'worst case'-scenario waarin het plan 500 ritten genereert. Dit is circa 15% meer dan de werke-

lijk verwachte verkeersgeneratie. De toename van de verkeersstromen ten gevolge van het plan 

is het grootst op de Almeloseweg. Onderzocht is of deze weg de toekomstige verkeersintensi-

teiten inclusief de verkeersstromen die gegenereerd worden door het plan verkeersveilig kan 

verwerken. Conclusie is dat de huidige vormgeving voldoet voor een verkeersveilige verkeers-

afwikkeling van de toekomstige verkeersstromen op deze weg.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

3 Lichthinder  

Reclamant stelt dat een meer directe verbinding tussen het plangebied en het centrum via de 

Maatweg bovendien tot gevolg heeft dat er minder lichthinder wordt ondervonden van het ver-

keer dat vanuit het plangebied via de Almeloseweg naar het centrum rijdt. In de nieuwe situatie 

en in de huidige situatie is er overlast door het naar binnen schijnen van het licht van de auto’s. 

Verder speelt ook het hoogte verschil van de Almeloseweg vanaf de verkeerslichten naar de 

woning van reclamant een rol; de verlichting van de auto’s afkomstig van de verkeerslichten is 

hoger.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Er is nader onderzoek uitgevoerd door LBP Sight, dat is opgenomen als bijlage bij de plantoe-

lichting, naar de lichthinder die reclamant stelt te ondervinden als gevolg van het plan. Uit het 

rapport van LBP Sight volgt kort samengevat dat er geen normen bestaan voor hinder ten ge-

volge van de lichtbundel van de koplampen van auto’s. Om te beoordelen of er sprake is van 

onaanvaarde lichthinder heeft er een kwalitatieve beoordeling plaatsgevonden. 

 

Voor reclamant geldt, dat gelet op de situering van zijn woning, het gaat om de lichtbundel van 

de koplampen van auto’s die via de ontsluiting aan de Almeloseweg het plangebied verlaten 

richting het centrum van Tubbergen. Door Goudappel Coffeng is een notitie opgesteld om het 

aantal vertrekkende voertuigen uit het plangebied per etmaal in beeld te brengen (kenmerk 

002369.20190709.N1.01, d.d. 9 juli 2019). Deze notitie is als bijlage bij de toelichting opgeno-

men.  

 

In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20190709.N1.01 is de volgende verkeers-

generatie (vertrekkende motorvoertuigen) uit het plangebied aangegeven:  

 8.00-9.00 uur: 36 mvt;  

 17.00-18.00: 13 mvt;  

 7.00 - 19.00: 191 mvt;  

 19.00 - 23.00: 34 mvt;  

 23.00 - 7.00: 25 mvt.  
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In het rapport van Goudappel met kenmerk 002369.20180625.N1.01 van 25 juni 2019 is aan-

gegeven dat rekening gehouden moet worden met de hoogte van ramen in de woningen, de 

afstand tussen voertuig en woning, de weghoogten en de hoogte en afstelling van de koplam-

pen van motorvoertuigen. Op basis daarvan komt Goudappel tot de conclusie dat de bundel 

van de koplamp niet direct in de ramen van de betreffende woningen zullen schijnen. Eventueel 

te ondervinden hinder bestaat uit diffuus of verstrooid licht afkomstig van koplampen van voer-

tuigen die bij donker uit het plangebied rijden. 

 

Gelet op het vorengaande is de periode van 19.00 uur tot 23.00 uur met name van belang, om-

dat dit de periode is waar het donker kan zijn en gebruikgemaakt zal worden van de woonka-

mer. In de winterperiode zal dit nog iets langer zijn omdat het vanaf circa 17.00 uur donker is. 

Voor de zomerperiode is dit echter korter omdat de zon dan later onder zal gaan. Wij gaan er-

van uit dat er alleen sprake kan zijn van hinder wanneer de verlichtingssterkte ten gevolge van 

de koplampen hoger zal zijn dan de verlichtingssterkte die ontstaat ten gevolge van daglicht. 

Dat is het geval in de periode van 19.00 uur tot en met 23.00 uur. In de zomerperiode is de 

periode iets korter, in de winterperiode iets langer. Wij stellen vast dat het aantal autobewegin-

gen dat het plangebied in deze periode verlaat, beperkt is. Het gaat om 34 auto´s in de periode 

van 4 uur. Dat betekent dat er gemiddeld iedere 7 minuten een auto het plangebied in of uitrijdt. 

Aangezien alleen de koplampen van vetrekkende auto´s voor de beoordeling relevant zijn, gaat 

het om één beweging per 14 minuten. Gelet op deze beperkte frequentie zal de ondervonden 

overlast zeer beperkt zijn.  

 

Vanuit de ontsluiting van het plangebied zullen auto’s in de richting van het centrum van Tub-

bergen de Almeloseweg opdraaien met het beeld zoals dat is weergegeven in figuur 6 van het 

rapport van LBP Sight. Op basis van deze foto kan worden gesteld dat woning van reclamant 

bijna volledig wordt afgeschermd door een grote coniferen haag direct naast de woning. Conife-

ren zorgen alle seizoenen voor een goede afscherming. Hierdoor zal de lichtbundel van de au-

to’s die vanuit het plangebied de Almeloseweg richting centrum Tubbergen opdraaien niet op de 

gevel schijnen. Naar mening van LBP|SIGHT zal de hinder die ontstaat door de lichtbundel van 

koplampen ter plaatse van de woning van reclamant niet beïnvloed worden als gevolg van de 

uitrit van het plan De Esch. Hieruit volgt dat de lichthinder niet leidt tot aan onaanvaardbare 

inbreuk op woon- en leefklimaat van reclamant.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

4 Parkeerstrook 

De aanwezigheid van het tuincentrum maakte het destijds wenselijk om voor de woning van 

reclamant een extra parkeervoorziening te realiseren. Met de nieuwe invulling van het plange-

bied komt die noodzaak te vervallen. De parkeerstrook wordt momenteel regelmatig gebruikt 

door o.a. campers, bedrijfs- en taxibusjes en incidenteel zelfs vrachtauto’s. Daarbij is de ver-

keersintensiteit sinds het aanleggen van de parkeerstrook aanmerkelijk toegenomen. Het maakt 

het verlaten van de uitrit van reclamant, mede geluid op het huidige gebruik van de parkeer-

strook, gevaarlijk. 

 

Gemeentelijk standpunt 
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Of deze parkeerstrook destijds bedoeld was voor het tuincentrum, laat zich niet beoordelen. Er 

zullen ook andere gebruikers (kunnen) zijn. Daarnaast staat het al dan niet wijzigen van deze 

parkeerstrook los van de ontwikkeling van het tuincentrum. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

REACTIE OP ONTWERP-BEELDKWALITEITSPLAN 

 

5 Beeldkwaliteitsplan 

Reclamant merkt op dat het beeldkwaliteitsplan kenmerken bevat, vergelijkbaar met andere 

woningen aan de Almeloseweg, maar de jaren ’30 stijl is niet afdoende gewaarborgd voor de 

twee-onder-een-kap woningen aan de Almeloseweg. Andere bouwstijlen worden in het beeld-

kwaliteitsplan niet uitgesloten en kunnen op zich zelf beschouwd aanvaardbaar zijn, maar pas-

sen niet per sé bij het karakter van de bestaande woningen aan de Almeloseweg. Naar mening 

van reclamant komt ook onvoldoende tot uitdrukking dat bij het ontwerpen van de twee-onder-

een kap woningen, om aansluiting te vinden bij de bestaande vrijstaande woningen en in aan-

sluiting op het vereiste van (lees 1) prominente voorgevel, bovendien voor het geheel zoveel 

mogelijk de uitstraling van één geheel/één woning dient te worden nagestreefd, opdat het be-

staande beeld van vrijstaande woningen zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zoals is vermeld in paragraaf 3.3.3 van de plantoelichting is er een beeldkwaliteitsplan opge-

steld, waaraan aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst.  Het 

betreft een beeldkwaliteitsplan als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. Het beeldkwali-

teitsplan is onder andere het stedenbouwkundige plan en de gewenste sfeer beschreven, 

evenals criteria met betrekking tot het uiterlijk (massa, vorm, gevels) van de woningen. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen tegen het ontwerp-

bestemmingsplan worden de navolgende wijzigingen doorgevoerd.  

 

 

Regels  

In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

 

 Artikel 5.4.2 en 5.6.5 vanwege de opname van een voorwaardelijke verplichting in artikel 

5.4.2 voor de aanleg en instandhouding van waterbergingsvoorzieningen: 

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met deze bestemming voor woondoeleinden is 

slechts toegestaan indien de waterbergingsvoorzieningen met inachtneming van Bijlage 2 zijn 

aangelegd en nadien in stand gehouden worden, met dien verstande dat uiterlijk op het moment 

dat met de bouw van de eerste woning wordt gestart de in Bijlage 2 met blauw aangeduide 

zaksloten gereed zijn en de met groen aangeduide wadi gereed is uiterlijk voordat met de bouw 

van de 36ste woning wordt gestart. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in sublid 5.4.2 indien in plaats van de waterbergingsvoorzieningen van Bijlage 2 

andere waterbergingsvoorzieningen worden getroffen, met dien verstande dat: 

a. aangetoond is dat met deze waterbergingsvoorzieningen minimaal een gelijk waterber-
gingsniveau als met de waterbergingsvoorzieningen van Bijlage 2 wordt behaald; 

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bestemmingen van de gronden en 
bouwwerken. 

 

 Ambtshalve wijziging van artikel 10, waarin de parkeerregeling is opgenomen.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Tubbergen, De Esch' met identificatienummer NL.IMRO.0183.TUBBBPDEESCH-VG02 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  agrarisch gebruik

het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;

1.8  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd;

1.11  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;

1.12  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
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1.13  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van (bedrijfs)rumiten, om aan anderen dan de rechthebbende en de de personen behorende tot 
diens huishouden, woonverblijf te verschaffen al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging, niet in de zin 
van een zelfstandige woongelegenheid; een en ander kan 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;

1.14  bedrijfsvloeroppervlak (bvo):

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;

1.15  bestaand:

a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet aanwezige bouwwerken en werkzaamheden:
1. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan;
2. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen worden gebouwd 

krachtens een daartoe verleende bouwvergunning;
b. ten aanzien van het overige gebruik:

1. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  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;

1.19  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;

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.21  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; 

1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

1.23  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.25  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;
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1.26  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;

1.27  carport:

staanplaats, stalling voor een auto onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;

1.28  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;

1.29  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.30  detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde artikelen een groot 
oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, 
bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen; 

1.31  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;

1.32  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 
fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, met uitzondering van een 
garagebedrijf en een seksinrichting;

1.33  dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord 
wordt gestaan en geholpen;

1.34  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond; 

1.35  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;

1.36  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; 

1.37  evenement:

een (jaarlijks) terugkerende meerdaagse gebeurtenis, gericht op een groot publiek, met betrekking tot sport, 
muziek, ontspanning en cultuur;

1.38  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, vissen, 
picknicken, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;
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1.39  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 

1.40  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.41  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;

1.42  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;

1.43  huishouding:

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 wordt daaronder niet 
begrepen;

1.44  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand; 

1.45  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; 

1.46  kantoor:

een ruimte of complex dat, door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor administratie, zakelijke 
of maatschappelijke dienstverlening; 

1.47  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; bij 
'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil; 

1.48  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.49  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;

1.50  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied; 

1.51  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband; 
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1.52  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.53  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied; 

1.54  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;

1.55  parkeren

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.56  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.57  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding; 

1.58  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;

1.59  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;

1.60  stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.61  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;

1.62  verdieping(en):

de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn; 

1.63  voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.64  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; 

1.65  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;  
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1.66  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;

1.67  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning of wooneenheid;

1.68  woning of wooneenheid:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding; 

1.69  zakelijke dienstverlening:

bedrijfsmatige activiteit welke niet gericht is op het produceren van goederen, maar op het verlenen van 
diensten.
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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 perceelgrens

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 bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 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:

voor lengten in meters (m); 
voor oppervlakten in vierkante meters (m2); 
voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3); 
voor verhoudingen in procenten (%); 
voor hoeken/hellingen in graden (º).
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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. een speeltuin ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-speeltuin'; 
d. een calamiteitenontsluiting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-calamiteitenroute';
e. een geluidwal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-geluidwal'; 
f. kunstwerken;
g. kunstobjecten;
h. nutsvoorzieningen;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

(hemel)water;
j. in- en uitritten;
k. voet- en fietspaden;
l. parkeervoorzieningen;
m. 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 gebouwen 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 en in- en uitritten 
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 gebouwen 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  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.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  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;

met daaraan ondergeschikt:

b. speelvoorzieningen;
c. groenvoorzieningen;
d. nutsvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
f. parkeervoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. tuinen, erven en terreinen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 5.1.

5.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt maximaal het aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden'; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' voor 

de voorgevel van de woning een maximale goothoogte van 6 meter;
e. de afstand van een woning tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient minimaal 3 m te bedragen, met dien 

verstande dat deze afstand 0 m mag bedragen aan die zijde waar dat noodzakelijk is voor aaneengebouwde 
of half vrijstaande woningen, tenzij de bestaande afstand tot de perceelsgrens minder is, in welk geval die 
afstand aangehouden dient te worden;

f. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;

g. Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel 
te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige 
ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen 
heeft;

h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 70 graden.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bijbehorend bouwwerk ten minste 5 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of 

het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter één naar 
de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van 
het perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak:
1. ten hoogste 85 m² bedragen; 
2. bij percelen groter dan 400 m2 maximaal 100 m2 bedragen;
3. tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt dan onder 1 of 2 is gesteld, dan mag de bestaande 

oppervlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen, met een maximum van 350 m2.
d. 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;

e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
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hoofdgebouw;
f. bij vrijstaande woningen dient aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse perceelsgrens 

in acht te worden genomen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen toegestaan' mag de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 0 

meter bedragen;
h. in afwijking van het gestelde onder b mogen bijbehorende bouwwerken voor de voorgevelrooilijn(en) 

worden gebouwd voor wat betreft erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 

bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 50%. Deze bouwdelen dienen ten minste 0,50 m 
uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk 
is, de breedte ten hoogste 3/5 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 
bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 2/3. De bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere 
verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning 
of dat woongebouw;

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande of rijenwoning, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de 
zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

6. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een woning toegestaan.

5.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij hoekperceel

a. In afwijking van het bepaalde in sublid 5.2.3 onder b en c mag bij een hoekperceel voor één van de twee 
naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan bebouwing opgericht 
worden, mits:
1. het bijbehorend bouwwerk ten minste 3 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 
1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 
gebouwd;

2. 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;

3. het bijbehorend bouwwerk tenminste 2 m uit het openbaar gebied wordt gebouwd, waarbij de 
voorgevelrooilijn van aansluitende bebouwing niet wordt overschreden.

5.2.5  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.

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  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  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;
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 huishouding;
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f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

5.4.2  Voorwaardelijke verplichting waterberging

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met deze bestemming voor woondoeleinden is slechts toegestaan 
indien de waterbergingsvoorzieningen met inachtneming van Bijlage 2 zijn aangelegd en nadien in stand 
gehouden worden, met dien verstande dat uiterlijk op het moment dat met de bouw van de eerste woning wordt 
gestart de in Bijlage 2 met blauw aangeduide zaksloten gereed zijn en de met groen aangeduide wadi gereed is 
uiterlijk voordat met de bouw van de 36ste woning wordt gestart.

5.5  Afwijken van de bouwregels

5.5.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.2.2 
onder e 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. 

5.5.2  Afstand bijbehorend bouwwerk tot zijdelingse perceelsgrens

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.2.3 
onder f en toestaan dat bijbehorende bouwwerken tot op de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, met 
dien verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

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 5.4.1 
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 plaatvindt;
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 5.4.1 
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 1 opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten en 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. er geen buitenopslag plaatsvindt;
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g. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats;
h. 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 5.4.1 
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 5.4.1 
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;

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  Voorwaardelijke verplichting waterberging

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
sublid 5.4.2 indien in plaats van de waterbergingsvoorzieningen van Bijlage 2 andere 
waterbergingsvoorzieningen worden getroffen, met dien verstande dat:

a. aangetoond is dat met deze waterbergingsvoorzieningen minimaal een gelijk waterbergingsniveau als met 
de waterbergingsvoorzieningen van Bijlage 2 wordt behaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bestemmingen van de gronden en bouwwerken.

5.7  Wijzigingsbevoegdheid

5.7.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of 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 
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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  Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, bebouwingspercentage, 
inhoud en/of afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van met vergunning tot stand gekomen 
bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is 
voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, 
bebouwingspercentage, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal 
toegestaan.
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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.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijken maatvoering

9.1.1  Algemeen

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. 

9.1.2  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.

9.1.3  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.

9.1.4  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.

1016      bestemmingsplan Tubbergen, De Esch



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 10.1.1 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:

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;
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

a. 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 
bestemmingsplan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. 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 gedaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a 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

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, 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.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, 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.

d. Het bepaalde onder a 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, De Esch'.
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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                     



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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Tabel 6 Verharde oppervlakken per deelgebied 
 

Afvoergebied Dakoppervlak 
 
 
[m2] 

Terreinverharding 
kavels  
 
 [m2] 

Weg 
oppervlak 
 
[m2] 

Totaal verhard 
oppervlak per 
afvoergebied 
[m2] 

1 1482 223 1043 2747 

2 1242 186 1276 2704 

3 582 87  669 

4 480 72 1783 2335 

     

Totaal 3786 568 4102 8456 

 

5.4 Ontwerp hemelwatersysteem 

In de ‘groenzones’ van het stedenbouwkundig ontwerp is de ruimte ingeschat die beschikbaar is 
om de bergingsvoorzieningen te realiseren. De groenzone in het midden van het plangebied wordt 
ingericht om water te bergen. Deze zone bestaat uit twee delen. Het noordelijke gedeelte (zone 1) 
is bestemd voor het ‘transporteren’ van water naar de wadi en bevat geen bergende functie. 
Daarnaast is dit gedeelte bestemd om hoogteverschillen in het plangebied op te vangen. Zone 2 
betreft de wadi waarin het water afkomstig van het verharde oppervlak wordt geborgen. In de 
‘smalle’ groenzones aan de randen van het plangebied worden de greppels omgevormd tot 
zaksloten (eigenlijk wadi’s zonder ondergrondse berging en zonder slokops). In de centrale 
groenzone komt een wadi. 
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Op basis van het stratenpatroon en de ligging van de bergingsvoorzieningen is een stelsel van 
afvoergoten ontworpen. De straatpeilen bepalen, samen met de afvoergoten, welke 
afvoergebieden afstromen naar de centrale wadi en naar de zaksloten. De afvoergebieden zijn 
weergegeven in figuur 19. Afvoergebied 1 en 4 wateren af op de centrale wadi. Afvoergebieden 2 
en 3 wateren af op de zaksloten aan de rand van het plangebied. 
 

 
Afvoergoten 
Het hemelwater van de verhardingen wordt via een afvoergoot in het midden van de weg 
afgevoerd. De nieuwe straatpeilen in het plangebied maken dit zonder problemen mogelijk 
(minimaal afschot 10 ‰). Hierbij is uitgegaan van een opzet waarbij een brede afvoergoot centraal 
in de weg ligt (een zogenaamde ‘holle weg’ of ‘omgekeerd dakprofiel’). Een dergelijke opzet heeft 
een erg hoge afvoercapaciteit waardoor de kans op overbelasting, en daarmee hinder of schade, 
nihil is. In bijlage 3 is de ligging van de afvoergoten weergegeven.  
 

Figuur 19: afvoergebieden 1, 2, 3 en 4 aangegeven met een rode lijn en rood nummer. De zaksloten zijn 
aangegeven in het blauw en de wadi in het groen. De blauwe lijn is de drainbuis die het verzamelde 
grondwater en overstort water vanuit de slokop afvoert naar het oppervlaktewater. De pijlen geven de 
afvoerrichting van de afvoergoot weer. De afvoergoot is weergegeven in het rood bruin. Tevens zijn de 
nieuwe ontwerppeilen van de weg weergegeven 

Zone 1 transport van water naar de 
centrale wadi 

Zone 2 wadi voor het bergen 
van water 
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Het deel van de weg langs de centrale wadi wordt op één oor gelegd richting de wadi, waardoor 
alle afstromende hemelwater via een bermpassage in de wadi terecht komt. In dit deel wordt geen 
centrale afvoergoot in het midden van de weg gerealiseerd. 
 
De afvoercapaciteit van een goot van 0,91 m breed en 6 cm diep met het kleinste langsverhang 
van 10,9 ‰ (afvoervak 1) bedraagt circa 15,2 l/s. Dit is voldoende. De goot met het grootste 
afvoerdebiet krijgt circa 16,5 l/s te verwerken bij een neerslag van 60 l/(s/ha). De helling van de 
weg (in langsrichting) bedraagt hier circa 11,8 ‰. Dit is voldoende. Voor de berekeningen van de 
capaciteit van de goten zie bijlage 3. 
 
Uit deze berekeningen volgt dat met een gootbreedte van 0,91 meter en een diepte van 6 cm de 
ontwerpbelasting kan worden verwerkt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een uniform beeld 
gewenst. Geadviseerd wordt daarom alle goten in het plangebied een breedte van 0,91 meter te 
geven. De diepte kan variëren, afhankelijk van de belasting. 

5.4.1 Centrale wadi 

Het hemelwater wordt via de afvoergoten in de wegen afgevoerd naar de centrale wadi in het 
midden van het plangebied en de meest oostelijke zaksloot, zie figuur 21.  
 
Een wadi is een verlaging van het maaiveld die begroeid is met gras. In de bovenste laag van de 
wadi is grondverbetering toegepast (goed doorlatende zandgrond met een gering humusgehalte 
van circa 5 %) waardoor hemelwater goed kan infiltreren. Onder het maaiveld ligt een grindkoffer 
met daarin een drain (Ø 110 mm). De grindkoffer is circa 0,6 meter hoog en de breedte is gelijk 
aan de bodembreedte van de wadi. In de wadi wordt een overloopconstructie aangelegd (de 
‘slokop’). Deze treedt in werking tijdens hevige neerslag als het waterpeil in de wadi stijgt of de 
doorlaatcapaciteit van de wadi te beperkt is. Als de wadi en de grindkoffer geheel gevuld zijn stort 
het extra aanbod aan water via de drain over op de zaksloot in het oosten van het plangebied. In 
de zomerperiode, met diepe grondwaterstanden (zie paragraaf 2.4), kan hemelwater via de drain 
infiltreren. Tijdens de winterperiode worden hoge grondwaterstanden door de drain afgevangen en 
afgevoerd. In figuur 20 is een principeprofiel van een wadi weergegeven. 
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Figuur 20 Principeprofiel wadi 
 
In het stedenbouwkundig ontwerp is voldoende ruimte vrijgehouden voor (tijdelijke) berging van 
hemelwater. In figuur 21 is de locatie van de voorzieningen weergegeven. Wanneer de gehele 
beschikbare ruimte wordt toebedeeld aan de voorzieningen dan is de oppervlakte ‘groene’ ruimte 
circa 800 m². 
 
Afvoervak 1 en 4 hebben een gezamenlijk verhard oppervlak van circa 5082 m2 (zie tabel 6) en 
wateren af op de wadi. Bij een vereiste berging van 37 mm over dit oppervlak (bergingseis is 40 
mm met een aftrek van 3 mm voor intredeverlies, plasvorming et cetera) komt de benodigde 
inhoud van deze bergingsvoorziening op 189 m3. Voor de berekening van de inhoud van de 
centrale wadi zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Insteek wadi circa 0,5 meter uit kant verharding 
• Bodem wadi 1,5 meter uit insteek (talud 1:3) 
 
De bodemoppervlakte van de centrale wadi is circa 410 m2. Bij een waterdiepte van 0,4 meter 
bedraagt de berging in de centrale wadi 200 m3. In de berekening is de berging van de grindkoffer 
niet meegenomen (berging circa 75 m3). In de centrale wadi is voldoende ruimte aanwezig voor 
het bergen van het hemelwater afkomstig van afvoervak 1 en afvoervak 4.  
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Figuur 21 Locatie van de bergingsvoorzieningen in het midden van het plangebied. Het noordelijke gedeelte 
is voor het transporteren van het hemelwater naar de zuidelijk gelegen centrale wadi. De blauwe lijn geeft de 
begrenzing van de afvoervakken weer die afwateren op de wadi.  
  

Centrale wadi 
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5.4.2 Zaksloten 

De bestaande greppels aan de oostzijde van het plangebied worden omgevormd tot zaksloten. 
Hiervoor is in het plangebied voldoende ruimte gereserveerd. Door de bestaande greppels om te 
vormen tot zaksloten blijven de bestaande ont- en afwateringsfuncties in het plangebied 
behouden. Daarnaast kunnen de hoogteverschillen op de randen van het plangebied worden 
opgevangen. Langs de hele zuidzijde van het plangebied wordt aan de achterkant van de kavels 
een ondiepe greppel aangelegd voor het bergen van water. In figuur 22 is de ligging van de 
zaksloten weergegeven. Het hemelwater afkomstig van afvoervakken 2 en 3 wateren af op de 
zaksloten. 
 
 

 
 
  

Figuur 22 Ligging van de bestaande greppels (donkerblauw) en de gereserveerde ruimte voor de zaksloten 
(lichtblauw) 
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Voor een robuust ontwerp van het hemelwaterstelsel wordt de verbinding tussen de noordelijke 
zaksloot en de duiker die afvoert richting de Maatweg (zie figuur 10) verbroken. De noordelijke 
zaksloot krijgt een nieuwe afvoer naar het zuiden. De lengte van de zaksloot is circa 60 meter. De 
diepte van de greppel blijft conform de huidige situatie (circa NAP + 22,5 meter) waardoor deze na 
een periode van neerslag weer droog valt en de berging en infiltratiecapaciteit weer beschikbaar 
is. De bodembreedte wordt vergroot van 0,4 naar 0,5 meter in verband met de minimum 
afmetingen voor het beheer en onderhoud. In figuur 23 is een principeprofiel van de zaksloot 
weergegeven. 
 
 

 
Het dakoppervlak van afvoervak 3 watert af op de noordelijke zaksloot. Het dakoppervlak is  
circa 669 m2. Bij een vereiste berging van 37 mm over dit oppervlak komt de benodigde inhoud 
van deze bergingsvoorziening op 25 m3. De inhoud van de noordelijke zaksloot is 37 m3, 
voldoende om het hemelwater van afvoervak 3 te bergen. 
  

Figuur 23 Principeprofiel noordelijke zaksloot 
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Het verharde oppervlak van afvoervak 2 watert af op de meest oostelijke zaksloot. Het totale 
verharde oppervlak van afvoervak 2 is 2704 m2 (zie tabel 6). Bij een vereiste berging van 37 mm 
over dit oppervlak komt de benodigde inhoud van deze bergingsvoorziening op 100 m3. Om aan 
de vereiste berging te voldoen wordt de bodembreedte van de zaksloot vergroot van 0,6 meter 
naar 1,5 meter. De lengte van de zaksloot wordt circa 70 meter. Hiermee wordt de inhoud van de 
zaksloot circa 125 m3, voldoende om het hemelwater van afvoervak 2 te bergen. In figuur 24 is het 
dwarsprofiel van de meest oostelijke zaksloot weergegeven. 
 

  
Figuur 24 Zuidelijke zaksloot 
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