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Trottoir:
Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs

Parkeervak:
Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: rood

Rijbaan:
Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, kleur: rood

Perceelsgrens

Werkgrens

Materiaalgrens

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs

Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs

Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs

Bloemrijke berm:N1 bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten(cruydt hoeck)
1 gram zaad per m2 inzaaien

tb 130/150x250

ob 60x200

ob 120x250

Hoogte nieuwe situatie t.o.v. N.A.P.

Hoogte bestaande situatie t.o.v. N.A.P.

Tenzij anders vermeld:
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Aanbrengen eiken / quercus robur, maat
18-20, 9 st.

Aanbrengen rode beuk / fagus sylvatica purpurea, maat
18-20, 3 st.

Aanbrengen walnoot / juglans regia, maat
18-20, 1 st.

QR
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Aanbrengen haag gemengd meidoorn,veldesdoorn / carataegus
monogyna, acer campestre, maat 125-150, dubbel aangeplant, 7 perm1
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 Algemeen 

Om te bepalen of voor het project een milieueffectrapport (M.E.R.) moet worden opgesteld, is het van 

belang om te kijken of de ontwikkeling een activiteit is als opgenomen in de bijlage van het Besluit 

milieueffectrapportage (m.e.r.). 

 

In de bijlage van het Besluit m.e.r. zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. Het onderscheid tussen 

deze twee bijlagen is dat in bijlage C er direct sprake is van een m.e.r.-plicht voor besluiten met een 

omvang boven de drempelwaarden en besluiten onder de drempelwaarden zijn niet m.e.r.-plichtig. 

Onderdeel D geeft aan of er voor besluiten beoordeeld moet worden of er m.e.r. noodzakelijk is. Voor 

besluiten met een omvang boven de drempelwaarden moet een m.e.r.-beoordeling worden 

uitgevoerd en voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden een zogenaamde vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. Pas na het uitvoeren van een (vormvrije) m.e.r-beoordeling is duidelijk of er een 

M.E.R. moet worden opgesteld.   
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 Toetsing 

2.1 Algemeen 

Het initiatief ziet toe op de realisatie van maximaal negen nieuwe woningen met bijbehorende 

ontsluiting, groen en parkeerplaatsen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een 

bestemmingsplan in procedure gebracht. 

 

Om te bepalen of voor het project een milieueffectrapport (M.E.R.) moet worden opgesteld, is het van 

belang om te kijken of de ontwikkeling een activiteit is als opgenomen in de bijlagen van het Besluit 

milieueffectrapportage (m.e.r.). 

 

De realisatie van de woningen met bijbehorende ontsluiting en parkeerplaatsen kan worden 

gekwalificeerd als "de aanleg of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van 

de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen" als genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van 

het Besluit m.e.r.. Bij de uitleg van de Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 

'stedelijke ontwikkelingsprojecten' breed moet worden geïnterpreteerd.  

 

Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

• een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen; 

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 

De activiteit valt ruim beneden de gestelde drempelwaarde, waardoor geen sprake is van een directe 

m.e.r.-(beoordelings)plicht. Dit betekent concreet dat het bevoegd gezag zich ervan moet vergewissen 

of de activiteit, wanneer deze onder de drempelwaarden zit, daadwerkelijk geen belangrijke nadelige 

milieugevolgen kan hebben, waarbij het in het bijzonder moet worden nagegaan of sprake is van de 

omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese Richtlijn betreffende de 

milieueffectbeoordeling. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

Bij het bepalen van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu wordt, conform de Bijlage III van de 

Europese Richtlijn, ingegaan op de volgende onderdelen: 

• de kenmerken van het project; 

• de plaats waar de activiteit wordt verricht; 

• de kenmerken van het potentiële effect. 

2.2 De kenmerken van het project 

Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse van een stuk agrarische grond, gelegen ten zuiden van 

de reeds gerealiseerde woonwijk Steenbrei III te Vasse, vijf aaneengebouwde woningen en vier twee-

aaneen woningen te realiseren. 

 
De aaneengebouwde woningen worden aan de westzijde van het plangebied gesitueerd, de twee-

aaneen woningen aan de oostzijde. De woonpercelen van de aaneengebouwde woningen variëren 

tussen de circa 100 m2 en de 200 m2. De woonpercelen van de twee-aaneen woningen variëren 

tussen de circa 200 m2 en de 300 m2. Daarnaast wordt het gehele plangebied omsloten door een 

groenstrook. 
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2.3 De plaats waar de activiteit wordt verricht 

Het projectgebied betreft een agrarisch perceel van ca. 3.000 m2 aan de Hooidijk en ligt direct ten 

oosten van de kern van Vasse. De omgeving kan daarom deels worden omschreven als een 

woongebied en deels als buitengebied met weilanden, akkers, houtwallen en bosgebieden. Het 

plangebied bestaat uit twee grasvelden op een hoger gelegen es. De grasvelden worden van elkaar 

gescheiden worden door een smal paadje. Het westelijke grasveldje is omheind met prikkeldraad en 

er staat een klein schuurtje dat voor het houden van dieren werd gebruikt. Verder staat er nog een 

tweede schuurtje, een coniferenhaag en enkele bosschages.  Het plangebied wordt aan de westzijde 

begrensd door een forse groensingel. Op de navolgende afbeelding is de begrenzing van het 

plangebied weergegeven. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 

gelegen op een afstand van circa 265 meter en betreft het ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. 

Andere Natura 2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand zijn ‘Hügelgräberheide Halle-

Hesingen’ (ca. 2,95 km), ‘Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek’ (ca. 6,9 km) en ‘Itterbecker 

Heide’ (ca. 8,4 km) 

2.4 De kenmerken van het potentiële effect 

De omvang van het project ligt ver beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde 

drempelwaarden. In de navolgende paragrafen van dit hoofdstuk is aangetoond dat voor deze 

ontwikkeling geen sprake is van negatieve effecten op het milieu.   

 

Op grond van de kenmerken van het plan en de ligging, kan de realisatie van de woningen, met 

bijbehorende ontsluiting en parkeerplaatsen in potentie de volgende milieueffecten hebben: 

• verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving;  

• invloed op omliggende beschermde natuurgebieden. 

Figuur I Begrenzing plangebied 
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2.4.1 Luchtkwaliteit 

In dit plan worden negen nieuwe woningen met bijbehorende ontsluiting en parkeerplaatsen 

gerealiseerd. Volgens de ministeriële regeling NIBM draagt een bouwplan met minder dan 1.500 

woningen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.  

2.4.2 Beschermde natuurgebieden 

Natura 2000-gebieden 
Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 

gelegen op een afstand van circa 265 meter en betreft het ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. 

Andere Natura 2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand zijn ‘Hügelgräberheide Halle-

Hesingen’ (ca. 2,95 km), ‘Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek’ (ca. 6,9 km) en ‘Itterbecker 

Heide’ (ca. 8,4 km) 

 

Uit ecologisch onderzoek van Buro Ontwerp & Omgeving uit februari 2021 is gebleken dat de 

ontwikkeling aan de Hooidijk niet zal leiden tot negatieve effecten op de genoemde Natura 2000-

gebieden. Het onderzoek is als bijlage 1 bijgevoegd.  

 

In het onderzoek werd niet ingegaan op de effecten van mogelijke stikstofdepositie op het Natura 

2000-gebied als gevolg van de ontwikkeling. Om die reden is door Buro SRO in januari 2021 een 

onderzoek stikstofdepositie uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 

Uit de uitgevoerde effectbeoordeling stikstofdepositie blijkt dat er bij de voorgenomen ontwikkeling 

van negen woningen aan de Hooidijk te Vasse zowel in de realisatiefase (de bouw) als de gebruiksfase 

(bewoning) geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jr plaatsvindt.  
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 Conclusie 

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat mogelijke belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu als gevolg van het initiatief kunnen worden uitgesloten. Het bestemmingsplan kan 

zonder m.e.r.(-beoordeling) worden vastgesteld.



Bijlage 1 Ecologisch onderzoek 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. is door Buro Ontwerp & Omgeving een quickscan natuurtoets 

uitgevoerd aan de Hooidijk te Vasse. Het initiatief voorziet in de realisatie van vijf rijtjeswoningen en vier 

twee-onder-één-kapwoningen op een perceel dat in de huidige situatie onbebouwd is. 

 

Het doel van de natuurtoets is om een indicatie te krijgen van de aanwezigheid en (mogelijke) effecten van 

de ingreep op beschermde gebieden en dier- en plantensoorten. Uit deze natuurtoets moet blijken of er 

nadelige effecten zijn op gebieden met een speciale beschermingsstatus, namelijk de Natura 2000-gebie-

den en het Natuurnetwerk Nederland. Vervolgens worden de mogelijke effecten onderzocht op onder de 

Wet natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten. Als (nadelige) effecten niet uit te sluiten zijn 

moet nader onderzoek plaatsvinden, moeten er mitigerende/compenserende maatregelen getroffen wor-

den en/of eventueel een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Deze natuur-

toets is gebaseerd op bureauonderzoek en een veldonderzoek. 

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens het projectgebied (hoofdstuk 2), de werkwijze 

(hoofdstuk 3), het beleidskader (hoofdstuk 4), de resultaten (hoofdstuk 5) en de conclusie (hoofdstuk 6) 

beschreven. 
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2 PROJECTGEBIED EN WERKZAAMHEDEN 

 

2.1 Beschrijving projectgebied 

Het projectgebied betreft een agrarisch perceel van ca. 3.000 m2 aan de Hooidijk en ligt direct ten oosten 

van de kern van Vasse. De omgeving kan daarom deels worden omschreven als een woongebied en deels 

als buitengebied met weilanden, akkers, houtwallen en bosgebieden. Op de navolgende afbeelding is de 

begrenzing van het projectgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1: Ligging van het projectgebied (rood kader). 

 

2.2 Algemene constateringen  

De locatie bestaat uit twee grasvelden op een hoger gelegen es. De grasvelden worden van elkaar geschei-

den worden door een smal paadje. Het westelijke grasveldje is omheind met prikkeldraad en er staat een 

klein schuurtje dat voor het houden van dieren werd gebruikt. Ten tijde van het veldbezoek was er geen 

vee aanwezig. Verder staat er nog een tweede schuurtje, een coniferenhaag, enkele bosschages en een 

fruitboom (appel of peer). Het projectgebied wordt aan de westzijde begrensd door een forse groensingel, 

aan de zuidzijde door de Hooidijk, aan de oostzijde door weilanden en aan de noordzijde door de bestaande 

woonwijk Steenbrei III. Figuur 2 geeft een sfeerimpressie van het projectgebied. 
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Figuur 2: Foto vanuit de zuidwestelijke hoek in de richting van het projectgebied (linksboven); Het smalle paadje dat de 

twee grasvelden van elkaar scheidt (rechtsboven); Klein schuurtje dat gebruikt kan worden voor het houden van dieren 

(linksonder); Bosschages en boom in het noordelijke deel van het projectgebied rechtsonder).  

 

2.3 Geplande werkzaamheden 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om vijf rijtjeswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen te 

realiseren.  
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3 WERKWIJZE 
 

3.1 Bureauonderzoek 

Voorafgaand aan het veldbezoek is onderzoek gedaan naar de ligging van het gebied ten opzichte van be-

schermde natuurgebieden, de voorkomende habitats en de verspreidingsgegevens van beschermde soor-

ten in en rondom het gebied. De bronnen die hiervoor zijn geraadpleegd zijn te vinden in de literatuurlijst 

(zie hoofdstuk 7). 

 

3.2 Veldbezoek 

Het veldbezoek is uitgevoerd op 6 februari 2021 en vond plaats van 13:30 tot 14:10. Tijdens het veldbezoek 

was het bewolkt, stond er een matige wind (O4) en was het 1 graden Celsius. Er is gekeken naar het terrein 

en de geschiktheid hiervan voor beschermde plant- en diersoorten. Ook is gekeken naar de aanwezigheid 

van beschermde soorten, met inbegrip van sporen als braakballen, uitwerpselen, nesten en andere moge-

lijke verblijfplaatsen. 

 

3.3 Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van 

natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid 

van het projectgebied voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van deze soorten. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan natuurtoets geldig is voor een periode van maximaal 

drie jaar, tenzij de ecologische omstandigheden in deze periode wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet 

natuurbescherming, of wanneer inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een 

project met meer dan drie jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de natuurtoets opnieuw te 

onderzoeken. 
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4 BELEIDSKADER 

 

4.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel de natuur te beschermen, te ontwikkelen en de biolo-

gische diversiteit te behouden en herstellen. Voor ruimtelijke ingrepen zijn naast de algemene zorgplicht 

(artikel 1.11) ook hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden), hoofdstuk 3 (soortenbescherming) en hoofdstuk 4 

(houtopstanden) van de Wnb van belang. Beschermde gebieden die geen deel uitmaken van het Natura 

2000-netwerk vallen onder het Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden vallen echter niet onder de Wnb, 

maar worden op provinciaal niveau beschermd. 

 

4.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-gebieden zijn aangewezen op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Unie. 

Dit zijn gebieden waarin habitats en soorten beschermd worden die van Europees belang zijn. Per Natura 

2000-gebied zijn specifieke instandhoudingsdoelen opgesteld. Projecten en andere handelingen die nega-

tieve effecten hebben op de kwaliteit van de habitats en/of de instandhoudingsdoelen van het gebied mo-

gen niet plaatsvinden zonder een vergunning. Dit geldt niet alleen voor projecten en handelingen binnen 

het Natura 2000-gebied. Ook projecten en handelingen aangrenzend of buiten het gebied kunnen nega-

tieve effecten veroorzaken. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit een netwerk van natuurgebieden en heeft als doel deze beter 

met elkaar en omringende agrarische gebieden te verbinden. Het NNN is niet meegenomen in de Wnb; 

provincies wijzen zelf gebieden aan en dragen de verantwoordelijkheid voor het NNN en zijn behoud en 

ontwikkeling. In Overijssel zijn de NNN-gebieden aangewezen in de provinciale omgevingsvisie en be-

schermd volgens de bijbehorende omgevingsverordening. 

 

Ruimtelijke ingrepen mogen de kenmerken en waarden van het NNN niet schaden. Dit wordt gewaarborgd 

door het ‘nee, tenzij’-principe. Dit houdt in dat de voorgenomen ontwikkeling geen doorgang kan vinden 

als er sprake is van significant negatieve effecten, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- De ontwikkeling moet van groot openbaar belang zijn; 

- Er zijn geen reële alternatieven; 

- Negatieve effecten op oppervlakte, samenhang en wezenlijke kenmerken en waarden worden zo-

veel mogelijk beperkt en de overblijvende effecten worden gelijkwaardig gecompenseerd. 

 

4.3 Soortbescherming 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes voor soorten: 

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1) 

- Beschermingsregime soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage II van het verdrag van 

Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn (Wnb § 3.2) 

- Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3) 
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In de voorgenoemde paragrafen uit de Wnb zijn verbodspalingen vastgesteld en is vastgesteld voor welke 

handelingen een vrijstelling verleend kan worden. De verbodsbepalingen houden in dat vogels en andere 

beschermde soorten niet gedood of opzettelijk gestoord mogen worden en nesten, voortplantings- en rust-

plaatsen niet beschadigd mogen worden. Verder mogen beschermde planten niet geplukt of vernield wor-

den. Als de werkzaamheden van het project leiden tot het overtreden van deze verbodsbepalingen moet 

worden nagegaan of een provinciale vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen. 

 

4.4 Houtopstanden 

Als houtopstanden buiten de bebouwde kom worden geveld kan er een meld- en herbeplantingsplicht gel-

den. Dergelijke houtopstanden worden in de Wet natuurbescherming omschreven als een zelfstandige 

eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend die een oppervlakte van 10 are of meer 

beslaan. Ook wordt een rijbeplanting van meer dan twintig bomen als houtopstand gerekend (Wnb §4.1). 
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5 RESULTATEN  

 

5.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen 

op een afstand van circa 265 meter en betreft het ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Andere Natura 

2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand zijn ‘Hügelgräberheide Halle-Hesingen’ (ca. 2,95 km), 

‘Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek’ (ca. 6,9 km) en ‘Itterbecker Heide’ (ca. 8,4 km) (figuur 3). 

 

 
Figuur 3. Ligging projectgebied (donkere pijl) t.o.v. de Natura 2000-gebieden (groen gearceerde vlakken). 
 

Storingsfactoren als oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, 

verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten 

zijn niet aan de orde. Gezien de ligging van het projectgebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden 

en de aard van de werkzaamheden kunnen deze negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten. In-

directe negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen echter niet op voorhand worden uitge-

sloten. Er wordt daarom verzocht om een AERIUS-berekening uit te laten voeren. 
 

Natuurnetwerk Nederland 

Het projectgebied ligt op circa 66 meter afstand van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN) (figuur 4). Gezien de ligging buiten deze gebieden en de aard van de werkzaamheden worden 

de kernkwaliteiten en ontwikkelingen van het NNN niet aangetast. 
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Figuur 4. Ligging projectgebied (rood vlak) ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (donkergroen). 

 

Houtopstanden 

De bosschages en fruitboom in het projectgebied vallen niet onder de definitie houtopstanden, zoals be-

doeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. Deze elementen bevinden zich in het noorden van 

het projectgebied in de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Wel 

kan er middels gemeentelijke regelgeving een kapvergunning nodig zijn als deze houtopstanden worden 

verwijderd. 
 

5.2 Soortbescherming 

Vleermuizen 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het projectgebied de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleer-

muis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en watervleermuis. Alle vleermuissoorten vallen onder de 

Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb). 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen kunnen globaal opgedeeld worden in boombewonende soorten zoals de rosse vleermuis en 

gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis. Ook zijn er soorten die zowel gebouw- als 

boombewonend zijn. 
 
Gebouwbewonende soorten maken doorgaans gebruik van spouwruimtes, spleten en vergelijkbare ruim-

tes in gebouwen. In het projectgebied zijn twee kleine schuurtjes aanwezig. Deze zijn echter niet voorzien 

van geschikte tussenruimtes waardoor de schuurtjes niet kunnen voorzien in een verblijfsfunctie. Nega-

tieve effecten op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen kunnen daarom worden uitgeslo-

ten. 
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De fruitboom in het noordelijke deel van projectgebied heeft geen holtes die kunnen voorzien in een ver-

blijfplaats. Hierdoor zijn negatieve effecten op verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen uitgeslo-

ten. In de naast het projectgebied gelegen groensingel werden ook geen holtes aangetroffen. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen volgen vaak lijnvormige elementen om heen en weer te bewegen tussen de verblijfplaatsen 

en foerageergebieden. Het behoud van lijnvormige landschapselementen is daarom van groot belang voor 

de instandhouding van vleermuispopulaties. Met de bouw van nieuwe woningen worden geen kwetsbare 

verbindingen aangetast. Daarnaast blijft de naast het projectgebied gelegen groensingel intact. Negatieve 

effecten op vliegroutes van vleermuizen kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

Foerageergebieden 

De in Nederland voorkomende vleermuizen leven allemaal van insecten. Ze foerageren daarom op allerlei 

plekken waar veel vliegende insecten aanwezig zijn. Enkele voorbeelden van dit soort gebieden zijn wind-

beschutte plaatsen langs lijnvormige elementen (bijv. sloten, beken en houtwallen), maar ook open plek-

ken in bosgebieden of langs oevers met rietkragen. Bij het verdwijnen van essentiële foerageergebieden 

gaan de verblijfplaatsen ook verloren. Met de bouw van nieuwe woningen verdwijnen er geen foerageer-

gebieden. Daarnaast blijft de naast het projectgebied gelegen groensingel intact. Negatieve effecten op 

essentiële foerageergebieden kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Algemene soorten 

Verschillende algemene grondgebonden zoogdieren kunnen voorkomen in en rondom het projectgebied, 

bijvoorbeeld de bosmuis en rosse woelmuis. Zo werden tijdens het veldbezoek een muizennest, molsho-

pen, muizenholen en een konijnenhol (figuur 5) aangetroffen. Het is niet uit te sluiten dat deze zoogdieren 

in het projectgebied aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Voor deze grondgebonden zoogdieren geldt 

in Overijssel een vrijstelling van de Wet natuurbescherming. Verder moet wel de zorgplicht in acht worden 

gehouden (artikel 1.11 Wnb), waarbij handelingen die nadelige effecten hebben achterwege gelaten moe-

ten worden. Indien dit niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten te 

voorkomen of beperken. 
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Figuur 5. Hergebruik van een voormalig vogelnest (waarschijnlijk een merel) door een muis of woelmuis. Het nest is 

komvormig, gevuld met nootjes en werd aangetroffen in het schuurtje naast de groensingel (links); Konijnenhol op het 

westelijke veldje (rechts). 

 

Strikt beschermde soorten 

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de egel, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, 

wild zwijn en eekhoorn in de omgeving van het projectgebied voorkomen. 

 

De egel is een nachtactieve soort die voorkomt in bijna alle landschapstypen. Ze hebben echter een voor-

keur voor tuinen, bosranden, struweel en loofbossen met voldoende ondergroei. De zomer- en winternes-

ten bevinden zich in een nest van bladeren, takken en ander plantaardig materiaal. ’s Zomers slapen ze ook 

in dicht struikgewas of in konijnenholen (Veldman & Troost, 2019). Tijdens het veldbezoek werden een 

konijnenhol en diverse ophopingen van takken en bladeren aangetroffen die mogelijk door de egel worden 

gebruikt als verblijfplaats (figuur 5 en 6). Deze bevinden zich bij de bosschages in het noordelijke deel van 

het projectgebied. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden kunnen daarom niet worden uit-

gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Ophoping van takken en bladeren vormen een potentiële rust- of verblijfplaats voor de egel. 
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De boommarter is een bosbewoner die in verschillende bostypen voorkomt. Boommarters verblijven in 

holen van andere diersoorten en passen die naar eigen behoefte aan. Vaak zijn dit holtes die zijn uitgehakt 

door spechten of burchten van vossen en dassen (Zoogdiervereniging, 2021a). Dergelijke boomholtes en 

burchten werden niet aangetroffen binnen de begrenzing van het projectgebied. Daarnaast zijn de bos-

schages onvoldoende ontwikkeld om tot het functioneel leefgebied van de boommarter te behoren. Nega-

tieve effecten op de soort kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De steenmarter gebruikt hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes, boomholtes en dichte stru-

welen als verblijfplaats (Zoogdiervereniging, 2021c). Tijdens de quickscan is daarom gelet op sporen (bijv. 

latrines en prooiresten) die duiden op de aanwezigheid van de soort. Deze werden niet aangetroffen. Daar-

naast zijn de bosschages onvoldoende ontwikkeld om tot het functioneel leefgebied van de steenmarter te 

behoren. Negatieve effecten op de soort kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De bunzing, hermelijn en wezel zijn kleine marterachtigen die in kleinschalige cultuurlandschappen voor-

komen (Bouwens, 2017). Alle kleine marters zoeken graag dekking in houtwallen, houtstapels of heggen. 

Ze nestelen vaak in holen van andere diersoorten. Zo wordt de bunzing vaak aangetroffen in de holen van 

konijnen, mollen, vossen en dassen, maar bijvoorbeeld ook andere beschutte ruimtes zoals onder boom-

wortels of takkenrillen. De hermelijn nestelt meestal in de holen van mollen en konijnen en de wezel vooral 

in holen van muizen, ratten en konijnen (Veldman & Troost, 2019). Zowel de rust- en verblijfplaatsen als de 

functionele leefomgeving van de kleine marters zijn beschermd. In het projectgebied is tenminste één ko-

nijnenhol aanwezig (figuur 5) en de bosschages aan de noordelijke rand van het projectgebied kunnen be-

horen tot het functioneel leefgebied (figuur 6). Omdat onduidelijk is of de kleine marters aanwezig zijn 

kunnen negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden niet worden uitgesloten.  

 
Wilde zwijnen komen voornamelijk voor in eiken- en beukenbossen. In Nederland worden ze vooral aan-

getroffen op de Veluwe en de Meinweg, maar ook in andere delen van het land komt het wild zwijn voor. 

Dichter bij het projectgebied bevindt zich een populatie in het Bentheimer Wald (omgeving Bad Bentheim, 

Duitsland). Door de aanwezigheid van wilde zwijnen in dit gebied wordt de soort incidenteel ook in de 

omgeving van het projectgebied waargenomen (WBE West-Twente, 2021). Tijdens het veldbezoek werden 

er echter geen sporen van de soort aangetroffen. Daarnaast maken het tekort aan schuilgelegenheden en 

de geringe afstand tot de bebouwde kom het tot een ongeschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kunnen 

negatieve effecten op het wild zwijn worden uitgesloten. 

 

Eekhoorns bouwen bolvormige nesten in bomen. Deze hebben een doorsnede van 30 tot 50 cm en zijn 

vooral ‘s winters goed waarneembaar. Soms gebruiken ze ook boomholtes, oude kraaien- of eksternesten 

of grote nestkasten als nestplaats. Nesten van eekhoorns kunnen op die van de ekster lijken, maar zijn te 

onderscheiden door de aanwezigheid van blaadjes (Zoogdiervereniging, 2021b). De bosschages en fruit-

boom in het noordelijk deel van het projectgebied zijn echter niet voorzien van holtes of nesten die kunnen 

functioneren als verblijfplaats voor de soort. In de groensingel naast het projectgebied werden ook geen 

holtes of nesten aangetroffen. Negatieve effecten op de eekhoorn kunnen daarom worden uitgesloten. 
 
  



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   14    3411.01 

Vogels 

Algemene soorten 

Verschillende algemene vogelsoorten kunnen voorkomen in en rondom het projectgebied. Tijdens het 

veldbezoek werden de houtduif, heggenmus en winterkoning waargenomen. Alle in het wild levende vo-

gelsoorten mogen niet opzettelijk gestoord, gevangen of gedood worden volgens de Vogelrichtlijn (artikel 

3.1 Wnb). Tevens zijn alle vogelsoorten tijdens het broedseizoen beschermd. Omdat niet kan worden uit-

gesloten dat algemene vogels het volgende broedseizoen zullen nestelen in het projectgebied, geldt dat 

buiten het broedseizoen moet worden gewerkt om verstoring te voorkomen. Voor de meeste vogels kan 

worden aangenomen dat het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli loopt, maar bij enkele soorten 

begint het seizoen eerder of loopt het langer door. Geldend hierbij is de aanwezigheid van een broedgeval 

op het moment van ingrijpen. 
 

Strikt beschermde soorten 

Van sommige vogelsoorten zijn de vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd. In de omgeving van 

Vasse kunnen dit de volgende soorten zijn: wespendief, buizerd, havik, sperwer, torenvalk, boomvalk, kerk-

uil, bosuil, ransuil, steenuil, zwarte specht, raaf, boerenzwaluw, huiszwaluw, grote gele kwikstaart en huis-

mus. Van deze soorten kunnen de wespendief, havik, boomvalk, zwarte specht, raaf, huiszwaluw en grote 

gele kwikstaart op voorhand worden uitgesloten. Zo broeden de wespendief, havik, boomvalk, zwarte 

specht en raaf alleen in bosgebieden of houtopstanden waar geen verstoring optreedt, bevindt de broed-

biotoop van de grote gele kwikstaart zich langs beken en rivieren in bosrijke gebieden en ontbreekt het aan 

geschikte bebouwing voor de huiszwaluw. 

 

De buizerd is een roofvogel die voorkomt in gevarieerde landschappen waar weilanden worden afgewisseld 

met houtwallen, bosranden en andere houtopstanden (BIJ12, 2017a). Het projectgebied vormt daarom een 

potentieel geschikte leefomgeving voor de soort. In de groensingel naast het projectgebied bevinden zich 

echter geen nesten, waardoor negatieve effecten op de jaarrond beschermde nestplaatsen van de buizerd 

kunnen worden uitgesloten. 

 

De sperwer broedt voornamelijk in jonge dichte naaldbossen en halfopen landschappen, maar kan ook in 

laanbomen, geïsoleerde bosjes en parken broeden (Vogelbescherming Nederland, 2021d). In de groensin-

gel naast het projectgebied bevinden zich echter geen nesten, waardoor negatieve effecten op de jaarrond 

beschermde nestplaatsen van de sperwer kunnen worden uitgesloten. 

 

De torenvalk komt voor in open en halfopen boerenland met voldoende aanbod aan woelmuizen. Ze broe-

den hier in speciale nestkasten, in oude kraaiennesten of in nissen van gebouwen (Vogelbescherming Ne-

derland, 2021e). In de projectgebieden zijn echter geen nestkasten of oude kraaiennesten aanwezig. Ook 

werden in de kleine schuurtjes geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een nestlo-

catie. Negatieve effecten op de torenvalk kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

De bosuil komt voor in loof- en gemengde bossen, houtwallen, boerenerven en grote stadsparken met 

oude bomen. De soort nestelt in boomholtes, nestkasten en ruimtes in oude schuren (Vogelbescherming 

Nederland, 2021b). Tijdens het veldbezoek werden geen sporen aangetroffen die duiden op een nestlocatie 

van de soort. De bomen in de groensingel naast het projectgebied zijn niet voorzien van nestholtes. Hier-

door kunnen negatieve effecten op de jaarrond beschermde nesten van de bosuil worden uitgesloten. 
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De kerkuil leeft doorgaans in cultuurlandschappen waar ook kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen 

en bosjes worden aangetroffen. De soort broedt in Nederland in ongeveer 90% van de gevallen in nest-

kasten die in boerenschuren zijn geplaatst (BIJ12, 2017c). In het projectgebied is geen geschikte bebouwing 

aanwezig, waardoor er geen nest- of rustplaatsen zijn. Ook werden er geen sporen aangetroffen. Negatieve 

effecten op de kerkuil kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De ransuil leeft in kleinschalige landbouwlandschappen, bosranden, parken en open bosgebieden. De soort 

broedt meestal in oude nesten van kraaien, eksters en soms in oude nesten van reigers, roofvogels of eek-

hoorns. Bij voorkeur bevinden deze zich in naaldbomen, maar ook in boomopslag, houtwallen en vrij-

staande bomen (Vogelbescherming Nederland, 2021c). In de groensingel naast het projectgebied is daarom 

gekeken naar de aanwezigheid van nesten in bomen, maar deze werden niet aangetroffen. Negatieve ef-

fecten op de ransuil kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De steenuil is een soort die voorkomt in kleinschalige cultuurlandschappen. Steenuilen broeden meestal in 

boomholten, nestkasten of nauwe ruimtes in gebouwen, bijvoorbeeld tussen de dakbedekking en het be-

schot. De steenuil is een zeer honkvaste soort die jaarrond gebruikt maakt van het nest (BIJ12, 2017e). In 

het projectgebied zijn geen geschikte nestlocaties in gebouwen of holtes in bomen aanwezig waardoor er 

geen nest- of rustplaatsen zijn. Ook werden er geen sporen aangetroffen. Negatieve effecten op de steenuil 

kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

De boerenzwaluw is een soort die voorkomt in open en halfopen boerenland waar ze nestelen in boeren-

schuren met openingen waar ze in en uit kunnen vliegen (Vogelbescherming Nederland, 2021a). De schuur-

tjes zijn daarom onderzocht op de aanwezigheid van nestlocaties. In het kleine schuurtje naast de groen-

singel is een vogelnest aanwezig, hoogstwaarschijnlijk van een merel, die nu gebruikt wordt door een muis 

of woelmuis. Er zijn verder geen nesten aanwezig, waardoor negatieve effecten op vaste rust- en nestplaat-

sen van de boerenzwaluw kunnen worden uitgesloten. 

 
De huismus is een standvogel die gebonden is aan bebouwing en komt voornamelijk voor in dorpen en 

steden. Nesten worden doorgaans gebouwd onder dakpannen of kieren en spleten van woningen (BIJ12, 

2017b). In het projectgebied zijn geen geschikte nestlocaties aanwezig en de aanwezige bosschages zullen 

daarom niet behoren tot de functionele leefomgeving. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamhe-

den kunnen worden uitgesloten. 
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Naast strikt beschermde soorten, staan er ook soorten in de Wet natuurbescherming beschreven waarvan 

het nest alleen jaarrond beschermd is als er zwaarwegende ecologische redenen zijn. In de omgeving van 

het projectgebied kunnen dit de volgende soorten zijn: ijsvogel, groene specht, grote bonte specht, mid-

delste bonte specht, kleine bonte specht, glanskop, veldleeuwerik, boomklever, boomkruiper, spreeuw, 

grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en ringmus. Dit zijn 

voornamelijk holenbroeders, maar ook soorten die afhankelijk zijn van akkerland of soorten die op of tegen 

gebouwen aan nestelen. Voor de meeste soorten geldt dat ze in de omgeving van het projectgebied vol-

doende uitwijkmogelijkheden hebben, waardoor er geen ecologisch zwaarwegende redenen zijn om po-

tentiële nesten van deze soorten jaarrond te beschermen. Voor soorten die afhankelijk zijn van akkerland 

geldt dat deze in vrijwel heel Nederland zeer sterk in aantal zijn afgenomen. In de omgeving van Vasse kan 

het gaan om de veldleeuwerik en ringmus. Voor de veldleeuwerik ligt het projectgebied te dicht bij de 

bebouwde kom en worden de landbouwgronden te intensief bewerkt. Hierdoor worden broedgevallen van 

de veldleeuwerik niet verwacht. Daarnaast zijn er geen boomholtes of nestkasten aanwezig voor de ring-

mus, waardoor ook negatieve effecten op deze soort zijn uitgesloten 
 

Reptielen en amfibieën 

Algemene soorten 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens zijn verschillende algemene amfibieën in en rondom het 

projectgebied te verwachten, bijvoorbeeld de kleine watersalamander en bruine kikker. Voor de algemene 

soorten geldt een vrijstelling van de Wet natuurbescherming. Verder geldt wel de zorgplicht (artikel 1.11 

Wnb), waarbij handelingen die nadelige effecten hebben achterwege gelaten moeten worden. Indien dit 

niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen of beperken. 

 

Strikt beschermde soorten 

Uit de openbare beschikbare verspreidingsgegevens blijkt dat de heikikker, poelkikker, kamsalamander, 

zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm in de omgeving van het projectgebied kunnen voorko-

men. De heikikker, poelkikker, kamsalamander en zandhagedis vallen onder de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 

Wnb) en de hazelworm en levendbarende hagedis zijn nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb). 

Van deze soorten kunnen de heikikker, poelkikker en kamsalamander op voorhand worden uitgesloten 

door het ontbreken van aquatische elementen. 

 
De zandhagedis komt voor in zandige, droge heide- en duingebieden met struikhei. Ze hebben voldoende 

zonnige plekken nodig om op te kunnen warmen (BIJ12, 2017f). In het projectgebied zijn deze habitattypen 

niet aanwezig, waardoor negatieve effecten op de soort kunnen worden uitgesloten. 

 

De levendbarende hagedis komt voornamelijk voor op heidevelden en hoogvenen en wordt hier vaak op 

vochtige plekken waargenomen. De soort komt ook voor in bermen, ruige graslanden, open bossen en 

duingebieden (BIJ12, 2017d; RAVON, 2021b). Het projectgebied voldoet niet aan de habitateisen die de le-

vendbarende hagedis stelt. De aanwezige graslanden zijn kort gemaaid en niet van een natuurlijke samen-

stelling. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden kunnen worden uitgesloten. 
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De hazelworm verblijft vaak onder vegetatie en dood hout en komt voornamelijk voor in open bossen, 

bosranden, heideterreinen, houtwallen en bermen op zand- en lössgronden (RAVON, 2021a). De bosscha-

ges in het noordelijk deel van het projectgebied zijn te klein van oppervlak om tot een vaste rust- of ver-

blijfplaats van een hazelworm te behoren. Negatieve effecten op de hazelworm kunnen daarom worden 

uitgesloten. 
 

Vlinders 

Uit de openbare beschikbare verspreidingsgegevens blijkt dat de strikt beschermde grote vos, kleine ijsvo-

gelvlinder, grote weerschijnvlinder en bruine eikenpage eventueel te verwachten zijn in de omgeving van 

het projectgebied. Deze vlindersoorten zijn nationaal beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 

3.10 Wnb). 

 

De grote vos is een zeldzame, migrerende vlinder die haar eitjes legt rond de bovenste takken van hoogop-

gaande bomen. In Nederland voorzien iepen in 96% van de gevallen in de voortplantingsplaatsen van grote 

vossen. Sommige wilgensoorten, de pruim en de zoete kers vullen de overige 4% op. De soort overwintert 

als vlinder in oude, houten schuren, in holle bomen en tussen houtstapels (Nederlands Soortenregister, 

2021). In het projectgebied is een kleine boom uit het geslacht Prunus aanwezig, maar gezien het geringe 

formaat is deze niet geschikt als waardplant. Daarnaast werden in de kleine schuurtjes geen overwinte-

rende exemplaren aangetroffen. Negatieve effecten op de voortplantings- en overwinteringslocaties kun-

nen worden uitgesloten. 

 

De kleine ijsvogelvlinder komt vooral voor langs bosranden van loof- en gemengde bossen en is in alle 

levensstadia afhankelijk van de wilde kamperfoelie (De Vlinderstichting, 2018). Het projectgebied vormt 

geen geschikte voorplantingshabitat omdat er geen waardplanten aanwezig zijn. Negatieve effecten op de 

strikt beschermde kleine ijsvogelvlinder zijn uitgesloten. 

 

De grote weerschijnvlinder komt vooral voor in oude, vochtige bossen, wilgenbroekbossen of bossen langs 

beekdalen. De soort is in alle levensstadia afhankelijk van de boswilg, maar wordt soms ook op de grauwe 

wilg aangetroffen (De Vlinderstichting, 2021b). Het projectgebied vormt geen geschikte voorplantingshabi-

tat omdat er geen waardplanten aanwezig zijn. Negatieve effecten op de strikt beschermde grote weer-

schijnvlinder zijn uitgesloten. 

 

De bruine eikenpage komt hoofdzakelijk voor langs bosranden en open loofbossen waar ook braamstru-

weel wordt aangetroffen. De zomereik vormt de belangrijkste waardplant, maar ook andere eikensoorten 

worden gebruikt (De Vlinderstichting, 2021a). Omdat de zomereiken in de naastgelegen groensingel niet 

worden aangetast kunnen negatieve effecten op de bruine eikenpage worden uitgesloten. 

 

Kevers 

Het nabijgelegen Springendal en het Dal van de Mosbeek staan bekend om de aanwezigheid van het strikt 

beschermde vliegend hert. De soort wordt aangetroffen in oude eikenbossen en de larven zijn voor hun 

voortbestaan afhankelijk van rottend eikenhout dat door schimmels is aangetast (EIS Kenniscentrum Insec-

ten, 2021). Het projectgebied is daarom onderzocht op de aanwezigheid van rottende eikenstobben die als 

voortplantingsplaats kunnen functioneren. Omdat deze niet werden aangetroffen kunnen negatieve effec-

ten op het vliegend hert worden uitgesloten.  
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Overige beschermde soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van strikt beschermde vissen, weekdieren of libellen rondom het pro-

jectgebied. Door het ontbreken van waarnemingen en de afwezigheid van aquatische elementen kunnen 

negatieve effecten op deze soortgroepen worden uitgesloten. 
 

Vaatplanten 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens blijkt dat de strikt beschermde dennenorchis, dreps en ko-

rensla in de omgeving van het projectgebied te verwachten zijn. Deze soorten worden beschermd volgens 

artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Van de genoemde soorten kan de aanwezigheid van de den-

nenorchis op voorhand worden uitgesloten. Op de hogere zandgronden komt de dennenorchis alleen voor 

in bosgebieden. 

 

In Nederland komt korensla vrijwel uitsluitend voor op kalkarme wintergraanakkers. Waarnemingen uit de 

omgeving hebben betrekking op ecologisch beheerde graanakkers in het Springendal en Dal van de Mos-

beek. Aangezien de lokale omstandigheden in het projectgebied ongeschikt zijn voor korensla kunnen ne-

gatieve effecten op de soort worden uitgesloten. 

 

Dreps is een zeldzame draviksoort die een voorkeur heeft voor kalkarme wintergraan- en speltakkers. Daar-

naast wordt de soort ook wel aangetroffen op spoorwegterreinen, braakliggende grond, wegbermen, ruig-

ten en soortgelijke terreinen. Omdat de graslanden kort gemaaid zijn en intensief worden gebruikt is het 

projectgebied ongeschikt als standplaats voor dreps. Negatieve effecten kunnen daarom worden uitgeslo-

ten. 

 

Tijdens de quickscan werden de volgende algemene plantensoorten waargenomen: Japanse sierkwee, ha-

zelaar, driekleurig viooltje, vogelmuur, reukeloze kamille, valse kamille en winterpostelein. Voor deze soor-

ten geldt geen ontheffingsplicht. 
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5.3 Samenvatting 

Onderstaande tabel geeft de soorten weer die (mogelijk) aanwezig zijn, de effecten waar ze last van hebben 

en eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden. 

 

Soortgroep Soort(en) Aanwezig-

heid 

Mogelijk effect Opmerkingen 

Vleermuizen Verblijfplaatsen gebouw-

bewonende soorten 

Nee Nee - 

Verblijfplaatsen boom-

bewonende soorten 

Nee Nee - 

Vliegroutes 

 

Nee Nee - 

Foerageergebieden Nee Nee - 

Grondgebon-

den zoogdier-

soorten 

Bunzing, hermelijn en 

wezel 

Mogelijk Verstoring of verdwij-

nen verblijfplaatsen 

Nader onderzoek 

nodig 

Egel Mogelijk Verstoring of verdwij-

nen verblijfplaatsen 

Nader onderzoek 

nodig 

Algemene soorten 

 

Ja Nee* - 

Vogels Strikt beschermde soor-

ten 

Nee Nee - 

Algemene soorten Ja Verstoring of verdwij-

nen nestplaatsen 

Werken buiten het 

vogelbroedseizoen 

Reptielen en 

amfibieën 

Strikt beschermde soor-

ten 

Nee Nee - 

Algemene soorten 

 

Mogelijk Nee* - 

Vlinders Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Kevers Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Overige dier-

soorten 

Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Vaatplanten 

 

Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

*Er dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 
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6 CONCLUSIE 

 

6.1 Conclusies gebieds- en soortbescherming 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het project op vaste verblijf- en rustplaatsen van 

beschermde plant- en diersoorten (Wnb). Daarnaast zijn de mogelijke effecten op beschermde natuurge-

bieden onderzocht. Deze worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. 

 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Storingsfactoren als oppervlakteverlies, versnippe-

ring, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door trilling, op-

tische verstoring en verstoring door mechanische effecten zijn niet aan de orde. Gezien de afstand tot het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (265 meter) en de aard van de werkzaamheden kunnen deze negatieve 

effecten op voorhand worden uitgesloten. Indirecte negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie 

kunnen echter niet op voorhand worden uitgesloten. Er wordt daarom verzocht om een AERIUS-berekening 

uit te laten voeren. 
 

Het projectgebied ligt op circa 66 meter afstand van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN). Gezien de ligging buiten deze gebieden en de aard van de werkzaamheden worden de kern-

kwaliteiten en ontwikkelingen van het NNN bij de werkzaamheden niet aangetast. 

 

Houtopstanden 

De bosschages en fruitboom in het projectgebied vallen niet onder de definitie houtopstanden, zoals be-

doeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. De elementen bevinden zich in het noorden van het 

projectgebied in de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Wel kan 

er middels gemeentelijke regelgeving een kapvergunning nodig zijn als deze houtopstanden worden ver-

wijderd. 

 

Soortbescherming 

Van een aantal soorten is de aanwezigheid in het projectgebied niet uit te sluiten. Hieronder wordt per 

soort ingegaan op de bescherming en de mogelijke effecten die zij kunnen ondervinden door de werkzaam-

heden. 

 

Egel 

Tijdens het veldbezoek werden een konijnenhol en diverse ophopingen van takken en bladeren aangetrof-

fen die mogelijk door de egel worden gebruikt als verblijfplaats. Het konijnenhol bevindt zich op het wes-

telijke veld en de bosschages liggen in het noordelijke deel van het projectgebied. Het verwijderen van het 

konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect hebben op de egel. De 

egel is een nationaal beschermde soort (artikel 3.10 Wnb) en is in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. 

Hierdoor is het verboden om de soort te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk 

te beschadigen of vernielen. Nader onderzoek naar de egel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stel-

len of deze soort voorkomt in het projectgebied. 
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Bunzing, hermelijn en wezel 

Van de bunzing, hermelijn en wezel is de aanwezigheid in het projectgebied niet uit te sluiten. In het pro-

jectgebied is tenminste één konijnenhol aanwezig die als verblijfplaats kan worden gebruikt en de bosscha-

ges aan de noordelijke rand van het projectgebied kunnen behoren tot het functioneel leefgebied. Het 

verwijderen van het konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect heb-

ben op de bunzing, hermelijn of wezel. De kleine marterachtigen zijn nationaal beschermd (artikel 3.10 

Wnb) en zijn in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. Hierdoor is het verboden om de soorten opzettelijk 

te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen. Nader 

onderzoek naar de bunzing, hermelijn en wezel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de 

soorten voorkomen in het projectgebied. 

 

Algemene diersoorten 

Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden algemene diersoorten in het projectgebied voorkomen. Zo 

werden tijdens het veldbezoek een konijnenhol, muizenholen, molshopen en een nest van een muis of 

woelmuis aangetroffen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet de algemene zorgplicht in acht 

worden genomen (artikel 1.11 Wnb). Handelingen die nadelige effecten hebben moet zoveel mogelijk wor-

den voorkomen. Indien dit niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten 

te beperken of ongedaan te maken. Overigens moeten de werkzaamheden plaatsvinden buiten het vogel-

broedseizoen omwille de aanwezigheid van algemene broedvogelsoorten. 
 

6.2 Nader onderzoek 

Gelet op de geschiktheid van het projectgebied voor de egel, bunzing, hermelijn en wezel is nader onder-

zoek noodzakelijk om de daadwerkelijke functie van het projectgebied voor deze soorten te kunnen bepa-

len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbescher-

ming aan de orde zijn. 

 

Egel, bunzing, hermelijn en wezel 

Het nader onderzoek naar de egel, bunzing, hermelijn en wezel wordt gecombineerd uitgevoerd conform 

de ‘Brochure Soortenbescherming in Overijssel’ (Veldman & Troost, 2019) en ‘Handreiking Kleine Marters 

in relatie tot soortbescherming’ (Bouwens, 2017). Het onderzoek vindt plaats in de periode waarin egels en 

kleine marterachtigen het meest actief zijn. Dit is van maart tot en met september. Onderzoek naar deze 

soorten vindt plaats aan de hand van een combinatie van onderzoeksmaterialen, namelijk met een came-

raval, sporenbuis en marterbox. Om aanwezigheid van de soorten aan te kunnen tonen worden deze ma-

terialen gedurende zes weken tijdens de actieve periode geplaatst in de bosschages in het noordelijke deel 

van het projectgebied. Dit is de enige locatie waar de onderzoeksmaterialen verdekt kunnen worden op-

gesteld. 

 

 
  



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   22    3411.01 

7 LITERATUURLIJST 

 

7.1 Referenties 

Bouwens, S. (2017). Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. ’s-Hertogenbosch, Neder-

land: Zoogdiervereniging Nederland en Provincie Noord-Brabant 

 

BIJ12 (2017a). Kennisdocument Buizerd, Buteo buteo, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: Utrecht, Nederland. 

 

BIJ12 (2017b). Kennisdocument Huismus, Passer domesticus, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: Utrecht, Nederland. 

 

BIJ12 (2017c). Kennisdocument Kerkuil, Tyto alba, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: Utrecht, Nederland. 

 

BIJ12 (2017d). Kennisdocument Levendbarende hagedis, Zootoca vivipara, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: 

Utrecht, Nederland. 

 

BIJ12 (2017e). Kennisdocument Steenuil, Athene noctua, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: Utrecht, Nederland. 

 

BIJ12 (2017f). Kennisdocument Zandhagedis, Lacerta agilis, versie 1.0, juli 2017. BIJ12: Utrecht, Nederland. 

 

De Vlinderstichting (2018). Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden. Ge-

raadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbe-

richt/kleine-ijsvogelvlinder-profiteert-van-goed-beheer-en-warme-meimaanden 

 

De Vlinderstichting (2021a). Bruine eikenpage, Satyrium ilicis. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-eikenpage 

 

De Vlinderstichting (2021b). Grote weerschijnvlinder, Apatura iris. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-weerschijnvlinder 

 

EIS Kenniscentrum Insecten (2021). Vliegend hert. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.eis-

nederland.nl/vliegendhert 

 

Nederlands Soortenregister (2021). Grote vos, Nymphalis polychloros. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via 

https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id= 

168189&cat=152 

RAVON (2021a). Hazelworm, Anguis fragilis. Geraadpleegd op 4 februari 2021 via 

https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm  

RAVON (2021b). Levendbarende hagedis, Zootoca vivipara. Geraadpleegd op 4 februari 2021 via 

https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/levendbarende-hagedis 

 

Veldman, J. & Troost, C. (2019). Brochure Soortenbescherming in Overijssel: Bunzing, egel, hermelijn en 

wezel. Zwolle, Nederland: Provincie Overijssel. 



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   23    3411.01 

 

Vogelbescherming Nederland (2021a). Boerenzwaluw. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boerenzwaluw 

 

Vogelbescherming Nederland (2021b). Bosuil. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.vogelbe-

scherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/bosuil 

 

Vogelbescherming Nederland (2021c). Ransuil. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.vogelbe-

scherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ransuil 

 

Vogelbescherming Nederland (2021d). Sperwer. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.vogel-

bescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/sperwer 

 

Vogelbescherming Nederland (2021e). Torenvalk. Geraadpleegd op 2 februari 2021 via https://www.vogel-

bescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/torenvalk 

 

WBE West-Twente (2021). Grote hoefdieren. Geraadpleegd op 1 februari 2021 via https://www.wbewest-

twente.nl/flora-fauna/grote-hoefdieren.php 

 

Zoogdiervereniging (2021a). Boommarter. Geraadpleegd op 4 februari 2021 via https://www.zoogdierver-

eniging.nl/zoogdiersoorten/boommarter 

 

Zoogdiervereniging (2021b). Eekhoorn. Geraadpleegd op 4 februari 2021 via https://www.zoogdiervereni-

ging.nl/zoogdiersoorten/eekhoorn 

 

Zoogdiervereniging (2021c). Steenmarter. Geraadpleegd op 4 februari 2021 via https://www.zoogdiervere-

niging.nl/zoogdiersoorten/steenmarter 
 

7.2 Gebruikte websites 

www.floron.nl 

www.pdok.nl 

www.ravon.nl 

www.verspreidingsatlas.nl 

www.waarneming.nl 

www.zoogdiervereniging.nl 
 

7.3 Overige geraadpleegde bronnen 

Dietz, C. & Kiefer, A. (2016). Bats of Britain and Europe. Londen, Verenigd Koninkrijk: Bloomsbury Pu-

blishing. 

 

Jędrzejewski, W. & Sidorovich, V. (2010). The art of tracking animals. Białowieża, Polen: Mammal Re-

search Institute Polish Academy of Sciences Białowieża. 

 

Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. (2009). Birds of Europe (2e ed.). Londen, Verenigd Koninkrijk: 

HarperCollins Publishers. 



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   24    3411.01 

 

Tolman, T. & Lewington, R. (2008). Collins Butterfly Guide: The Most Complete Guide to the Butterflies of 

Britain and Europe. Londen, Verenigd Koninkrijk: HarperCollins Publishers. 

 

Vogelbescherming Nederland & Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (2007). Topografische atlas voor 

flora en fauna van Nederland (1e ed.). Papendrecht, Nederland: Mouthaan Grafisch Bedrijf. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2 Stikstofberekening 



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  1 

 

Voortoets stikstofdepositie 
 
Hooidijk, Vasse 
 
Gemeente Tubbergen 
  



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over het plan:  

Plannaam: Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse 

Datum: 26-01-2021 

Projectnummer Buro SRO: 89.104.02 

  

Gegevens projectbetrokkenen: 

Opdrachtgever: De Bunte Vastgoed Oost BV 

Contactpersoon opdrachtgever: D.W.M. Joosten 

  

Gegevens Buro SRO:  

Projectleider Buro SRO: Dhr. L. Arends 

Bezoekadres vestiging Arnhem: Sweerts de Landasstraat 50   

6814 DG te Arnhem  

Telefoon: 026 – 35 23 125 

E-mail: arnhem@buro-sro.nl  

Internet: www.Buro-SRO.nl 

  

  

  



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  3 

Inhoudsopgave 
 
Hoofdstuk 1  Inleiding ................................................................................................................................. 5 

1.1  Doelstelling onderzoek .......................................................................................................................... 5 

1.2  Projectbeschrijving ................................................................................................................................ 5 

1.3  Maatgevende Natura 2000-gebieden.................................................................................................... 7 

Hoofdstuk 2  Wettelijk kader ...................................................................................................................... 8 

2.1  Landelijke wet- en regelgeving .............................................................................................................. 8 

2.2  Voortoets ............................................................................................................................................... 8 

2.3  Passende beoordeling ........................................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 3  Berekeningssystematiek ....................................................................................................... 10 

3.1  Gebruikt rekenmodel........................................................................................................................... 10 

3.2  Input rekenmodel ................................................................................................................................ 10 

3.2.1 Toekomstig gebruik .............................................................................................................................. 10 

3.2.2 Aanlegfase ............................................................................................................................................ 10 

Hoofdstuk 4  Resultaten berekening .......................................................................................................... 13 

4.1 Gebruiksfase ................................................................................................................................................ 13 

4.2 Aanlegfase ................................................................................................................................................... 14 

Hoofdstuk 5  Conclusies ............................................................................................................................. 17 

Bijlagen  .............................................................................................................................................. 19 

Bijlage 1: Toelichting uitgangspunten aanlegfase ............................................................................................. 21 

Bijlage 2: AERIUSberekening toekomstig gebruik ............................................................................................. 23 

Bijlage 3: AERIUSberekening aanlegfase ........................................................................................................... 25 

 

  



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  4 

  



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  5 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1  Doelstelling onderzoek 
Op bestaande agrarische grond worden 9 woningen gerealiseerd. 

Doel van dit onderzoek is toetsing van mogelijke (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van 

de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming.  

 

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de toekomstige gewenste 

situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever, ervaringscijfers en 

kengetallen. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en getoetst of het plan 

(mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden.  

 

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de 

berekende resultaten en de conclusie. 

1.2  Projectbeschrijving 
Het plangebied is gelegen aan de Hooidijk te Vasse. Onderstaande afbeelding toont de ligging van het 

plangebied in de omgeving. 

 

 
Ligging van het plangebied 

 



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  6 

Op agrarische grond worden 9 woningen gerealiseerd, bestaande uit 5 woningen op rij en 4 twee onder één 

kap woningen. 

 

 

 

 
Ligging toekomstige situatie 
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1.3  Maatgevende Natura 2000-gebieden 

Voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening moet rekening gehouden worden met Natura 2000- 

gebieden. AERIUS toetst automatisch aan alle Natura 2000-gebieden in Nederland en aan nabijgelegen 

buitenlandse Natura 2000-gebieden. Het meest nabijgelegen en maatgevende Natura 2000-gebied voor dit 

project is Springendal & Dal van de Mosbeek. Deze ligt op een afstand van circa 300 m van het project. Op de 

afbeelding hieronder zijn het plangebied en de betreffende Natura 2000-gebieden weergegeven. 

 

Ligging plangebied in relatie tot de maatgevende Natura 2000-gebieden 
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 

 

2.1  Landelijke wet- en regelgeving 
In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Voor plannen en projecten dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, 

getoetst te worden of het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen 

die gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere 

handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. Met het verdwijnen van het 

Programma Aanpak Stikstof is de ontwikkelingsruimte en standaard grenswaarde voor projecten niet meer 

beschikbaar. 

Op 16 juni 2020 hebben provincies de geldende beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld. Dit 

vormt het nieuwe beleid op basis waarvan de vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming met 

betrekking tot stikstofdepositie plaatsvindt. 

2.2  Voortoets 
Een voortoets heeft tot doel te onderzoeken of er sprake kan zijn van significante gevolgen voor beschermde 

Natura 2000 gebieden. De significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden 

afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De 

instandhoudingsdoelstellingen zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan 

voor dat gebied. Wanneer een plan of project gevolgen heeft voor het gebied, maar de 

instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten. 

Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 

2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan 

mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Hierbij mag een vergelijking worden gemaakt 

met het bestaande gebruik binnen het project zelf (intern salderen) of mag met het stoppen van een 

stikstofuitstotende activiteit elders worden gecompenseerd (extern salderen). Van plannen die ten opzichte 

van de feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met 

stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante 

gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dat geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. In 

het geval uit de voortoets blijkt dat: 

 de ontwikkeling wel kan leiden tot een toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van 

Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitat; 

 van deze habitats de KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden 

overschreden; 

dient een volgende stap gezet te worden. Op dat moment wordt door middel van een ecologische voortoets 

onderzocht of ecologische significante effecten uitgesloten kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

kleine deposities en/of deposities voor een korte tijd. Mocht dat laatste ook niet het geval zijn dan is een 

passende beoordeling noodzakelijk. 
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2.3  Passende beoordeling 

Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet 

natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze 

passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet 

worden aangetast. Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor 

het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in 

het voor het gebied vastgestelde beheerplan. Als het bevoegd gezag (in veel gevallen Provinciale Staten) op 

grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat een plan de natuurlijke 

kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen 

alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en 

compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Berekeningssystematiek 
 

3.1  Gebruikt rekenmodel 
In deze voortoets is gerekend met de AERIUS Calculator. De rekenkern van AERIUS wordt gevormd door het 

Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM. Dit model berekent de verspreiding van stikstof 

door de lucht en de depositie. OPS houdt daarbij rekening met verschillende factoren die de verspreiding en 

depositie van stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de windrichting en -kracht, de ruwheid van het terrein en de 

hoogte van de vegetatie. Voor wegverkeer wordt gebruikt gemaakt van Standaard Rekenmethode 2 (SRM2). 

Daarmee sluit AERIUS aan op de modellering in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. 

3.2  Input rekenmodel 

Belangrijk voor elk rekenmodel is de kwaliteit van de input. In deze paragraaf wordt voor elk onderdeel de 

bijbehorende uitgangspunten beschreven en onderbouwd. 

3.2.1 Toekomstig gebruik 
Verkeersbewegingen 

Met betrekking tot het beoogde plan is het van belang te kijken naar de verwachte toename van het aantal 

verkeersbewegingen. Voor het bepalen van de extra verkeersbewegingen wordt als worst case uitgegaan van 8 

motorvoertuigbewegingen per woning per dag. Het plan gaat uit van 9 woningen waardoor het aantal 

verkeersbewegingen in de toekomstige situatie circa  72 zal bedragen. Deze verkeersbewegingen bestaan enkel 

uit licht verkeer. 

Verkeersbewegingen worden in AERIUS als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van 

de woning tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. In dit geval gaan de 

verkeersbewegingen op in het algemene verkeer op de Hooidijk op het punt waar het verkeer op snelheid is 

gekomen. 

 

Overige bronnen 

De woningen worden conform het Bouwbesluit gasloos uitgevoerd. Daarmee is er geen sprake van een 

verbrandingsinstallatie in het huis. Mogelijke stikstofuitstoot door de toekomstige woningen en bijgebouwen is 

kleinschalig en incidenteel en daardoor niet modelleerbaar, zoals ook beargumenteerd in de Handreiking 

woningbouw en AERIUS van de Rijksoverheid (januari 2020).  

3.2.2 Aanlegfase 
Naast het toekomstig gebruik is ook de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase van het project van belang. Bij de 

realisatie van de woningen zijn gedurende korte tijd werktuigen en machines van de bouwer in het plangebied 

aanwezig. Ook de verkeersbewegingen van de werklieden van en naar de bouwplaats geven een korte 

toename van stikstof emissie. Van een deel van de machines (handgereedschap, snelbouwkranen, liften) wordt 

ervan uit gegaan dat deze elektrisch zijn en dus geen stikstofuitstoot veroorzaken. Voor de daadwerkelijke 

aanleg is nog geen bestek gemaakt. Daarom is er op basis van vergelijkbare projecten en ervaringen elders een 

zo goed mogelijke raming gemaakt van de activiteiten die zorgen voor stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase. In 

deze berekening is ervan uitgegaan dat de aanlegfase van het project maximaal 1 jaar duurt. 

 

 

 

 

 

 

 



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  11 

Mobiele werktuigen 

Er zijn mobiele werktuigen nodig voor het realiseren van de woningen. Voor het invoeren van de mobiele 

werktuigen is een inschatting  gemaakt van de STAGE klassen van de werktuigen, het brandstofverbruik, het 

aantal uren dat een werktuig stationair draait en de cilinderinhoud, waarmee de uitstoot NOx en NH3 door 

AERIUS is bepaald. De uitstoot van de mobiele werktuigen wordt in AERIUS als een vlakbron ingetekend, op de 

locatie van de werkzaamheden. De overige machines zoals vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materieel 

vallen onder de verkeersbewegingen. 

 

Onderstaande tabel toont de ingevoerde mobiele werktuigen. In bijlage 1 is toegelicht hoe tot onderstaande 

uitgangspunten is gekomen. In dit project wordt gebruikt gemaakt van een elektrische ruw terrein heftruck, 

trilplaat en een minigraver. 

 

Type werktuig STAGE klasse Brandstofverbruik (l/j) Aantal uren 
stationair draaien 

Cilinderinhoud 

Mobiele 
graafmachine 

STAGE IV, 75 <= 
kW < 130, 
bouwjaar 2015 
(Diesel) 
 

428 7 5.00 
 

Hijskraan STAGE V, 130 <= 
kW < 300, 
bouwjaar 2019 
(Diesel) 
 

492 4 10.00 

Betonpomp STAGE V, 130 <= 
kW < 300, 
bouwjaar 2019 
(Diesel) 
 

176   

Ruw terrein heftruck elektrisch 
 

   

Trilplaat/stamper elektrisch 
 

   

Mini graver elektrisch 
 

   

tabel mobiele werktuigen bouw woningen 

 

Verkeersbewegingen 

Tijdens de aanlegfase zal er sprake zijn van verkeersbewegingen door de werklieden die met de bouw van de 

woningen bezig zijn. Bij de gemaakte inschatting van het aantal verkeersbewegingen van licht verkeer is er 

rekening mee gehouden dat werklieden met werkbusjes arriveren, waarbij er meerdere werklieden in één 

werkbus zitten. Daarnaast zorgen de aan- en afvoer van materiaal en de mobiele werktuigen voor 

verkeersbewegingen door middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. De schatting van de verkeersbewegingen in de 

aanlegfase is weergegeven in onderstaande tabel. 

  

Type verkeer Gem. aantal per jaar 

Licht  810 

Middel zwaar 59 

Zwaar 71 
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Verkeersbewegingen worden in AERIUS als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van 

de woning tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. In dit geval gaan de 

verkeersbewegingen op in het algemene verkeer op de Hooidijk op het punt waar het verkeer op snelheid is 

gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  13 

Hoofdstuk 4  Resultaten berekening 

4.1 Gebruiksfase 
In het model is de beoogde situatie ingevoerd. Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van 

invloed zijn op de stikstofdepositie van het initiatief. Bron 1 en 2 betreft de toekomstige verkeersbewegingen.  

 

 
Afbeelding ingevoerde bronnen AERIUS gebruiksfase 

 

Toename emissies door verkeersbewegingen 

Uit de berekening volgt dat door het toekomstig aantal verkeersbewegingen (conform paragraaf 3.2.1) de 

uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j. 
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Stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 

De uitstoot van NOx als gevolg van het toekomstig gebruik zorgt niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 

mol/ha/j op Natura 2000-gebieden. 

4.2 Aanlegfase 
Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van invloed zijn op de stikstofdepositie van het 

initiatief tijdens de aanlegfase. Bron 1 betreft de mobiele werktuigen en bron 2 betreft de 

verkeersbewegingen. 

 

 
Afbeelding ingevoerde bronnen AERIUS aanlegfase 

 

Toename emissies door mobiele werktuigen 

Uit navolgende tabellen volgt dat door de mobiele werktuigen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.2) de 

uitstoot van NOx (1,63 + 2,02 =) 3,65 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j. 
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Toename emissies door verkeersbewegingen 

Uit navolgende tabel volgt dat door de verkeersbewegingen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.2) de 

uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j. 

 

 
 

Stikstofdepositie de Natura 2000-gebieden 
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De uitstoot van NOx als gevolg van de mobiele werktuigen en de verkeersbewegingen in de aanlegfase zorgt 

niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/j op Natura 2000-gebieden. 
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Hoofdstuk 5  Conclusies 
 

De berekening ten behoeve van de Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een aanpassing van 

de bestemming. Het plan voorziet in het realiseren van 9 woningen aan de Hooidijk te Vasse. 

 

Toekomstig gebruik 

Het toekomstig gebruik van de woningen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden geen bijdrage aan 

stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

 

Aanlegfase 

De aanleg van woningen veroorzaakt op Natura 2000-gebieden op basis van de inschatting van de 

werkzaamheden geen bijdrage aan stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j.  

 

Eindconclusie 

Als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd neemt de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden zowel in de gebruiksfase als in de aanlegfase niet toe. Er is dus 

geen sprake van mogelijke negatieve effecten op beschermde Natura 2000 gebieden. Het aanvragen van een 

Wnb-vergunning is daarom niet nodig voor dit project.  
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Bijlagen   
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Bijlage 1: Toelichting uitgangspunten aanlegfase 

 

Onderstaand is toegelicht hoe is gekomen tot de uitgangspunten voor het modelleren van de aanlegfase. 

 

STAGE klasse 

De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en het 

vermogen van het mobiele werktuig. Bij de emissieberekening op basis van brandstofverbruik per stageklasse, 

rekent AERIUS met categorieën stageklassen en emissiefactoren die betrekking hebben op dieselmotoren en 

zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO-rapport 2009). 

 

Voor elk werk wordt door een bouwer normaal gesproken een machine ingezet met het laagste vermogen dat 

werkbaar is voor de uitvoering. Dit omdat machines met een hoger vermogen meer brandstofverbruik hebben. 

Bij de selectie van het vermogen is dan ook gekozen voor een gemiddeld vermogen passend bij het werk.  

 

Voor wat betreft het bouwjaar is gekeken naar de gemiddelde levensduur van de gebruikte werktuigen. Hierbij 

is aangesloten bij de mediane levensduur (TNO-rapport 2009) van de betreffende werktuigen, afgerond op hele 

jaren. Het jaar van uitvoering minus de levensduur geeft een goede raming van het gemiddelde bouwjaar van 

de gebruikte machines. Als de initiatiefnemer heeft aangegeven oudere of nieuwere mobiele werktuigen te 

gebruiken, is van de door de initiatiefnemer opgegeven bouwjaren uitgegaan. 

 

Brandstofverbruik 

Om het brandstofgebruik (Diesel) per jaar te schatten is aangesloten bij de formule die is opgenomen in het 

TNO rapport 2020 R11528. De formule is als volgt: 

 

Brandstofverbruik [liters] = 0,245 * arbeid [kWh] + (0,52 + 0,0034 * maximaal vermogen [kW]) * draaiuren [h] 

 

Stationair draaien 

Er is sprake van stationair / op lage last draaien als het vermogen minder dan is dan 10% van het maximale 

vermogen. Dit is de motorbelasting op moment dat de machine is ingeschakeld en mogelijk systemen 

verwarmt of op druk houdt, maar geen werk verricht. Voor het aantal uren stationair draaien is uitgegaan van 

percentage dat gemiddeld geldt voor het mobiele werktuig. 

 

Cilinderinhoud 

Voor het bepalen van de cilinderinhoud is uitgegaan van een cilinderinhoud van 1 liter per 20 kW vermogen. 
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Bijlage 2: AERIUSberekening toekomstig gebruik  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWTXcJYZb15k (15 januari 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Buro SRO Oost Hooidijk, 7661RA Vasse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Hooidijk, Vasse RWTXcJYZb15k

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 januari 2021, 11:38 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting gebruik woningen

RWTXcJYZb15k (15 januari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam wegverkeer
Locatie (X,Y) 253474, 495191
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 36,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam wegverkeer
Locatie (X,Y) 253474, 495191
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 36,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Bijlage 3: AERIUSberekening aanlegfase 

  
  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Repv14nfriPj (26 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Buro SRO Oost Hooidijk, 7661RA Vasse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Hooidijk, Vasse Repv14nfriPj

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 januari 2021, 08:59 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,94 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

werktuigen bouw woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,77 kg/j

verkeer aanleg woningen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam werktuigen bouw woningen
Locatie (X,Y) 253477, 495221
NOx 3,77 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

Mobiele
graafmachine

428 7 5,0 NOx
NH3

1,63 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

Hijskraan 492 4 10,0 NOx
NH3

2,02 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, LPG 130
<= kW < 560,
bouwjaar 2019
(LPG)

Betonpomp 176 NOx < 1 kg/j

Naam verkeer aanleg woningen
Locatie (X,Y) 253435, 495160
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 810,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

59,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 121,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als ‘Hooidijk Vasse’, ten zuidoosten van Vasse 

(gemeente Tubbergen).  

 

De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen woningbouw op de 

locatie. Hiervoor dient een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygi-

enische kwaliteit van de bodem.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Uitvoering van een vooronderzoek conform 

NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch voor-

onderzoek) maakt deel uit van het onderzoek.  

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek en 

de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de uitvoering en resultaten van het 

uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

(hoofdstuk 4) beschreven. 

 

Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het resul-

taat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever uit-

gevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Algemeen 

 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform de 

norm NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie verzameld over de volgende 

onderzoeksaspecten: 

- Locatie gegevens; 

- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval; 

- Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit; 

- Bodemopbouw en geohydrologie. 

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Verstrekte informatie door de opdrachtgever, de heer D.W.M. Joosten van De Bunte Vast-

goed Oost BV; 

- Verstrekte informatie van mevrouw C. Roeleveld van de gemeente Tubbergen; 

- www.kadaster.nl; 

- www.dinoloket.nl; 

- www.bodemloket.nl/kaart; 

- https://www.kennishuboverijssel.nl/app/; 

- www.topotijdreis.nl. 

 

2.2 Locatiegegevens 

 

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel aan de Hooidijk, ten zuidoosten van de be-

staande woonwijk Steenbrei III te Vasse. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 

3.000 m2. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Tubbergen, sectie P, nummer 804 en 805. 

Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1.1 en voor een 

situatietekening naar bijlage 1.2. 

 

Huidig gebruik onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch bouwland en is geheel begroeid met gras. Dwars over 

het terrein loopt een smal voetpad vorzien van tegels. Op de noordelijke grens is een kleine moes-

tuin aanwezig, waarop zich een klein houten schuurtje bevindt. Op de westelijke helft van de 

onderzoekslocatie is eveneens een houten schuurtje aanwezig, dat in gebruik is als dierenverblijf. 

Beide schuurtjes zijn voorzien van dakpannen.  
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Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreinverkenning uitgevoerd. De inspectie is 

onder andere gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen lei-

den tot een bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  

 

Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van 

de bodem. 

 

Toekomstig gebruik 

Het huidige gebruik zal gewijzigd worden. Het voornemen is om binnen het projectgebied  diverse 

woningen te ontwikkelen met verschillende grondgebonden woningen.  

 

2.3 Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie 

 

Historisch kaartmateriaal  

Op kaartmateriaal uit 1850 is de Hooidijk reeds zichtbaar. Op de onderzoekslocatie en in de om-

geving is tot 2010 geen bebouwing zichtbaar. 

 

 

1910     1981    2006 

 

Uit luchtfoto’s blijkt dat in 2008 begonnen is met de realisatie van de woonwijk (Steenbrei) ten 

noordwesten van de onderzoekslocatie. in 2017 zijn de laatste huizen gerealiseerd binnen deze 

wijk (Steenbrei fase III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008       2019 
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Calamiteiten 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden 

geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de 

opdrachtgever en de gemeente Tubbergen blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedrei-

gende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

Tanks 

Voor zover bekend, heeft er op of direct nabij de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehou-

dende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

 

Historisch bodemgebruik 

Uit de Omgevingsrapportage van de provincie Overijssel blijkt dat er geen HBB locaties aanwe-

zig zijn ter plaatse van en in de (directe) nabijheid van de onderzoekslocatie. 

 

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

De onderzoekslocatie heeft deel uitgemaakt van twee bodemonderzoeken. 

 

‘De Steenbrei (Bestemmingsplan Steenbrei II)’, uitgevoerd door DHV, d.d. 1 september 2005 (ken-

merk onbekend). 

 

Het onderzoek is niet aanwezig bij de gemeente Tubbergen, of (delen van) onderhavige onder-

zoekslocatie daadwerkelijk onderzocht zijn is niet te bepalen. Uit de Omgevingsrapportage blijkt 

dat tijdens het onderzoek zintuiglijk oerlagen zijn aangetroffen. In de boven- en ondergrond geen 

gehaltes boven de achtergrondwaarde zijn gemeten, in het grondwater is een concentratie zink 

boven de interventiewaarde gemeten. Na een herbemonstering ligt het gehalte zink boven de 

streefwaarde. Naast zink is ook een licht verhoogde concentratie cadmium gemeten. 

 

Verkennend bodemonderzoek uitbreiding woningbouwlocatie ‘De Steenbrei’ te Vasse, uitgevoerd 

door Oranjewoud, met projectnummer 201194-02, d.d. februari 2010. 

 

Onderhavige onderzoekslocatie heeft deel uitgemaakt van dit onderzoek. Helaas is niet de gehele 

tekening met boorlocaties aanwezig, welke van de boringen binnen de huidige onderzoekslocatie 

geplaatst zijn is niet duidelijk. Bij 1 boring (ten noordwesten van de onderhavige onderzoeksloca-

tie) is een zwakke bijmenging met puin aangetroffen. In de overige boringen zijn geen waarne-

mingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging van de bodem. Bij het onderzoek zijn 

in de boven- en ondergrond geen van de onderzochte parameters in gehalten boven de achter-

grondwaarde gemeten. Tot een diepte van 5,5 m-mv is er geen grondwater aangetroffen, het 

grondwater is derhalve niet meegenomen in het onderzoek. 
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Asbest 

Op de asbestdakenkaart van de provincie Overijssel is op de onderzoekslocatie en in de omgeving 

geen bebouwing aanwezig met een dakbedekking welke aangemerkt is als ‘deel asbestverdacht’ 

of ‘gesaneerd’. De beide schuurtjes welke op de locatie aanwezig zijn, zijn voorzien van dakpan-

nen. Ter plaatse van  het deel van de onderzoekslocatie dat in gebruik is als moestuin zijn geen 

asbestverdachte materialen in de vorm van bakken of borderranden aangetroffen. 

 

Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen voor de mogelijke 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in de bodem van de onderzoekslocatie. 

 

Publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van artikel 55 Wet bodembescherming 

Ten aanzien van deze percelen zijn geen publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten aanzien 

van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging is geregistreerd. 

 

Bodemkwaliteit 

Voor de regio Twente is een bodemkwaliteitskaart opgesteld (Witteveen en Bos, projectcode 

ES349-1, d.d. 23 maart 2018). Op deze bodemkwaliteitskaart ligt de onderzoekslocatie binnen de 

zone ‘AW2000’. 

 

De regio Twente hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehal-

ten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen 

een zone. Als deze waarde onder de landelijke achter-grondwaarde (AW) is gelegen, geldt de AW 

als de gebiedseigen bodemkwaliteit. 

 

Met betrekking tot de bovengrond in deze zone overschrijdt de 80-percentielswaarden van kwik 

de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentielwaarde van de 

parameter kwik de landelijke achtergrondwaarde. 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.  

 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie 

 

Het maaiveld ligt globaal op een hoogte van circa 40 m +NAP. Volgens de Bodemkaart van Neder-

land betreft de bodem een hoge Enkeerdgrond, bestaande uit lemig fijn zand. 

 

Tabel 1 geeft de hydrologische bodemopbouw op basis van gegevens afkomstig van het DINOlo-

ket. 
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Tabel 1  Geohydrologische bodemopbouw (Dinoloket) 

m-mv Beschrijving Formatie 

0 – 5 Zand: zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, grindig of hu-

meus; leem, lokaal zandig, lokaal humeus; klei, siltig tot 

zandig; veen, kleiig 

Formatie van Boxtel 

5 – 25  Zand: grof en midden, met weinig klei, zandige klei, fijn zand 

en grind en een spoor veen 

Gestuwde afzettingen 

25 – 52  Zand: grof en midden zand, met weinig zandige klei, fijn 

zand en grind en een spoor klei 

Formatie van Appelscha 

31 – 54  Zand: midden en fijn zand en schelpen, met weinig kleiig 

zand en grof zand en een spoor klei, glauconietzand, grind 

en kalksteen 

Formatie van Oosterhout 

 

De grondwaterstand bevindt zich naar verwachting op circa 33 m +NAP (circa 7 m-mv). De stro-

mingsrichting van het grondwater is globaal zuidelijk/zuidwestelijk. 

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming  ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt 

niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied of een intrekgebied. 

 

2.6 Onderzoeksopzet 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is het verkennend bodemonderzoek gebaseerd 

op de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 

5740).   

 

Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 Be-

oordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonder-

zoek en het bijbehorende protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen). 

 

De grondmonsters ten behoeve van de onderzoeken zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aan-

geboden aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico 

is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van In-

frastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van AS3000 en 

AP04.  
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3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 

3.1 Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek zijn op 18 februari 

2021 uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer C. Beunk van Bodemexpert te Huissen. Hij 

is hierbij geassisteerd door de heer M. Dahles van Bodemexpert te Huissen. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van 

de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 2 geeft een overzicht van de uitgevoerde 

veldwerkzaamheden.  

 

Tabel 2  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

Terreindeel Discipline Aantal boringen/gaten Boornummers 

Onderzoekslocatie, circa 3.000 m2 

 

Verkennend bodemon-

derzoek 

9x 0,5 m -mv 

3x 2,0 m -mv 

1x 5,0 m -mv 

01 t/m 13 

 

Tot een diepte van 5 m-mv is er geen grondwater aangetroffen. Onderzoek naar de kwaliteit van 

het grondwater is, conform de NEN 5740, derhalve niet uitgevoerd. 

 

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorpro-

fielen, welke zijn opgenomen in bijlage 2. De situering van de boringen en de inspectiegaten is 

aangegeven op tekening 1 in bijlage 1.2. 

 

3.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

 

De bovengrond bestaat uit matig fijn, zwak siltig en matig humeus zand. Deze humeuze laag be-

vindt zich plaatselijk tot maximaal 1,5 m-mv. De ondergrond bestaat uit matig fijn en matig siltig 

zand en bevat veelal roest. In de boven- en ondergrond is een bijmenging met grind aangetroffen. 

Onder het tegelpad is geen funderingslaag waargenomen (boring 05). 

In de opgeboorde grond zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontrei-

niging van de bodem. Op het maaiveld en in de bodem zijn op indicatieve wijze eveneens geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de textuur en situering van 

de boorpunten. Tabel 3 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analysepakket-

ten. 
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Tabel 3  Analyseprogramma  

Monstercode Boring / monster (cm -mv) Textuur en zint. waarnemin-

gen 

Analyses 

GR MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 

03 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 

05 (0,05 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 

13 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak humeus, visueel 

schoon. Bovengrond noordelijk 

deel 

Standaardanalysepakket grond 

GR MM2 07 (0,00 - 0,50), 08 (0,00 - 0,50), 

09 (0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,50), 

11 (0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak humeus, visueel 

schoon. Bovengrond zuidelijk 

deel 

Standaardanalysepakket grond 

GR MM3 03 (1,30 - 1,80), 03 (1,80 - 2,00), 

08 (1,00 - 1,50), 08 (1,50 - 2,00), 

10 (1,00 - 1,50), 10 (1,50 - 2,00), 

13 (1,50 - 2,00) 

Zand, visueel schoon. Onder-

grond   

Standaardanalysepakket grond 

Standaardanalysepakket 

grond: 

droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), PCB, PAK en minerale olie. 

 

3.4 Toetsingskader  

 

De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) ge-

toetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de interventiewaar-

den uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar 

het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor stan-

daardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de gemeten 

percentages voor organische stof (humus) en lutum. De analyseresultaten van het grondwater 

zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de streefwaarden en de 

interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

Tabel 4 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 5.1). 

 

Tabel 4  Overzicht toetsingskader Wbb  

Gehalte/concentratie Betekenis Opmerking 

≤ AW-waarde (of < detectielimiet) niet verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> AW-waarde ≤ T-waarde licht verontreinigd geen aanvullend onderzoek nodig (*A) 

> T-waarde ≤ I-waarde matig verontreinigd mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk 

> I-waarde sterk verontreinigd nader bodemonderzoek noodzakelijk; 

mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging 

(*A) Voor grondwater geldt de streefwaarde. 

Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem. 

 De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2 = T-waarde) is een toetsingswaarde waarboven er een vermoe-

den is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden 

getoetst. 

 De I-waarden zijn de ‘interventiewaarden’. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 

grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging. 
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De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de maximale waarden van het Bbk. Dit teneinde 

een indicatie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de voorkomende bodemla-

gen te verkrijgen (zie tevens bijlage 5.2). 

 

3.5 Analyseresultaten 

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1 

numeriek weergegeven voor toetsing van grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit 

de Wbb en in bijlage 4.2 voor de toetsing aan het Bbk.  

 

Tabel 5 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achtergrond- en 

interventiewaarden (Wbb). Tevens is een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodem-

kwaliteitsklasse weergegeven. 

 

Tabel 5  Analyse- en toetsingsresultaten grond met gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s. 

Monster-

code 

Boring/monster (cm –mv) Textuur en zint. waar-

nemingen 

Verhoogde parameters Wbb 

(gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.) 

Indicatie 

Bbk 

> AW-waarde > T-waarde > I-waarde  

GR MM1 01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50), 03 

(0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 05 

(0,05 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 13 

(0,00 - 0,50) 

Zand, zwak humeus, 

visueel schoon. Boven-

grond noordelijk deel 

<   AW  

GR MM2 07 (0,00 - 0,50), 08 (0,00 - 0,50), 09 

(0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,50), 11 

(0,00 - 0,50), 12 (0,00 - 0,50) 

Zand, zwak humeus, 

visueel schoon. Boven-

grond zuidelijk deel 

Kobalt (23,95)   AW 

GR MM3 03 (1,30 - 1,80), 03 (1,80 - 2,00), 08 

(1,00 - 1,50), 08 (1,50 - 2,00), 10 

(1,00 - 1,50), 10 (1,50 - 2,00), 13 

(1,50 - 2,00) 

Zand, visueel schoon. 

Ondergrond   

<   AW 

Wbb:  

< : aangetroffen gehaltes kleiner dan achtergrond-, tussen- en interventiewaarde 

>AW-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde 

>T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde (aanvullend / nader bodemonderzoek nodig 

>I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde 

Bbk: De indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" 

AW 

Wonen 

Industrie 

NT 

: overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 

: toepasbaar (functieklasse wonen) 

: toepasbaar (functieklasse industrie) 

: niet toepasbaar 
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3.6 Interpretatie 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke 

verontreiniging van de bodem. Op zintuiglijke wijze zijn eveneens geen asbestverdachte materi-

alen op het maaiveld of in de opgeboorde grondwaargenomen. 

 

In de bovengrond van het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie (mengmonster GR MM2) is 

een gehalte kobalt boven de achtergrondwaarde gemeten. In de bovengrond van het noordelijk 

deel van de onderzoekslocatie (mengmonster GR MM1) en de ondergrond (mengmonster GR 

MM3) zijn geen van de onderzochte parameters in gehalten boven de achtergrondwaarde geme-

ten. De indicatie voor de bodemkwaliteitsklasse van zowel de boven- als de ondergrondgrond 

betreft Altijd toepasbaar (AW). 

 

Tot een diepte van 5,0 m-mv is geen grondwater aangetroffen, derhalve is geen onderzoek uitge-

voerd naar de kwaliteit van het grondwater. 
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4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

4.1 Samenvatting 

 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als ‘Hooidijk Vasse’, ten zuidoosten van Vasse 

(gemeente Tubbergen).  

 

De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen woningbouw op de 

locatie. Hiervoor dient een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygi-

enische kwaliteit van de bodem.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – 

Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Uitvoering van een vooronderzoek conform 

NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch voor-

onderzoek) maakt deel uit van het onderzoek.  

 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig fijn en zwak tot matig siltig zand. 

De bovengrond tot een diepte van maximaal circa 1,5 m-mv is zwak humeus. In de bodem zijn 

geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke verontreiniging van de bodem. 

Op het maaiveld en in de bodem zijn op indicatieve wijze eveneens geen asbestverdachte mate-

rialen aangetroffen.  

 

Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van de 

resultaten van het verkennend bodemonderzoek niet geheel bevestigd. In de bovengrond is 

plaatselijk een gehalte kobalt boven de achtergrondwaarde gemeten. De indicatie van de te ver-

wachten bodemkwaliteitsklasse betreft voor de boven- en ondergrond AW (overal toepasbaar). 

 

Tot een diepte van 5,0 m-mv is geen grondwater aangetroffen, derhalve is het grondwater con-

form de NEN-5740, niet meegenomen in het onderzoek. 
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4.2 Conclusies en Aanbevelingen 

 

In het kader van de Wet bodembescherming geven de resultaten van het uitgevoerde verkennend 

onderzoek onzes inziens geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onder-

zoek.  

 

Op basis van het uitgevoerde verkennend onderzoek zien wij geen milieuhygiënische belemme-

ring voor de voorgenomen wijziging van de bestemming tot woningbouwlocatie. 

 

4.3 Opmerkingen 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een bodemonder-

zoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses 

wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aan-

wezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 

 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 

niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. De genoemde bodem-

kwaliteitsklassen betreffen een indicatie waarbij geen toetsing is uitgevoerd op PFAS. Voor afvoer 

van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij 

Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente. 

  



Bijlagen



 

 

Bijlage 1  

Kaarten en situatietekening 

 

 



 

 

Bijlage 1 .1 

Kadastrale kaart en regionale ligging 

 

 



 

 

 

 

Regionale Ligging  

 

 

 

 
Bron: https://www.pdok.nl/viewer/ 

 

 

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie  

 

 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 februari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
P
805

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 3411.01



 

 

Bijlage 1 .2 

Situatietekening met boorpunten 

 

 



TBG P 805

TBG 2 1167

TBG P 1238

TBG P 1232

TBG P 1213

TBG P 1310

TBG P 803

37
35

31D
e 

R
ie

ta
kk

er

Hooidijk

06

03

10

01

02

04
05

09

07

11

12

TBG P 804

13

08

5 10 15 20 25 meter0

N

   Locatie:

   Type:
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Hooidijk te Vassen

Verkennend Bodemonderzoek
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3411.01
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Boorprofielen en legenda 

 

 



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Hooidijk te Vasse

Projectnummer: 3411.01

Datum: 18-2-2021

Boring: 01

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 02

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen grind, resten roest, licht
geelbruin, Edelmanboor

200

Datum: 18-2-2021

Boring: 04

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 05

0

50

1

tegel0

Edelmanboor5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 06

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Hooidijk te Vasse

Projectnummer: 3411.01

Datum: 18-2-2021

Boring: 07

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 08

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, resten grind, licht
roestbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen grind, sporen roest, licht
geelbruin, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, resten
grind, licht cremeroest,
Edelmanboor

500



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Hooidijk te Vasse

Projectnummer: 3411.01

Datum: 18-2-2021

Boring: 09

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 10

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, resten grind, licht
roestbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen grind, sporen roest, licht
geelbruin, Edelmanboor

200

Datum: 18-2-2021

Boring: 11

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50

Datum: 18-2-2021

Boring: 12

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

50



'getekend volgens NEN 5104'

Project: Hooidijk te Vasse

Projectnummer: 3411.01

Datum: 18-2-2021

Boring: 13

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen grind, resten roest, licht
geelbruin, Edelmanboor

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

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analysecertificaten Analytico 

 

 



T.a.v. Remco Schreuder
Velperweg 157
6824 MB  ARNHEM

Datum: 23-Feb-2021

NETHERLANDS

Buro Ontwerp & Omgeving

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Feb-2021

Hooidijk te Vasse

3411.01
2021026155/1Certificaatnummer/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).



Hooidijk te Vasse

1 2 3

1/2

3411.01

Analysecertificaat

23-Feb-2021/08:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2021

2021026155/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Feb-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.3% (m/m) 84.7 91.5Droge stof

S 4.0% (m/m) ds 4.1 0.9Organische stof

96% (m/m) ds 96 99Gloeirest

S 4.8% (m/m) ds 4.4 4.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds 8.6 3.2Kobalt (Co)

S 6.5mg/kg ds 5.5 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.059 <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 16mg/kg ds 15 <10Lood (Pb)

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

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 <5.0Minerale olie (C16-C21)

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

5.1mg/kg ds 6.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

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

1

2

3

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50) 13 (0-50)

GR MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

GR MM3 03 (130-180) 03 (180-200) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (150-200) 11874071

11874070

11874069

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hooidijk te Vasse

1 2 3

2/2

3411.01

Analysecertificaat

23-Feb-2021/08:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

18-Feb-2021

2021026155/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 23-Feb-2021

A,B,C

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

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

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

S
1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)

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

1

2

3

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50) 13 (0-50)

GR MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

GR MM3 03 (130-180) 03 (180-200) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (150-200) 11874071

11874070

11874069

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021026155/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11874069 GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (5-50) 06 (0-50) 13 (0-50)

040538684183 1 0  50 18-Feb-2021

030538684178 1 0  50 18-Feb-2021

060538684189 1 0  50 18-Feb-2021

010538684176 1 0  50 18-Feb-2021

020538684180 1 0  50 18-Feb-2021

130538684836 1 0  50 18-Feb-2021

050538684188 1 5  50 18-Feb-2021

 11874070 GR MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

080538684182 1 0  50 18-Feb-2021

110538684773 1 0  50 18-Feb-2021

120538684184 1 0  50 18-Feb-2021

090538684917 1 0  50 18-Feb-2021

100538580189 1 0  50 18-Feb-2021

070538684185 1 0  50 18-Feb-2021

 11874071 GR MM3 03 (130-180) 03 (180-200) 08 (100-150) 08 ( 150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (150-200)

100538580129 3 100  150 18-Feb-2021

100538580137 4 150  200 18-Feb-2021

030538581282 4 130  180 18-Feb-2021

030538579880 5 180  200 18-Feb-2021

080538580133 3 100  150 18-Feb-2021

080538684910 4 150  200 18-Feb-2021

130538684845 4 150  200 18-Feb-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021026155/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021026155/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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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 
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Bijlage 4 

Toetsing van de analysecertificaten 

 

 



 

 

Bijlage 4.1 

Wet bodembescherming (Wbb) 

 

 



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4

4,8

Uitgevoerd

% (m/m) 85,3 85,3

% (m/m) ds 4 4

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds <20 40,19 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2123 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,652 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,5 11,54 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0473 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,622 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 16 23,13 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 27,84 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,25

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <11 19,25

mg/kg ds 5,1 12,75

mg/kg ds <6,0 10,5

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 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11874069

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05(5-50) 06 (0-50) 13 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,1

4,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 4,1 4,1

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 4,4 4,4

mg/kg ds <20 41,73 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2126 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,6 23,95 * 3 15 103 190

mg/kg ds 5,5 9,851 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,059 0,0802 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,806 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 15 21,79 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 28,26 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,122

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <11 18,78

mg/kg ds 6,5 15,85

mg/kg ds <6,0 10,24

mg/kg ds <35 59,76 - 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 0,0119 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11874070

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

GR MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11(0-50) 12 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9

4,3

Uitgevoerd

% (m/m) 91,5 91,5

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,3 4,3

mg/kg ds <20 42,14 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2328 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,2 8,989 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,709 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0484 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,853 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,57 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 29,74 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11874071

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/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

GR MM3 03 (130-180) 03 (180-200) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 4.2 

Besluit bodemkwaliteit (grond) 

 

 



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4

4,8

Uitgevoerd

% (m/m) 85,3 85,3

% (m/m) ds 4 4

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 4,8 4,8

mg/kg ds <20 40,19 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2123 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 5,652 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 6,5 11,54 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0473 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 6,622 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 16 23,13 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 27,84 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,25

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <5,0 8,75

mg/kg ds <11 19,25

mg/kg ds 5,1 12,75

mg/kg ds <6,0 10,5

mg/kg ds <35 61,25 <=AW 35 190 190 500 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 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11874069

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

RG Eis

IW

GR MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05(5-50) 06 (0-50) 13 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,1

4,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84,7 84,7

% (m/m) ds 4,1 4,1

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 4,4 4,4

mg/kg ds <20 41,73 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2126 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 8,6 23,95 Wonen 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,5 9,851 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,059 0,0802 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 6,806 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 15 21,79 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 28,26 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,122

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <11 18,78

mg/kg ds 6,5 15,85

mg/kg ds <6,0 10,24

mg/kg ds <35 59,76 <=AW 35 190 190 500 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 0,0119 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11874070

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

RG Eis

IW

GR MM2 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11(0-50) 12 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3411.01

Hooidijk te Vasse

18-02-2021

2021026155

18-02-2021

23-02-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,9

4,3

Uitgevoerd

% (m/m) 91,5 91,5

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,3 4,3

mg/kg ds <20 42,14 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2328 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3,2 8,989 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,709 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0484 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds <4,0 6,853 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,57 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds <20 29,74 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 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 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11874071

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

RG Eis

IW

GR MM3 03 (130-180) 03 (180-200) 08 (100-150) 08 (150-200) 10 (100-150) 10 (150-200) 13 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 5 

Toetsingskader  

 

 



 

 

Bijlage 5.1 

Wet bodembescherming (Wbb) 

 

 



Toetsingskader Wet bodembescherming 
 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld.  

 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 



Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) 

 
Achtergrondwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
Streefwaarde 

 
Interventiewaarde 

 
VI. 

 

Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

drins (som)  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 

azinfos-methyl 

organotin verbindingen (som) 

tributyltin (TBT) 

MCPA 

atracine 

carburyl 

carbofuran 

4-chloormethylfenolen (som) 

niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 

 

 

0,0200 

0,20 

0,10  

0,020 

-  

-  

-  

-  

0,015  

0,00090  

0,0010 

0,0020 

0,0030  

- 

0,00070  

0,0020  

0,003  

0,40 

 

0,0075 

0,15 

0,065 

0,55 

0,035 

0,15 

0,017 

0,60 

0,090 

 

 

4 

1,7 

2,3 

34 

- 

0,32 

- 

- 

4 

4 

17 

1,6 

1,2 

- 

4 

4 

- 

- 

 

- 

2,5 

- 

4 

0,71 

0,45 

0,017 

- 

- 

 

 

0,02 ng/l 

- 

- 

- 

0,004 ng/l 

0,009 ng/l 

0,1 ng/l 

0,04 ng/l 

- 

0,2 ng/l 

33 ng/l 

8 ng/l 

9 ng/l 

0,05 

0,005 ng/l 

0,005 ng/l 

- 

- 

 

- 

0,05-16 ng/l 

- 

0,02 

29 ng/l 

2 ng/l 

9 ng/l 

- 

- 

 

 

0,2 

 

 

 

0,01 

- 

- 

- 

0,1 

5 

- 

- 

- 

1 

0,3 

3 

- 

- 

 

- 

0,7 

- 

50 

150 

50 

100 

- 

- 

 
VII. 

 

Overige verontreinigingen 

asbest 

cyclohexanon 

dimethyl ftalaat 

diethyl ftalaat 

di-isobutylftalaat 

dibutyl ftalaat 

butyl benzylftalaat 

dihexyl ftalaat 

di(2-ethylhexyl)ftalaat 

ftalaten (som) 

minerale olie 

pyridine 

tetrahydrofuran 

tetrahydrothiofeen 

tribroommethaan 

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

- 

2,0 

0,045 

0,045 

0,045 

0,070 

0,070 

0,070 

0,045 

- 

190 

0,15 

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

2,0 

2,5 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

 

100 

150 

82 

53 

17 

36 

48 

220 

60 

- 

5000 

11 

7 

8,8 

75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,5 

50 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

15000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

600 

30 

300 

5000 

630 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 

 

Bijlage 5.2 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

 

 



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit (grond/sediment) 

 

 

 

 

Stof/niveau 

Achtergrond-

waarden 

Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

I. Metalen 

antimoon (Sb) 

arseen (As) 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

chroom (Cr) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

tin (Sn) 

vanadium (V) 

zink (Zn) 

 

 

4,0 *) 

20 

- 

0,60 

55 

15 

40 

0,15 

50 

1,5 *) 

35 

6,5 

80 

140 

 

 

x 

(*B) 

x en 7,5 

x 

(*B) 

x 

x 

x 

(*B) 

x 

 

 

x 

 

15  

27  

- 

1,2  

62  

35  

54  

0,83  

210  

88  

-  

180  

97  

200 

 

22  

76  

- 

4,3  

180  

190  

190  

4,8  

530  

190  

100  

900  

250  

720 

 

0,070  

0,61  

-  

0,051  

0,17  

0,24  

1,0  

0,49  

15  

0,48  

0,21  

0,093  

1,9  

2,1 

 

9  

42  

- 

4,3  

180  

130  

113  

4,8  

308  

105  

100  

450  

146  

430 

II. Overige anorganische stoffen 

chloride 3)  

cyanide (vrij) 4)   

cyanide (complex)  

thiocyanaten (som) 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

5,5 

6,0 

 

 

20 

50 

20 

 

- 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

III. Aromatische stoffen 

benzeen  

ethylbenzeen  

tolueen  

xylenen (som)  

styreen (vinylbenzeen 

fenol  

cresolen (som) 

dodecylbenzeen  

aromatische oplosmiddelen 

(som) 6) 

 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,20 *) 

 0,45 *) 

0,25 *) 

0,25 

0,30 *) 

0,35 *) 

 2,5 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20 

0,20 

0,20 

0,45 

0,25 

0,25 

0,30 

0,35 

2,5 

 

1 

1,25 

1,25 

1,25 

86 

1,25 

5 

0,35 

2,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

IV. Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK's) 

naftaleen  

fenantreen  

antraceen  

fluorantheen  

chryseen  

benzo(a)antraceen  

benzo(a)pyreen  

benzo(k)fluorantheen  

indeno(1,2,3cd)pyreen  

benzo(ghi)peryleen  

PAK's totaal (som 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

V. Gechloreerde koolwaterstoffen 

a. (vluchtige) 

chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen 

(vinylchloride) 7)  

dichloormethaan  

1,1-dichloorethaan  

1,2-dichloorethaan  

1,1-dichlooretheen 7)  

1,2-dichlooretheen (som)  

dichloorpropanen (som)  

trichloormethaan (chloroform) 

1,1,1-trichloorethaan  

1,1,2-trichloorethaan  

trichlooretheen (Tri)  

tetrachloormethaan (Tetra 

tetrachlooretheen (Per) 

 

 

 

0,10 *) 

0,10 

0,20 *) 

0,20 *) 

0,30 *) 

0,30 *) 

0,80 *) 

0,25 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,25 *) 

0,30 *) 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

0,30 

0,30 

0,80 

0,25 

0,25 

0,30 

0,25 

0,30 

0,15 

 

 

 

0,1 

3,9 

0,20 

4 

0,30 

0,30 

0,80 

3 

0,25 

0,30 

2,5 

0,7 

4 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 b. chloorbenzenen 

monochloorbenzeen  

dichloorbenzenen (som)  

trichloorbenzenen (som)  

tetrachloorbenzenen (som)  

pentachloorbenzeen  

hexachloorbenzeen  

chloorbenzenen (som) 

 

0,20 *) 

2,0 *) 

0,015 *) 

0,0090 *) 

0,0025 

0,0085 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

0,20 

2,0 

0,015 

0,0090 

0,0025 

0,027 

 

 

5 

5 

5 

2,2 

5 

1,4 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 c. chloorfenolen 

monochloorfenolen (som) 

dichloorfenolen (som)  

trichloorfenolen (som) 

tetrachloorfenolen (som)  

pentachloorfenol  

chloorfenolen (som) 

 

0,045 

0,20 *) 

0,0030 *) 

0,015 *) 

0,0030 *) 

- 

 

 

 

 

x 

 

 

 

0,045 

0,20 

0,0030 

1 

1,4 

 

 

5,4 

6 

6 

6 

5 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

 



 

 

 

 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 

waarden voor 

verspreiden 

van 

baggerspecie 

 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 

bodemfunctieklasse 

industrie 

 

Maximale waarden grootschalige 

toepassingen op of in de bodem 

 

 

 

(mg/kg ds) 

over 

aangrenzend 

perceel (2) 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

wonen 

(mg/kg ds) 

Maximale waarden 

kwaliteitsklasse 

industrie 

(mg/kg ds) 

Maximale 

emissiewaarden 

 

(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 

 

 

(mg/kg ds) 

 d. polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB 28  

PCB 52  

PCB 101  

PCB 118  

PCB 138  

PCB 153  

PCB 180  

PCB's (som 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt 

nvt  

nvt  

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 e. overige gechloreerde 

koolwaterstoffen 

monochlooranilinen (som)  

pentachlooraniline  

dioxine (som I-TEQ)  

chloornaftaleen (som)  

 

 

0,20 *) 

0,15 *) 

0,000055 *) 

0,070 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

0,070 

 

 

0,20  

0,15 

0,000055 

10 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

 

nvt  

nvt 

nvt 

nvt  

VI. Bestrijdingsmiddelen 

a. organochloor bestrijdings- 

middelen chloordaan (som)  

DDT (som)  

DDE (som)  

DDD (som) 

DDT/DDE/DDD (som)  

aldrin  

dieldrin  

endrin  

isodrin  

telodrin  

drins (som)  

endosulfansulfaat  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  

δ-HCH  

HCH-verbindingen (som)  

heptachloor  

heptachloorepoxide (som)  

hexachloorbutadieen 

organochloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen(som 

landbodem) 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,10 

0,020 

 

 

 

 

 

 

0,015 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,0030 

 

 

0,00070 

0,0020 

0,003 *) 

 

0,40 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

0,0020 

0,20 

0,13 

0,84 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,00090 

0,0010 

0,0020 

0,04 

 

 

0,00070 

0,0020 

 

 

0,40 

 

 

 

0,0020 

1 

1,3 

34 

 

 

 

 

 

 

4,0 

0,1 

0,00090 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,0020 

 

 

0,5 

 

 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

 

 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 b. organofosforpesticiden  

azinfos-methyl  

 

0,0075 *) 

 

 

 

0,0075 

 

0,0075 

 

nvt 

 

nvt 

 c. organotin 

bestrijdingsmiddelen 

organotin verbindingen (som) 
8) 

tributyltin (TBT) 8)  

 

0,15 

0,065 

 

 

 

 

 

0,5 

0,065 

 

2,5 (9) 

0,065 

 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt 

 

 d. chloorfenoxy-azijnzuur 

herbiciden 

MCPA  

 

0,55 *) 

 

 

 

0,55 

 

0,55 

 

nvt 

 

nvt 

 e. overige 

bestrijdingsmiddelen atrazine  

carbaryl  

carbofuran (7)  

4-chloormethylfenolen (som)  

niet-chloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen (som) 

 

0,035 *) 

0,15 *)  

0,017 *)  

0,60 *)  

 

0,090 *) 

 

 

 

 

 

 

 

0,035  

0,15  

0,017  

0,60  

 

0,090 

 

0,5  

0,45  

0,017  

0,60  

 

0,5 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

VII. Overige stoffen 

asbest 10)  

cyclohexanon  

dimethyl ftalaat 11)  

diethyl ftalaat 11)  

di-isobutylftalaat 11)  

dibutyl ftalaat 11)  

butyl benzylftalaat 11)  

dihexyl ftalaat 11)  

di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)  

minerale olie 12) 13)  

pyridine  

tetrahydrofuran  

tetrahydrothiofeen  

tribroommethaan 

(bromoform)  

ethyleenglycol  

diethyleenglycol  

acrylonitril  

formaldehyde  

isopropanol (2-propanol)  

methanol  

butanol (1-butanol)  

butylacetaat  

ethylacetaat  

methyl-tert-butyl ether (MTBE)  

methylethylketon  

 

 

2,0 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,045 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,070 *) 

0,045 *) 

190 

0,15 *) 

0,45 

1,5 *) 

0,20 *) 

5,0 

8,0 

0,1 *) 

0,1 *) 

0,75 

3,0 

2,0 *) 

2,0 *) 

2,0 *) 

0,20 *) 

2,0 *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

2,0 

9.2 

5,3 

1,3 

5,0 

2,6 

18 

8,3 

190 

0,15  

0,45 

1,5 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

100 

150 

60 

5,3 

1,7 

36 

48 

60 

60 

500 

1 

2 

8,8 

0,20 

5,0 

8,0 

0,1 

0,1 

0,75 

3,0 

2,0 

2,0 

2,0 

0,20 

2,0 

 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

 

nvt 

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

nvt  

 



Verklaring en de afkortingen en tekens 
 

1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem 

en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 
2) De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend 

met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel 

 * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en  

  * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  

  * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-

berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, 

molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld 

is in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-

berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 
3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak 

oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 
4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht 

zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 

Toelaatbare Concentratie in Lucht). 
5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt 

verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden 

gemeten). 
6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend 

(zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens 

individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde 

geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een 

maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie. 
7) De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond 

moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
8) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
9) De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds. 
10) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 

Productenbesluit Asbest. 
11) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van 

een knelpunt. 
12) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in 

grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 

worden. 
13) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*) Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare 

P95 af te leiden. 
(*A) De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis 

van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater). 
(*B) De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze 

metalen zijn geïntegreerd in de ms-PAF. 

 



 

 

Bijlage 6 

Gegevens voorgaand bodemonderzoek 

 

  

 

 











Bijlage 5  Akoestisch onderzoek

140      bestemmingsplan Hooidijk te Vasse



 

Projectnummer:  3411.01 

Datum: 2 februari 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  

 

Hooidijk, Vasse 
 

 

  

 

 



 

   



 

Gemeente Tubbergen 

Opdrachtgever: De Bunte  

Projectnummer: 

Datum:  

Versie: 

3411.01 

2 februari 2021 

concept 

Projectleider: 

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving 

Velperweg 157 
6824 MB Arnhem 
Postbus 2033 
6802 CA Arnhem 

info@ontwerpenomgeving.nl 
www.ontwerpenomgeving.nl 

Dhr. J. Heerink 

 

 

 

 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  

 

Hooidijk, Vasse 



INHOUD                       Pagina 

 

1 INLEIDING .............................................................................................................................. 2 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................. 2 

1.2 Doel van het onderzoek ........................................................................................... 2 

2 Wettelijk kader ...................................................................................................................... 3 

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh) ........................................................................................... 3 

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid ....................................................................................... 4 

2.1.3 Bouwbesluit 2012 ..................................................................................................... 4 

2.2 Zones ........................................................................................................................ 5 

2.2.1 Wegverkeer .............................................................................................................. 5 

2.2.2 Railverkeer ............................................................................................................... 5 

2.2.3 Industrielawaai ......................................................................................................... 6 

2.3 Rekenmethodiek ...................................................................................................... 6 

3 Uitgangspunten ..................................................................................................................... 7 

3.1 Selectie van geluidsbronnen .................................................................................... 7 

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens ..................................................................... 8 

3.2.1 Harde en zachte bodem ........................................................................................... 8 

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen ............................................................................. 8 

3.2.3 Verkeersgegevens .................................................................................................... 8 

4 Wegverkeer ......................................................................................................................... 10 

4.1 Onderzoeksopzet ................................................................................................... 10 

4.2 Resultaten .............................................................................................................. 10 

4.2.1 Hooidijk .................................................................................................................. 11 

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING ......................................................................................... 13 

5.1 Conclusie ................................................................................................................ 13 

 

 

BIJLAGEN 

1 Verkeersgegevens uit de verkeers- en milieukaart  

2 Geluidsbelastingen, in tabelvorm 

3 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model 

4 Invoergegevens van het model  

  



 Akoestisch onderzoek Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 2 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aan de Hooidijk in Vasse worden 9 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen bestaan uit 

vijf starterswoningen en vier 2onder1 kapwoningen. 

In de onderstaande tekening is het ontwerp van de woningen weergegeven. 

 

Ontwerp van de woningen 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gereali-

seerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

 

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische 

haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (we-

gen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te 

geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge 

van wegverkeerslawaai. 
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2 Wettelijk kader 

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te we-

ten: 

• Wet geluidhinder (Wgh) 

• Gemeentelijk geluidbeleid 

• Bouwbesluit 2012 

 

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk 

geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grens-

waarden.  

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toet-

singskaders. 

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh) 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In 

de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:  

• Voorkeursgrenswaarde1: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor 

woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de 

Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grens-

waarden. 

• Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer 

waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld. 

 

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van 

de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsge-

voelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De 

nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Vasse). 

 

Tabel 1  Overzicht van de normen uit de Wgh 

Overzicht van de normen uit de Wgh 

 Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh) 50 dB(A) (art. 44 Wgh) 

Hoogste toelaatbare geluidsbe-

lasting 

63 dB (art. 83 lid 2 

Wgh) 
68 dB (art. 4.10 Bgh) 55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh) 

  

                                                           
1  Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
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2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt 

plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvul-

lende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden. 

 

De gemeente Tubbergen heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk ge-

luidbeleid vastgesteld2.. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waar-

den. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat 

een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd. 

 

Naast de aanvullende eisen voor de het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende 

normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. 

De aanvullende normen zijn: 

• ambitiewaarde: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente. 

• bovengrens: is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In 

principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de bovengrens. 

 

De nieuwe woning ligt in het gebiedstype “woonwijk”. In de onderstaande tabel staan voor dit 

gebiedstype de ambitiewaarde en bovengrens weergegeven: 

 

Tabel 2  Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid 

Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid 

 Wegverkeer Railverkeer Industrie 

Ambitiewaarde 48 dB 55 dB 50 dB 

Bovengrens 53 dB 58 dB 55 dB 

 

2.1.3 Bouwbesluit 2012 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding 

van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning 

voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbe-

sluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrie-

lawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gereali-

seerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluids-

bronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve ge-

luidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van 

de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB). 

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn  toegestaan, 

is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodza-

kelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.  

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze 

wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er 

geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het 

Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe wo-

ningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 

km-wegen wenselijk.  

                                                           
2  Nota hogere grenswaarden, Rapport M.2006.0718.04.R002, vastgesteld op 9 maart 2009 
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2.2 Zones 

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zo-

nes. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek 

noodzakelijk. 

2.2.1 Wegverkeer 

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal 

rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte 

van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones 

weergegeven: 

 

Tabel 3  Zones langs wegen 

Zones langs wegen 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 en 2 200 meter 250 meter  

3 en 4 350 meter 400 meter 

5 en meer 350 meter 600 meter  

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. 

Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van 

een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek 

uitgevoerd.  

 

2.2.2 Railverkeer 

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid 

de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). De hoogte van 

de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van 

een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit 

het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoor-

weg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones 

van spoorwegen weergegeven. 

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het 

referentiepunt uit het geluidregister.  

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Tabel 4  Zones langs wegen 

Zones langs spoorwegen 

Geluidsproductieplafond Zone 

Kleiner dan 56 dB 100 meter 

Tussen de 56 en 61 dB 200 meter 

Tussen de 61 en 66 dB 300 meter 

Tussen 66 en 71 dB 600 meter 

Tussen 71 en 74 dB 900 meter 

Groter dan 74 dB 1.200 meter 
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2.2.3 Industrielawaai 

Rondom een bedrijventerrein waar ‘grote’ lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. 

De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde be-

drijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein. 

2.3 Rekenmethodiek 

Met behulp van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ (RMG 2012) zijn de geluidsbelas-

tingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.  

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met 

behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2. 

 

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: ‘Rekenme-

thode cumulatieve geluidsbelasting’ uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluids-

belasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.  
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3 Uitgangspunten  

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom 

de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor 

welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.  

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de omgeving van de nieuwe woningen liggen geen spoorlijnen en gezoneerde bedrijventer-

reinen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook 

niet in de zones van spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen. Akoestisch onderzoek naar 

spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen is dan ook niet nodig. 

 

Ten zuiden van de ontwikkeling ligt de Hooidijk. Deze weg heeft ter hoogte van de ontwikke-

ling een 30 km-regime.  

De wegen in en nabij het plangebied hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze 

weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 

30 km/uur bedraagt.  

De verkeersintensiteit op de Hooidijk zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze omliggende 30 km-we-

gen. 

Buiten de bebouwde kom bedraagt de maximum snelheid op de Hooidijk 60 km/uur. Voor het 

deel buiten de bebouwde kom bedraagt de zone 250 meter. De nieuwe woningen liggen dan 

ook binnen de zone van de Hooidijk, welke ligt buiten de bebouwde kom. 

 

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Hooidijk.  
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3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

3.2.1 Harde en zachte bodem 

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem (Bf=0). De zachte 

bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (Bf) 

van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene ber-

men is een bodemfactor (Bf) van 0,8 aangehouden. 

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen 

De nieuwe woningen worden maximaal 10 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 3 la-

gen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en 

waarneemhoogten weergegeven: 

 

Tabel 5  Overzicht van de waarneemhoogten 

Zones langs wegen 

 Vloerhoogte in meters Waarneemhoogte in meters 

Vijf starterswoningen 

Begane grond 0,0 1,5  

Eerste verdieping 3,0 4,5 

Tweede verdieping 6,0 7,5  

Maximale bouwhoogte 9,9 -- 

Vier 2onder1 kapwoningen 

Begane grond 0,0 1,5  

Eerste verdieping 3,0 4,5 

Tweede verdieping 6,0 7,5  

Maximale bouwhoogte 9,5 -- 

3.2.3 Verkeersgegevens  

De verkeersgegevens van het prognosejaar 2030 zijn afkomstig uit het Verkeers- en milieu-

kaart (VMK) van de gemeente Tubbergen. De verkeersprognose van de gemeente Tubbergen 

is bijgevoegd in bijlage 1. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend 

met een autonome groei van 0,5 % per jaar. 

 

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatge-

vende jaar 2035 weergegeven: 

 

Tabel 6  Overzicht van de verkeersintensiteiten 

Overzicht van de verkeersintensiteiten 

 2030 

(prognosejaar) 

2035 

(maatgevende jaar) 

Hooidijk 310 318 
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In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven: 

 

Tabel 7  Overzicht van de periode- en voertuigverdeling 

Periode- en voertuigverdelingen 

 Dagperiode 

(07:00 t/m 19:00) 

Avondperiode 

(19:00 t/m 23:00) 

Nachtperiode 

(23:00 t/m 07:00) 

Hooidijk 6,56 94,86 3,34 1,80 3,75 93,96 3,02 3,02 0,77 94,71 2,12 3,17 

 

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op 

grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande ta-

bel: 

 

Tabel 8  Overzicht van de overige uitganspunten 

Overzicht van de overige uitgangspunten 

 Wegdek Verkeersdrempels Maximum snelheid 

in km/u 

Aftrek op grond 

van artikel 110g 

Wgh in dB 

Hooidijk     

Binnen de bebouwde kom 

Asfalt met opper-

vlaktebewerking 

en elementenver-

harding in keper-

verband 

Ja 30 5 3 

Buiten de bebouwde kom 
Asfalt met opper-

vlaktebewerking 
Ja 6 5 

 

Op de Hooidijk liggen verkeersdrempels. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toe-

gepast. 

  

                                                           
3  Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer 

(aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in 
de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van 
het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van 
elektrische en hybride auto’s, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het ver-
keer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak 
bij het bestemmingsplan “Parijsch Zuid” in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2) 
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4 Wegverkeer 

4.1 Onderzoeksopzet 

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen be-

rekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid 

en de Wgh. 

4.2 Resultaten 

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van stan-

daardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschre-

ven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 

 

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 2 in tabelvorm. In de onder-

staande tabel is de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken weergegeven. 

 

 
Nummering van de waarneempunten 

 

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 3. In 

deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bij-

lage 4 zijn de invoergegevens van het model weergegeven. 
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4.2.1 Hooidijk 

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (Lden), inclusief aftrek op grond van artikel 

110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van 

de Hooidijk, binnen en buiten de bebouwde kom, weergegeven:  

 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom) 
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De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde 

kom) staan in de onderstaande tabel: 

 

Tabel 9  Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom) 

Geluidsbelastingen afkomstig van de Provinciale Weg (N338) 

 Hoogste geluidsbelastingen in dB 

(incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh) 

W01 35 
W02 35 
W03 37 
W04 38 
W05 43 
W06 37 
W07 38 
W08 40 
W09 44 

Toetsingskader 

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh 48 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh 63 

Ambitiewaarden uit het gemeentelijke geluidbeleid 48 

Bovengrens uit het gemeentelijke geluidbeleid 53 

 

Conclusie  

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom) 

bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke 

geluidbeleid. Tevens wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 
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5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING 

Aan de Hooidijk in Vasse worden 9 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen bestaan uit 

vijf starterswoningen  en vier 2onder1 kapwoningen. 

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gereali-

seerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De ge-

luidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder 

(Wgh) en het gemeentelijke geluidbeleid. 

 

5.1 Conclusie 

 

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom) 

bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB uit het gemeentelijke 

geluidbeleid. Tevens wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. 

De realisatie van de woningen is dan ook mogelijk vanuit akoestisch oogpunt. 

 

 



 

Bijlage 1  

Verkeersgegevens uit de verkeers- en milieukaart 



Verkeersgegevens Hooidijk Vasse uit de VMK 

 

- etmaalintensiteit van een weekdag van deze weg (+ teljaar of basisjaar uit het verkeersmodel, bij voorkeur 
2030) Bijgevoegd 

- autonome groei voor deze weg (% per jaar) (0.5%) 
- verdeling van het verkeersintensiteit in de verschillende maatgevende perioden (7-19 uur, 19-23 en 23 -7 

uur); bijgevoegd 
- voertuigverdeling in procenten (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen); Bijgevoegd 
- wegverharding (klinkers, DAB/ZOAB/soort stil asfalt); asfalt met oppervlaktebewerking, zie foto 
- maximaal toelaatbare snelheid.  Bijgevoegd 
- gemeentelijke geluidsbeleid voor de vaststelling van hogere grenswaarden, wanneer dit is vastgesteld 
mail 

 

 
 

 



 

 

 

Hooidijk ter hoogte van nr. 21 

2016         2030 

      
 

 

Ter hoogte van zwarte balkje 

2016          2030 

     
 



 

 

Bijlage 2  

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM 

  



Datum: 1 februari 2021

dagperiode
(07:00 t/m 19:00)

avondperiode
(19:00 t/m 23:00)

nachtperiode
(23:00 t/m 07:00)

Excl. aftrek ex 

art. 110g Wgh
Aftrek ex art. 

110g Wgh

Incl. aftrek ex 

art. 110g Wgh

Wnp.01 1,5 W1 31,73 29,51 22,58 32,60 2 30,60

Wnp.01 4,5 W1 31,79 29,57 22,64 32,66 2 30,66

Wnp.01 7,5 W1 32,46 30,25 23,31 33,33 2 31,33

Wnp.02 4,5 W1 16,49 14,12 7,24 17,29 2 15,29

Wnp.02 7,5 W1 17,67 15,30 8,42 18,47 2 16,47

Wnp.03 1,5 W1 15,19 12,84 5,96 16,00 2 14,00

Wnp.03 4,5 W1 15,59 13,28 6,37 16,41 2 14,41

Wnp.03 7,5 W1 17,21 14,89 7,99 18,03 2 16,03

Wnp.04 1,5 W1 33,74 31,50 24,57 34,60 2 32,60

Wnp.04 4,5 W1 35,89 33,62 26,71 36,74 2 34,74

Wnp.04 7,5 W1 36,39 34,11 27,19 37,23 2 35,23

Wnp.05 1,5 W2 31,65 29,43 22,50 32,52 2 30,52

Wnp.05 4,5 W2 32,96 30,76 23,83 33,84 2 31,84

Wnp.05 7,5 W2 33,72 31,52 24,58 34,60 2 32,60

Wnp.06 1,5 W2 34,42 32,16 25,27 35,28 2 33,28

Wnp.06 4,5 W2 36,14 33,89 26,97 36,99 2 34,99

Wnp.06 7,5 W2 36,52 34,25 27,33 37,36 2 35,36

Wnp.07 1,5 W3 32,15 29,93 23,01 33,02 2 31,02

Wnp.07 4,5 W3 33,97 31,76 24,82 34,84 2 32,84

Wnp.07 7,5 W3 34,85 32,67 25,70 35,73 2 33,73

Wnp.08 1,5 W3 36,44 34,18 27,28 37,30 2 35,30

Wnp.08 4,5 W3 37,53 35,27 28,35 38,38 2 36,38

Wnp.08 7,5 W3 37,67 35,43 28,51 38,53 2 36,53

Wnp.09 1,5 W4 32,57 30,35 23,42 33,44 2 31,44

Wnp.09 4,5 W4 34,87 32,65 25,72 35,74 2 33,74

Wnp.09 7,5 W4 35,80 33,59 26,65 36,67 2 34,67

Wnp.10 1,5 W4 38,51 36,26 29,34 39,36 2 37,36

Wnp.10 4,5 W4 39,15 36,89 29,96 40,00 2 38,00

Wnp.10 7,5 W4 39,41 37,18 30,24 40,27 2 38,27

Wnp.11 1,5 W5 25,92 23,77 16,80 26,82 2 24,82

Wnp.11 4,5 W5 36,43 34,20 27,27 37,29 2 35,29

Wnp.11 7,5 W5 37,09 34,86 27,93 37,95 2 35,95

Wnp.12 4,5 W5 42,44 40,18 33,26 43,29 2 41,29

Wnp.12 7,5 W5 42,44 40,19 33,26 43,29 2 41,29

Wnp.13 1,5 W5 44,20 41,96 35,04 45,06 2 43,06

Wnp.13 4,5 W5 43,69 41,44 34,52 44,54 2 42,54

Wnp.13 7,5 W5 43,40 41,16 34,25 44,26 2 42,26

Wnp.14 1,5 W5 40,94 38,68 31,77 41,79 2 39,79

Wnp.14 4,5 W5 41,61 39,36 32,44 42,46 2 40,46

Wnp.14 7,5 W5 41,72 39,44 32,53 42,56 2 40,56

Wnp.15 1,5 W6 31,51 29,27 22,35 32,37 2 30,37

Wnp.15 4,5 W6 33,43 31,20 24,28 34,30 2 32,30

Wnp.15 7,5 W6 33,53 31,30 24,37 34,39 2 32,39

Wnp.16 1,5 W6 14,04 11,75 4,86 14,88 2 12,88

Wnp.16 4,5 W6 25,49 23,13 16,27 26,30 2 24,30

Wnp.16 7,5 W6 26,27 23,94 17,04 27,08 2 25,08

Wnp.17 4,5 W6 26,60 24,22 17,35 27,39 2 25,39

Wnp.17 7,5 W6 27,34 25,00 18,11 28,15 2 26,15

Wnp.18 1,5 W6 36,37 34,02 27,13 37,18 2 35,18

Wnp.18 4,5 W6 38,07 35,75 28,86 38,89 2 36,89

Wnp.18 7,5 W6 38,38 36,02 29,15 39,19 2 37,19

Wnp.19 1,5 W7 32,92 30,68 23,76 33,78 2 31,78

Wnp.19 4,5 W7 34,90 32,65 25,71 35,75 2 33,75

Wnp.19 7,5 W7 35,06 32,82 25,89 35,92 2 33,92

Wnp.20 1,5 W7 33,41 31,19 24,25 34,28 2 32,28

Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom), in tabelvorm
Waar-

neem-

punt

Waar-

neem-

hoogte

 in meter

Lden in dBLigging van 

de 

waarneem-

punt

Geluidsbelasting per periode in dB(A)

(excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)
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Datum: 1 februari 2021

dagperiode
(07:00 t/m 19:00)

avondperiode
(19:00 t/m 23:00)

nachtperiode
(23:00 t/m 07:00)

Excl. aftrek ex 

art. 110g Wgh
Aftrek ex art. 

110g Wgh

Incl. aftrek ex 

art. 110g Wgh

Geluidsbelastingen afkomstig van de Hooidijk (binnen en buiten de bebouwde kom), in tabelvorm
Waar-

neem-

punt

Waar-

neem-

hoogte

 in meter

Lden in dBLigging van 

de 

waarneem-

punt

Geluidsbelasting per periode in dB(A)

(excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Wnp.20 4,5 W7 37,65 35,36 28,46 38,49 2 36,49

Wnp.20 7,5 W7 38,30 36,00 29,09 39,13 2 37,13

Wnp.21 4,5 W7 38,45 36,09 29,21 39,25 2 37,25

Wnp.21 7,5 W7 38,74 36,39 29,51 39,55 2 37,55

Wnp.22 1,5 W7 36,76 34,39 27,51 37,56 2 35,56

Wnp.22 4,5 W7 39,02 36,67 29,80 39,83 2 37,83

Wnp.22 7,5 W7 39,21 36,87 30,00 40,03 2 38,03

Wnp.23 1,5 W8 37,14 34,92 27,98 38,01 2 36,01

Wnp.23 4,5 W8 38,51 36,28 29,35 39,37 2 37,37

Wnp.23 7,5 W8 38,66 36,44 29,51 39,53 2 37,53

Wnp.24 1,5 W8 25,53 23,28 16,35 26,38 2 24,38

Wnp.24 4,5 W8 33,39 31,05 24,17 34,20 2 32,20

Wnp.24 7,5 W8 34,82 32,48 25,60 35,63 2 33,63

Wnp.25 4,5 W8 32,12 29,80 22,91 32,94 2 30,94

Wnp.25 7,5 W8 33,38 31,07 24,18 34,21 2 32,21

Wnp.26 1,5 W8 40,53 38,22 31,34 41,36 2 39,36

Wnp.26 4,5 W8 41,28 38,96 32,08 42,11 2 40,11

Wnp.26 7,5 W8 41,41 39,09 32,20 42,23 2 40,23

Wnp.27 1,5 W9 39,36 37,11 30,20 40,22 2 38,22

Wnp.27 4,5 W9 40,22 37,99 31,06 41,08 2 39,08

Wnp.27 7,5 W9 40,28 38,05 31,11 41,14 2 39,14

Wnp.28 1,5 W9 43,09 40,86 33,93 43,95 2 41,95

Wnp.28 4,5 W9 44,17 41,90 34,98 45,01 2 43,01

Wnp.28 7,5 W9 44,45 42,20 35,28 45,30 2 43,30

Wnp.29 4,5 W9 45,09 42,80 35,89 45,92 2 43,92

Wnp.29 7,5 W9 45,09 42,81 35,91 45,93 2 43,93

Wnp.30 1,5 W9 41,63 39,34 32,43 42,46 2 40,46

Wnp.30 4,5 W9 42,76 40,46 33,56 43,59 2 41,59

Wnp.30 7,5 W9 42,90 40,61 33,71 43,74 2 41,74

W1 36 34 27 37 35

W2 37 34 27 37 35

W3 38 35 29 39 37

W4 39 37 30 40 38

W5 44 42 35 45 43

W6 38 36 29 39 37

W7 39 37 30 40 38

W8 41 39 32 42 40

W9 45 43 36 46 44

45 43 36 46 44

48

63

48

53

Ambitiewaarden uit het 

gemeentelijke geluidbeleid
Bovengrens uit het 

gemeentelijke geluidbeleid

Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh

Maximaal toelaatbare 

geluidsbelasting uit de Wgh

Hoogste geluidsbelastingen

Hoogste geluidsbelasting

Toetsingskader
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Bijlage 3  

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET 
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Invoergegevens van het model 
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INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL 

 
 

 

 



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Hooidijk

Model eigenschap

Omschrijving Hooidijk
Verantwoordelijke Johan
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Johan op 26-1-2021
Laatst ingezien door Johan op 1-2-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 7,5
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens van het model

Commentaar
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Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Hooidijk

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Gebouw3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  boomteelt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  bouwland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  fruitteelt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  gemengd bos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  grasland agrarisch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  grasland overig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  groenvoorziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  heide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  houtwal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  loofbos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  moeras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  onverhard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  struiken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  transitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  zand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  erf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wegverkeer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Hooidijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    1a. 30 km/uur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    1b. 60 km/uur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr.

1a. 30 km/uur        4168          27 21:15, 26 jan 2021        -181           2 HD Hooidijk 30 km/uur

1a. 30 km/uur        4175          27 16:25, 1 feb 2021       -2075           2 HD Hooidijk 30 km/uur

1b. 60 km/uur        4169          28 20:59, 26 jan 2021        -183           2 HD Hooidijk 60 km/uur
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1

1a. 30 km/uur Polylijn     253419,35     495062,67     253425,34     495134,87     0,00     0,00      0,00

1a. 30 km/uur Polylijn     253425,34     495134,87     253514,40     495200,43     0,00     0,00      0,00

1b. 60 km/uur Polylijn     253514,40     495200,43     253667,77     495291,10     0,00     0,00      0,00
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten

1a. 30 km/uur      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           6

1a. 30 km/uur      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief          10

1b. 60 km/uur      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief          11
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron

1a. 30 km/uur            72,49            72,49             3,81            26,36 Verdeling False  1,5   0,75

1a. 30 km/uur           119,75           119,75             6,83            19,46 Verdeling False  1,5   0,75

1b. 60 km/uur           180,30           180,30             1,40            26,89 Verdeling False  1,5   0,75
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D))

1a. 30 km/uur   0 W9a Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  30

1a. 30 km/uur   0 W8 Oppervlaktebewerking -- -- -- --  30

1b. 60 km/uur   0 W8 Oppervlaktebewerking -- -- -- --  60
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

1a. 30 km/uur  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

1a. 30 km/uur  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

1b. 60 km/uur  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

1a. 30 km/uur -- True    318,00   6,56   3,75   0,77 -- -- -- -- --

1a. 30 km/uur -- True    318,00   6,56   3,75   0,77 -- -- -- -- --

1b. 60 km/uur -- False    318,00   6,56   3,75   0,77 -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

1a. 30 km/uur  94,86  93,95  94,71 --   3,34   3,02   2,12 --   1,80   3,02   3,17 -- --

1a. 30 km/uur  94,86  93,85  94,71 --   3,34   3,02   2,12 --   1,80   3,02   3,17 -- --

1b. 60 km/uur  94,86  93,95  94,71 --   3,34   3,02   2,12 --   1,80   3,02   3,17 -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

1a. 30 km/uur -- -- --     19,79     11,20      2,32 --      0,70      0,36      0,05 --

1a. 30 km/uur -- -- --     19,79     11,19      2,32 --      0,70      0,36      0,05 --

1b. 60 km/uur -- -- --     19,79     11,20      2,32 --      0,70      0,36      0,05 --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) BGE LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

1a. 30 km/uur      0,38      0,36      0,08 --   96,2   76,18   81,13   89,33   87,99

1a. 30 km/uur      0,38      0,36      0,08 --   95,6   69,29   74,68   83,85   87,22

1b. 60 km/uur      0,38      0,36      0,08 --  101,0   68,84   77,69   84,26   91,57
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

1a. 30 km/uur   91,03   84,52   79,50   74,62   95,22   74,13   79,39   87,60   86,09

1a. 30 km/uur   92,44   85,76   78,34   71,90   94,80   67,14   72,94   82,08   85,04

1b. 60 km/uur   98,54   91,18   83,39   73,16  100,20   66,82   75,65   82,24   89,40
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

1a. 30 km/uur   88,88   82,43   77,47   72,95   93,26   67,00   72,27   80,26   79,19

1a. 30 km/uur   90,07   83,51   76,20   70,15   92,55   60,08   65,82   74,77   78,17

1b. 60 km/uur   96,13   88,81   81,06   70,94   97,84   59,87   68,53   75,10   82,51
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250

1a. 30 km/uur   81,97   75,46   70,50   65,77   86,22 -- -- --

1a. 30 km/uur   83,21   76,60   69,27   63,00   85,63 -- -- --

1b. 60 km/uur   89,28   81,93   74,16   63,97   90,97 -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

1a. 30 km/uur -- -- -- -- -- --

1a. 30 km/uur -- -- -- -- -- --

1b. 60 km/uur -- -- -- -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

1. Hooidijk        4170          26 20:57, 26 jan 2021 drempel Lijn     253518,78     495203,18

1. Hooidijk        4171          26 20:58, 26 jan 2021 drempel Lijn     253509,46     495200,99

1. Hooidijk        4172          26 20:58, 26 jan 2021 drempel Lijn     253418,80     495101,57

1. Hooidijk        4173          26 20:58, 26 jan 2021 drempel Lijn     253417,98     495089,79
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-n Y-n Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte

1. Hooidijk     253519,60     495198,53           2             4,73             4,73             4,73

1. Hooidijk     253510,56     495196,61           2             4,52             4,52             4,52

1. Hooidijk     253424,83     495101,29           2             6,03             6,03             6,03

1. Hooidijk     253424,01     495089,52           2             6,03             6,03             6,03
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X

--        4138           0 20:26, 26 jan 2021          -1           3 Wnp.01 W1 Punt     253459,87

--        4139           0 20:30, 26 jan 2021          -7           2 Wnp.02 W1 Punt     253461,82

--        4140           0 20:26, 26 jan 2021         -13           3 Wnp.03 W1 Punt     253467,08

--        4141           0 20:26, 26 jan 2021         -19           3 Wnp.04 W1 Punt     253469,09

--        4142           0 20:26, 26 jan 2021         -25           3 Wnp.05 W2 Punt     253459,97

--        4143           0 20:26, 26 jan 2021         -31           3 Wnp.06 W2 Punt     253469,17

--        4144           0 20:27, 26 jan 2021         -37           3 Wnp.07 W3 Punt     253460,06

--        4145           0 20:27, 26 jan 2021         -43           3 Wnp.08 W3 Punt     253469,26

--        4146           0 20:27, 26 jan 2021         -49           3 Wnp.09 W4 Punt     253460,25

--        4147           0 20:27, 26 jan 2021         -55           3 Wnp.10 W4 Punt     253469,43

--        4148           0 20:27, 26 jan 2021         -61           3 Wnp.11 W5 Punt     253460,33

--        4149           0 20:30, 26 jan 2021         -67           2 Wnp.12 W5 Punt     253461,75

--        4150           0 20:27, 26 jan 2021         -73           3 Wnp.13 W5 Punt     253467,71

--        4151           0 20:27, 26 jan 2021         -79           3 Wnp.14 W5 Punt     253469,58

--        4152           0 20:28, 26 jan 2021         -85           3 Wnp.15 W6 Punt     253485,59

--        4153           0 20:28, 26 jan 2021         -91           3 Wnp.16 W6 Punt     253487,56

--        4154           0 20:30, 26 jan 2021         -97           2 Wnp.17 W6 Punt     253493,94

--        4155           0 20:28, 26 jan 2021        -103           3 Wnp.18 W6 Punt     253496,78

--        4156           0 20:28, 26 jan 2021        -109           3 Wnp.19 W7 Punt     253485,70

--        4157           0 20:28, 26 jan 2021        -115           3 Wnp.20 W7 Punt     253487,61

--        4158           0 20:30, 26 jan 2021        -121           2 Wnp.21 W7 Punt     253494,05

--        4159           0 20:28, 26 jan 2021        -127           3 Wnp.22 W7 Punt     253496,91

--        4160           0 20:29, 26 jan 2021        -133           3 Wnp.23 W8 Punt     253485,92

--        4161           0 20:29, 26 jan 2021        -139           3 Wnp.24 W8 Punt     253488,16

--        4162           0 20:30, 26 jan 2021        -145           2 Wnp.25 W8 Punt     253494,70

--        4163           0 20:29, 26 jan 2021        -151           3 Wnp.26 W8 Punt     253497,17

--        4164           0 20:29, 26 jan 2021        -157           3 Wnp.27 W9 Punt     253486,07

--        4165           0 20:29, 26 jan 2021        -163           3 Wnp.28 W9 Punt     253488,20

--        4166           0 20:30, 26 jan 2021        -169           2 Wnp.29 W9 Punt     253495,40

--        4167           0 20:29, 26 jan 2021        -175           3 Wnp.30 W9 Punt     253497,25
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

--     495226,98      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495230,29      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495230,37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495227,37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495221,66      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495221,58      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495216,16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495216,51      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495211,33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495211,54      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495205,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495202,91      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495203,02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495205,88      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495237,18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495240,82      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495240,89      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495237,29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495231,46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495227,98      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495228,02      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495230,84      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495218,23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495221,60      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495221,73      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495218,28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495211,69      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495208,76      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

--     495208,87      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- --

--     495211,84      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogtes Gevel

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

-- --/4,50/7,50 Ja

-- 1,50/4,50/7,50 Ja

1-2-2021 17:44:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur



Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Gebouw3D          73           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253598,10     494912,64

Gebouw3D          78           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253389,93     494997,84

Gebouw3D          83           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253285,45     495050,96

Gebouw3D          86           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253386,21     495069,88

Gebouw3D          88           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253302,37     495071,87

Gebouw3D          90           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253266,16     495080,41

Gebouw3D          94           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253311,22     495186,35

Gebouw3D          97           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253283,20     495194,95

Gebouw3D          98           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253250,53     495195,58

Gebouw3D         100           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253220,02     495309,55

Gebouw3D         101           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253320,12     495316,69

Gebouw3D         102           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253217,44     495319,81

Gebouw3D         103           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253326,74     495347,89

Gebouw3D         105           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253354,43     495280,91

Gebouw3D         107           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253339,87     495294,40

Gebouw3D         109           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253319,08     495131,89

Gebouw3D         569           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253232,31     495151,40

Gebouw3D         570           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253238,27     495143,10

Gebouw3D         571           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253259,20     495151,02

Gebouw3D         572           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253310,93     495158,27

Gebouw3D         573           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253221,08     495159,52

Gebouw3D         574           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253248,96     495174,55

Gebouw3D         576           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253314,62     495175,93

Gebouw3D         578           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253327,50     495173,84

Gebouw3D         579           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253242,81     495184,82

Gebouw3D         580           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253248,65     495185,18

Gebouw3D         581           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253218,53     495202,13

Gebouw3D         583           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253289,79     495197,49

Gebouw3D         584           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253318,11     495204,08

Gebouw3D         585           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253310,28     495212,28

Gebouw3D         586           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253311,23     495201,67

Gebouw3D         587           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253210,95     495222,76

Gebouw3D         588           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253225,05     495232,73

Gebouw3D         590           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253316,72     495227,61

Gebouw3D         591           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253306,42     495222,92

Gebouw3D         592           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253247,57     495230,63

Gebouw3D         593           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253239,78     495224,78

Gebouw3D         594           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253278,59     495235,83

Gebouw3D         595           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253316,72     495227,61

Gebouw3D         596           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253295,82     495233,22

Gebouw3D         598           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253320,72     495241,82

Gebouw3D         599           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253304,65     495235,31

Gebouw3D         600           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253308,56     495244,88

Gebouw3D         601           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253332,94     495236,13

Gebouw3D         602           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253309,84     495236,06

Gebouw3D         605           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253283,20     495194,95

Gebouw3D         606           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253306,42     495222,92

Gebouw3D         607           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253227,47     495181,74

Gebouw3D         608           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253325,70     495198,68

Gebouw3D         609           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253282,63     495219,22

Gebouw3D         610           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253337,08     495172,99

Gebouw3D         611           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253327,12     495230,48

Gebouw3D         612           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253335,52     495156,62

Gebouw3D         645           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253233,98     495106,53

Gebouw3D         648           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253253,67     495092,59

Gebouw3D         650           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253243,78     495123,43

Gebouw3D         651           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253257,73     495078,32

Gebouw3D         652           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253269,12     495058,91

Gebouw3D         659           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253251,20     495106,66

Gebouw3D         660           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253231,97     495111,55

Gebouw3D         662           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253270,22     495077,73

Gebouw3D         693           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253166,26     495322,69

Gebouw3D         694           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253188,65     495301,66

1-2-2021 17:44:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur



Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

Gebouw3D     6,00      6,00      0,00 Relatief           8            51,28           108,56

Gebouw3D    10,80     10,80      0,00 Relatief          16            55,96           166,27

Gebouw3D     7,80      7,80      0,00 Relatief          24            58,13           139,62

Gebouw3D     5,90      5,90      0,00 Relatief           8            58,94           167,35

Gebouw3D     5,90      5,90      0,00 Relatief           8            48,83           135,01

Gebouw3D     3,60      3,60      0,00 Relatief           4            15,56            14,87

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief           9            49,79           115,96

Gebouw3D     0,00      0,00      0,00 Relatief           6            36,19            68,38

Gebouw3D     8,20      8,20      0,00 Relatief           9            57,73           114,06

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief          12            57,13           149,17

Gebouw3D     9,70      9,70      0,00 Relatief           9            49,58           107,00

Gebouw3D     8,30      8,30      0,00 Relatief          12            57,60           152,42

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief          18            63,56           140,07

Gebouw3D     7,90      7,90      0,00 Relatief           8            49,68           109,06

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief           4            17,50            18,75

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           7            40,99            72,18

Gebouw3D     6,60      6,60      0,00 Relatief           9            54,44           113,21

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief          11            46,71           102,45

Gebouw3D     6,70      6,70      0,00 Relatief          11            50,93           117,08

Gebouw3D     6,80      6,80      0,00 Relatief           9            49,63           138,37

Gebouw3D     7,00      7,00      0,00 Relatief           9            59,69           158,59

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief           8            53,35           110,43

Gebouw3D     7,50      7,50      0,00 Relatief           9            54,65           115,98

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            13,09            10,19

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief           9            54,23           109,98

Gebouw3D     7,70      7,70      0,00 Relatief           8            57,09           109,23

Gebouw3D     6,90      6,90      0,00 Relatief          10            63,87           147,77

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           7            36,79            72,44

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           7            36,36            68,85

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           6            35,68            67,45

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           7            35,47            66,63

Gebouw3D     8,80      8,80      0,00 Relatief          21            62,64           140,86

Gebouw3D     7,80      7,80      0,00 Relatief          13            58,45           133,05

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief          10            28,95            44,97

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            11,46             7,77

Gebouw3D     8,90      8,90      0,00 Relatief          14            49,31           110,51

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief          14            54,60           136,48

Gebouw3D     9,00      9,00      0,00 Relatief          12            51,54           130,06

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief           4            11,20             7,46

Gebouw3D     9,00      9,00      0,00 Relatief          12            51,07           128,95

Gebouw3D     9,80      9,80      0,00 Relatief           9            44,47            81,83

Gebouw3D    10,10     10,10      0,00 Relatief           5            31,25            59,00

Gebouw3D     9,20      9,20      0,00 Relatief           4            28,26            46,52

Gebouw3D     9,90      9,90      0,00 Relatief          10            60,82           181,58

Gebouw3D    10,10     10,10      0,00 Relatief           6            29,58            49,58

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           6            35,40            65,09

Gebouw3D     2,80      2,80      0,00 Relatief           8            23,49            30,29

Gebouw3D     6,50      6,50      0,00 Relatief           8            54,63           141,04

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           6            36,76            71,30

Gebouw3D     2,60      2,60      0,00 Relatief           4            17,98            19,96

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            18,72            21,41

Gebouw3D     2,20      2,20      0,00 Relatief           5            14,02            11,96

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            34,53            65,57

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           5            26,20            41,60

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief           9            44,56           102,55

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            20,94            26,85

Gebouw3D     7,50      7,50      0,00 Relatief          12            40,56            74,64

Gebouw3D     8,00      8,00      0,00 Relatief          18            60,02           137,39

Gebouw3D     7,70      7,70      0,00 Relatief           8            49,54           121,18

Gebouw3D     7,20      7,20      0,00 Relatief           8            36,06            64,88

Gebouw3D     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            18,13            18,40

Gebouw3D     8,80      8,80      0,00 Relatief          25            70,99           203,79

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief          18            72,24           179,84
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

Gebouw3D             2,78            13,15    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20            11,53    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,08            10,15    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,81            15,14    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,51             9,94    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,38             4,40    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,52            10,12    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,95            10,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,01            10,03    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,53            10,74    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,03            10,70    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,00             8,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10             6,83    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,59            10,03    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,75             5,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,66            14,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,11            10,29    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,63             8,72    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,13             8,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,85             9,94    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,66            11,24    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,82             9,69    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,11            10,16    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,55             3,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,28             9,69    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,85            12,45    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,69            11,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,76             9,04    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,96            11,12    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,79            10,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,79            10,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,09             9,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,80             9,98    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,21             7,30    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,20             3,53    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,00             7,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,21             7,38    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,00            12,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,19             3,41    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,00            12,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,25             9,24    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,33             9,24    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,19             8,91    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,46            15,49    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,33             9,24    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,91            10,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,14             5,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,47            11,01    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,83            11,12    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,00             4,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,06             5,60    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,08             4,08    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,64            11,63    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,11             7,69    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,01             7,90    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,49             5,98    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,39             8,70    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,14             8,66    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,98            10,33    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,34             7,87    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,07             6,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,39             9,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20             9,18    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Gebouw3D         695           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253179,34     495280,10

Gebouw3D         696           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253199,39     495262,08

Gebouw3D         697           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253195,31     495310,07

Gebouw3D         698           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253197,58     495303,73

Gebouw3D         699           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253202,43     495290,50

Gebouw3D         700           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253223,62     495292,52

Gebouw3D         701           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253227,04     495273,06

Gebouw3D         702           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253244,05     495302,46

Gebouw3D         703           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253246,29     495294,21

Gebouw3D         704           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253255,54     495327,30

Gebouw3D         705           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253253,56     495274,95

Gebouw3D         706           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253258,90     495303,46

Gebouw3D         707           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253261,04     495319,66

Gebouw3D         708           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253266,20     495328,19

Gebouw3D         709           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253271,80     495277,89

Gebouw3D         710           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253278,46     495325,56

Gebouw3D         711           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253284,38     495334,18

Gebouw3D         712           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253289,00     495300,62

Gebouw3D         713           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253283,56     495290,01

Gebouw3D         714           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253278,38     495288,92

Gebouw3D         715           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253278,89     495285,96

Gebouw3D         716           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253281,95     495269,95

Gebouw3D         717           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253300,02     495344,92

Gebouw3D         718           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253320,79     495271,68

Gebouw3D         719           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253318,29     495295,28

Gebouw3D         720           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253320,12     495316,69

Gebouw3D         721           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253324,99     495293,51

Gebouw3D         722           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253326,70     495287,33

Gebouw3D         723           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253332,08     495284,03

Gebouw3D         724           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253345,63     495351,91

Gebouw3D         725           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253337,65     495312,24

Gebouw3D         726           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253294,21     494993,59

Gebouw3D         727           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253439,32     494999,27

Gebouw3D         728           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253386,33     495017,15

Gebouw3D         729           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253426,28     495000,00

Gebouw3D         730           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253297,79     495010,02

Gebouw3D         731           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253435,25     495006,20

Gebouw3D         732           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253447,28     495015,69

Gebouw3D         733           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253441,37     495032,32

Gebouw3D         734           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253367,34     495036,11

Gebouw3D         735           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253433,09     495033,19

Gebouw3D         736           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253269,12     495058,91

Gebouw3D         737           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253301,29     495054,63

Gebouw3D         738           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253433,44     495043,56

Gebouw3D         739           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253445,15     495054,20

Gebouw3D         740           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253430,23     495055,50

Gebouw3D         741           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253434,40     495070,18

Gebouw3D         742           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253413,59     495113,15

Gebouw3D         743           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253278,03     495097,27

Gebouw3D         744           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253281,67     495098,68

Gebouw3D         745           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253309,90     495106,46

Gebouw3D         746           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253286,79     495103,80

Gebouw3D         747           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253352,60     495117,46

Gebouw3D         748           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253401,85     495160,73

Gebouw3D         749           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253329,98     495117,00

Gebouw3D         750           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253314,63     495124,57

Gebouw3D         751           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253323,70     495138,45

Gebouw3D         752           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253447,86     495019,02

Gebouw3D         753           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253401,85     495160,73

Gebouw3D         754           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253292,10     495071,54

Gebouw3D         755           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253287,45     494993,78

Gebouw3D         767           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253610,05     494932,64

Gebouw3D         768           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253544,74     494968,62
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

Gebouw3D     8,20      8,20      0,00 Relatief          11            53,96           153,52

Gebouw3D     8,60      8,60      0,00 Relatief          29            74,71           214,69

Gebouw3D     4,20      4,20      0,00 Relatief           4            22,60            31,20

Gebouw3D     4,40      4,40      0,00 Relatief           6            27,23            45,01

Gebouw3D     5,00      5,00      0,00 Relatief           4            22,00            29,25

Gebouw3D     9,00      9,00      0,00 Relatief          14            54,08           127,63

Gebouw3D     0,00      0,00      0,00 Relatief          16            59,26           155,12

Gebouw3D     8,90      8,90      0,00 Relatief          19            60,00           161,89

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief           9            53,02           138,39

Gebouw3D     8,60      8,60      0,00 Relatief          17            62,10           157,21

Gebouw3D     9,10      9,10      0,00 Relatief          13            56,31           160,49

Gebouw3D     6,10      6,10      0,00 Relatief           4            26,96            40,41

Gebouw3D     3,30      3,30      0,00 Relatief           4            20,09            24,32

Gebouw3D     2,20      2,20      0,00 Relatief           4            15,70            15,24

Gebouw3D     9,10      9,10      0,00 Relatief          13            57,02           137,32

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief          18            57,55           162,39

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief          12            50,40           122,18

Gebouw3D     9,00      9,00      0,00 Relatief          15            60,28           116,08

Gebouw3D     8,90      8,90      0,00 Relatief          15            59,08           112,86

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            20,71            25,53

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            12,00             9,00

Gebouw3D     6,90      6,90      0,00 Relatief          11            65,93           164,78

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief           8            49,47           121,35

Gebouw3D     9,20      9,20      0,00 Relatief          17            56,42           128,82

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief           4            15,67            15,07

Gebouw3D     9,70      9,70      0,00 Relatief           9            48,12           101,59

Gebouw3D     3,20      3,20      0,00 Relatief           4             9,90             5,90

Gebouw3D     9,40      9,40      0,00 Relatief          14            52,54            97,68

Gebouw3D     9,20      9,20      0,00 Relatief          16            53,08           106,63

Gebouw3D     8,60      8,60      0,00 Relatief          21            58,56           159,90

Gebouw3D     9,30      9,30      0,00 Relatief          15            61,67           132,42

Gebouw3D     6,60      6,60      0,00 Relatief          10            51,53           127,33

Gebouw3D     4,30      4,30      0,00 Relatief           6            30,78            50,53

Gebouw3D    27,90     27,90      0,00 Relatief         105           172,30           807,05

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief          10            31,37            61,26

Gebouw3D     8,60      8,60      0,00 Relatief          20            88,34           320,09

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief           8            31,83            60,57

Gebouw3D     4,30      4,30      0,00 Relatief           6            27,28            45,27

Gebouw3D     7,10      7,10      0,00 Relatief          13            52,02           111,46

Gebouw3D     5,50      5,50      0,00 Relatief           5            51,23           124,82

Gebouw3D     7,10      7,10      0,00 Relatief          17            67,41           137,35

Gebouw3D     7,60      7,60      0,00 Relatief          17            87,93           306,34

Gebouw3D     7,40      7,40      0,00 Relatief          21            78,02           280,13

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief           9            37,16            67,76

Gebouw3D     3,60      3,60      0,00 Relatief           4            17,47            16,39

Gebouw3D     8,20      8,20      0,00 Relatief          15            67,01           219,44

Gebouw3D     6,30      6,30      0,00 Relatief           5            29,09            52,81

Gebouw3D     9,60      9,60      0,00 Relatief          29           190,32           720,60

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           7            21,38            24,77

Gebouw3D     6,50      6,50      0,00 Relatief           9            49,22           120,49

Gebouw3D     6,70      6,70      0,00 Relatief           9            57,84           120,19

Gebouw3D     6,50      6,50      0,00 Relatief          10            49,64           121,38

Gebouw3D     3,10      3,10      0,00 Relatief           5            18,17            20,39

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief          29           273,74          1191,66

Gebouw3D     2,90      2,90      0,00 Relatief           4            17,96            19,10

Gebouw3D     7,30      7,30      0,00 Relatief          11            51,89           101,09

Gebouw3D     7,10      7,10      0,00 Relatief          10            50,77           119,54

Gebouw3D     3,40      3,40      0,00 Relatief           4            17,61            18,16

Gebouw3D     8,40      8,40      0,00 Relatief          16           173,91          1156,66

Gebouw3D     4,20      4,20      0,00 Relatief           6            23,00            27,10

Gebouw3D     2,70      2,70      0,00 Relatief           7            17,71            17,62

Gebouw3D     9,00      9,00      0,00 Relatief           9            74,62           286,12

Gebouw3D     5,50      5,50      0,00 Relatief           4            43,82           112,97
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

Gebouw3D             0,42            10,97    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,62             8,62    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,80             6,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,46             7,19    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,50             6,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,15             8,20    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,87             8,67    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,78             7,95    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,51            11,39    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,77             8,75    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,64             8,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,50             8,98    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,07             5,98    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,52             4,33    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,95            11,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,32            11,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,62             9,66    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10            15,44    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10            15,44    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,05             6,30    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,00             3,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,98            14,10    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,09            11,29    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,65             7,30    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,40             4,44    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,45            10,70    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,00             2,95    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,11            12,10    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,07            12,10    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,44             7,10    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,66            10,61    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,89             9,81    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,00             6,64    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,06             6,61    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,14             8,35    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,55            12,20    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,48             8,35    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,57             7,02    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,51             8,34    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,13            19,07    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,22             8,33    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,48            14,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,18            13,14    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,51             7,96    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,73             6,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,26             8,95    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,65             7,54    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,61            26,86    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,00             4,36    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,78            10,39    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,26             9,65    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,25            10,58    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,85             5,05    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,10            41,62    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,46             5,52    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,20             9,02    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,53            14,06    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,30             5,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,73            36,51    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,50             6,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,18             6,17    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,71            14,84    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             8,30            13,61    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1-2-2021 17:44:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur



Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

Gebouw3D         769           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253551,48     494980,71

Gebouw3D         781           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253651,36     495224,32

Gebouw3D         782           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253630,48     495215,34

Gebouw3D         784           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253641,44     495222,68

Gebouw3D         788           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253739,46     495266,25

Gebouw3D         792           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253517,30     494976,43

Gebouw3D         829           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253379,64     495355,74

Gebouw3D         830           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253389,49     495239,50

Gebouw3D         831           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253391,59     495266,98

Gebouw3D         832           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253395,97     495247,48

Gebouw3D         833           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253390,47     495365,99

Gebouw3D         834           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253407,04     495300,86

Gebouw3D         835           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253399,68     495271,52

Gebouw3D         836           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253399,61     495320,22

Gebouw3D         837           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253404,67     495359,02

Gebouw3D         838           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253414,32     495243,78

Gebouw3D         839           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253408,68     495254,21

Gebouw3D         840           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253413,52     495365,01

Gebouw3D         841           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253431,72     495341,51

Gebouw3D         842           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253434,90     495344,12

Gebouw3D         843           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253437,84     495288,00

Gebouw3D         844           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253446,61     495335,66

Gebouw3D         845           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253449,91     495354,22

Gebouw3D         846           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253463,53     495349,64

Gebouw3D         847           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253477,89     495346,15

Gebouw3D         848           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253445,23     495302,43

Gebouw3D         849           1 19:45, 26 jan 2021 Polygoon     253437,10     495309,73

ontwikkeling        4118          24 20:06, 26 jan 2021 W1 Polygoon     253459,88     495230,16

ontwikkeling        4119          24 20:07, 26 jan 2021 W2 Polygoon     253460,02     495224,26

ontwikkeling        4120          24 20:07, 26 jan 2021 W3 Polygoon     253460,14     495219,14

ontwikkeling        4121          24 20:08, 26 jan 2021 W4 Polygoon     253460,26     495214,06

ontwikkeling        4122          24 20:08, 26 jan 2021 W5 Polygoon     253460,38     495208,88

ontwikkeling        4123          24 20:09, 26 jan 2021 W6 Polygoon     253485,63     495240,70

ontwikkeling        4124          24 20:10, 26 jan 2021 W7 Polygoon     253485,74     495234,36

ontwikkeling        4125          24 20:10, 26 jan 2021 W8 Polygoon     253486,02     495221,46

ontwikkeling        4126          24 20:10, 26 jan 2021 W9 Polygoon     253486,08     495215,11

ontwikkeling        4127          24 20:11, 26 jan 2021 Polygoon     253457,93     495233,58

ontwikkeling        4128          24 20:12, 26 jan 2021 Polygoon     253458,47     495203,08

ontwikkeling        4129          24 20:12, 26 jan 2021 Polygoon     253491,21     495244,07

ontwikkeling        4130          24 20:13, 26 jan 2021 Polygoon     253491,60     495228,16

ontwikkeling        4131          24 20:13, 26 jan 2021 Polygoon     253491,66     495224,88

ontwikkeling        4132          24 16:45, 1 feb 2021 Polygoon     253492,09     495205,65
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek Oppervlak

Gebouw3D     4,80      4,80      0,00 Relatief           6            33,67            58,99

Gebouw3D     4,60      4,60      0,00 Relatief           5            32,22            63,77

Gebouw3D     2,50      2,50      0,00 Relatief           4            20,27            19,98

Gebouw3D     6,40      6,40      0,00 Relatief          10            74,12           183,52

Gebouw3D     3,40      3,40      0,00 Relatief           4            22,04            28,16

Gebouw3D     9,10      9,10      0,00 Relatief          14            68,05           209,55

Gebouw3D     8,90      8,90      0,00 Relatief          18            58,30           169,28

Gebouw3D     9,10      9,10      0,00 Relatief           9            46,12            97,19

Gebouw3D     8,70      8,70      0,00 Relatief          11            52,70           136,29

Gebouw3D     9,20      9,20      0,00 Relatief           9            47,63           105,30

Gebouw3D     5,30      5,30      0,00 Relatief           4            23,50            33,13

Gebouw3D     0,30      0,30      0,00 Relatief          11            55,60           144,39

Gebouw3D     8,10      8,10      0,00 Relatief           9            50,22           125,68

Gebouw3D     7,90      7,90      0,00 Relatief           9            50,96           103,03

Gebouw3D     9,60      9,60      0,00 Relatief          14            51,15           126,54

Gebouw3D     9,40      9,40      0,00 Relatief          10            49,57           115,60

Gebouw3D     9,40      9,40      0,00 Relatief          12            48,62           109,08

Gebouw3D     5,40      5,40      0,00 Relatief           6            26,00            34,96

Gebouw3D     9,60      9,60      0,00 Relatief          17            58,10           132,30

Gebouw3D     6,30      6,30      0,00 Relatief           6            25,88            35,66

Gebouw3D     8,80      8,80      0,00 Relatief          14            58,22           165,04

Gebouw3D     9,40      9,40      0,00 Relatief          12            52,00           157,60

Gebouw3D     5,90      5,90      0,00 Relatief           4            30,60            50,40

Gebouw3D     6,80      6,80      0,00 Relatief           4            38,64            75,68

Gebouw3D     8,60      8,60      0,00 Relatief          13            48,34           127,51

Gebouw3D     0,20      0,20      0,00 Relatief           8            46,70            96,53

Gebouw3D     0,20      0,20      0,00 Relatief           9            47,30            96,51

ontwikkeling     9,90      9,90      0,00 Relatief           4            29,91            53,53

ontwikkeling     9,90      9,90      0,00 Relatief           4            28,21            45,94

ontwikkeling     9,90      9,90      0,00 Relatief           4            28,20            45,92

ontwikkeling     9,90      9,90      0,00 Relatief           4            28,21            46,01

ontwikkeling     9,90      9,90      0,00 Relatief           4            29,94            53,59

ontwikkeling     9,50      9,50      0,00 Relatief           4            34,66            69,69

ontwikkeling     9,50      9,50      0,00 Relatief           4            34,72            70,02

ontwikkeling     9,50      9,50      0,00 Relatief           4            34,77            70,04

ontwikkeling     9,50      9,50      0,00 Relatief           4            34,67            69,71

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,70            21,90

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,87            22,40

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,85            22,02

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,54            21,33

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,82            22,08

ontwikkeling     3,00      3,00      0,00 Relatief           4            19,53            21,26
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp

Gebouw3D             0,57            11,73    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,14             9,08    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,68             7,46    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,17            15,44    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,03             6,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,23            11,15    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,68             5,60    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,10             8,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,35            11,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,70             8,99    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,70             7,05    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,32            11,88    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,19            11,13    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             2,96            11,35    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,80             8,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,12            11,86    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,13            11,86    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             3,70             5,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,20             9,00    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,35             8,96    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,33            13,80    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             0,99            14,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             4,80            10,50    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             5,46            13,86    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,19             8,94    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,85            11,40    0    0   0 0 dB

Gebouw3D             1,85            11,40    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             5,91             9,08    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             5,09             9,01    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             5,09             9,01    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             5,06             9,01    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             5,90             9,07    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             6,34            11,02    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             6,29            11,07    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             6,29            11,07    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             6,29            11,02    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,28             6,45    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,41             6,51    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,35             6,63    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,28             6,52    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,35             6,53    0    0   0 0 dB

ontwikkeling             3,21             6,49    0    0   0 0 dB
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw3D False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

ontwikkeling False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

Groen        2111           8 20:15, 26 jan 2021 transitie Polygoon

groenvoorziening        1199           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1213           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1218           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1222           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1223           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1248           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1252           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1255           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1260           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1271           5 20:16, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1316           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1319           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1320           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1327           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1329           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1333           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1336           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1338           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1339           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1345           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1350           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1353           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1357           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1358           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1361           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1363           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1368           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1370           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1373           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1374           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1379           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1383           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1392           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1395           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1396           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1397           5 20:16, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1398           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1399           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1400           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1401           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1402           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1431           5 21:03, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1433           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1436           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1437           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1438           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1439           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1442           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1446           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1447           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1448           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1450           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1453           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1456           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz struikrozen Polygoon

groenvoorziening        1457           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1459           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1460           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1461           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        1465           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1467           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1689           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1700           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

Groen     253489,47     495375,66         103           632,17         19007,69             0,24

groenvoorziening     253635,30     494887,04         131           372,08           424,16             0,07

groenvoorziening     253663,50     495029,14         130           372,08           424,16             0,07

groenvoorziening     253622,50     494869,63           5            40,87            56,41             3,14

groenvoorziening     253663,50     495029,14         122           372,08           424,16             0,01

groenvoorziening     253635,30     494887,04         136           372,08           424,16             0,04

groenvoorziening     253426,90     495078,03          45            27,39            23,43             0,08

groenvoorziening     253420,41     495171,16           6            14,02            10,56             0,97

groenvoorziening     253318,21     494987,84          36            53,18            60,19             0,07

groenvoorziening     253295,94     495181,17           7            25,20            24,34             0,13

groenvoorziening     253451,05     495186,82          16            82,98            57,19             0,38

groenvoorziening     253280,01     495354,24          48           269,98           188,38             0,05

groenvoorziening     253736,86     495370,39          12           115,77           232,69             0,74

groenvoorziening     253728,81     495363,43          38            10,53             4,48             0,08

groenvoorziening     253355,45     495366,84          53           207,68           481,49             0,33

groenvoorziening     253646,17     495373,66         135          1109,94          1437,99             0,22

groenvoorziening     253645,45     495354,23          99           390,64           484,17             0,31

groenvoorziening     253585,76     495370,81         221           940,23          1146,67             0,11

groenvoorziening     253243,96     495355,67          51           214,46           491,06             0,07

groenvoorziening     253699,88     495323,39         205           139,25           204,25             0,01

groenvoorziening     253150,22     495324,41           8            26,45            39,91             0,41

groenvoorziening     253709,38     495339,49          81           257,81           286,28             0,09

groenvoorziening     253705,83     495302,44          20           153,11           106,52             0,23

groenvoorziening     253503,35     495382,49         137           569,48           569,39             0,24

groenvoorziening     253637,30     495371,33         137           565,59           568,44             0,24

groenvoorziening     253280,01     495354,24          45           269,98           188,37             0,05

groenvoorziening     253718,57     495402,21          11           115,77           232,69             0,74

groenvoorziening     253345,92     495372,32          52           207,68           481,49             0,33

groenvoorziening     253525,45     495383,31          85           460,55           609,52             0,21

groenvoorziening     253616,33     495258,21         122           388,40           481,27             0,15

groenvoorziening     253718,68     495397,14         121           388,40           481,27             0,15

groenvoorziening     253706,44     495312,02         204           139,25           204,25             0,05

groenvoorziening     253148,91     495316,90           7            26,45            39,91             1,28

groenvoorziening     253762,04     495255,35          19           153,11           106,53             0,23

groenvoorziening     253499,56     495396,28          85           558,64           814,19             0,22

groenvoorziening     253449,70     495383,33         113           350,58           535,69             0,11

groenvoorziening     253605,58     495249,82          32           272,01           131,38             0,73

groenvoorziening     253491,78     495385,02         114           350,78           532,93             0,11

groenvoorziening     253738,94     495410,40          10           115,77           232,69             1,33

groenvoorziening     253718,26     495402,88          84           460,55           609,52             0,21

groenvoorziening     253491,78     495385,02          80           347,44           685,79             0,11

groenvoorziening     253738,94     495410,40          26           113,32           254,51             1,32

groenvoorziening     253282,50     495141,60          22            16,49             2,27             0,30

groenvoorziening     253374,33     495026,05          35            49,64           104,71             0,02

groenvoorziening     253332,40     495033,40          37            48,47           100,74             0,07

groenvoorziening     253219,95     495246,95           4            39,64            54,18             3,26

groenvoorziening     253297,92     495333,38           4            17,49            18,62             3,65

groenvoorziening     253283,22     495174,56          30            85,02           182,75             0,93

groenvoorziening     253182,40     495228,07          18            19,44            21,12             0,49

groenvoorziening     253609,38     495248,54          20           145,26            36,10             0,50

groenvoorziening     253671,99     495297,48          62           411,88           255,92             0,01

groenvoorziening     253150,48     495337,21          16            59,36            38,94             0,36

groenvoorziening     253359,27     495221,24          49            22,01            24,47             0,03

groenvoorziening     253306,96     495036,11           4             8,53             4,53             2,01

groenvoorziening     253303,89     495289,37          27            21,93            24,30             0,03

groenvoorziening     253335,53     495221,36         215           118,08           256,76             0,03

groenvoorziening     253266,58     495027,93           4            21,95            29,85             4,97

groenvoorziening     253318,66     495100,22          26            59,42           131,08             0,09

groenvoorziening     253290,30     495163,56          11            20,34            27,85             0,01

groenvoorziening     253217,62     495242,76           5            31,57            40,43             0,05

groenvoorziening     253527,87     494931,77           9            26,21            18,67             1,23

groenvoorziening     253158,14     495297,42           9            51,43           145,47             2,21

groenvoorziening     253158,45     495297,52          32            50,65           140,09             0,35
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

Groen            44,18 0,80

groenvoorziening            51,80 0,80

groenvoorziening            51,80 0,80

groenvoorziening            17,66 0,80

groenvoorziening            51,80 0,80

groenvoorziening            51,80 0,80

groenvoorziening             6,15 0,80

groenvoorziening             4,07 0,80

groenvoorziening            21,94 0,80

groenvoorziening            10,82 0,80

groenvoorziening            15,93 0,80

groenvoorziening            57,47 0,80

groenvoorziening            32,53 0,80

groenvoorziening             3,48 0,80

groenvoorziening            46,80 0,80

groenvoorziening            73,01 0,80

groenvoorziening            14,65 0,80

groenvoorziening            51,54 0,80

groenvoorziening            77,51 0,80

groenvoorziening            16,82 0,80

groenvoorziening             7,91 0,80

groenvoorziening            18,98 0,80

groenvoorziening            36,39 0,80

groenvoorziening            51,54 0,80

groenvoorziening            51,54 0,80

groenvoorziening            57,47 0,80

groenvoorziening            32,53 0,80

groenvoorziening            58,92 0,80

groenvoorziening            47,53 0,80

groenvoorziening            14,07 0,80

groenvoorziening            14,07 0,80

groenvoorziening            16,82 0,80

groenvoorziening             7,91 0,80

groenvoorziening            46,88 0,80

groenvoorziening            73,01 0,80

groenvoorziening            28,06 0,80

groenvoorziening            30,96 0,80

groenvoorziening            28,06 0,80

groenvoorziening            32,53 0,80

groenvoorziening            47,53 0,80

groenvoorziening            36,06 0,80

groenvoorziening            23,90 0,80

groenvoorziening             0,89 0,80

groenvoorziening            18,32 0,80

groenvoorziening            17,27 0,80

groenvoorziening            16,57 0,80

groenvoorziening             5,12 0,80

groenvoorziening            12,97 0,80

groenvoorziening             5,70 0,80

groenvoorziening            14,39 0,80

groenvoorziening            30,86 0,80

groenvoorziening            16,68 0,80

groenvoorziening             7,26 0,80

groenvoorziening             2,24 0,80

groenvoorziening             7,64 0,80

groenvoorziening            17,22 0,80

groenvoorziening             6,00 0,80

groenvoorziening            11,33 0,80

groenvoorziening             5,18 0,80

groenvoorziening            12,58 0,80

groenvoorziening             5,07 0,80

groenvoorziening            18,02 0,80

groenvoorziening            18,02 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

groenvoorziening        1701           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1702           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1783           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        1784           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1785           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1865           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1877           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1879           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1883           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1926           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1927           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1928           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1929           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1931           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1932           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1933           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1935           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1936           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1941           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1942           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1944           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1948           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1949           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1950           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1951           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1952           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1953           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1954           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        1958           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1959           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1960           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1961           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1962           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1964           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1966           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1968           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        1969           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1971           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1972           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        1973           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1974           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1976           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1978           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1979           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        1980           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1981           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz planten Polygoon

groenvoorziening        1982           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1985           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1986           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1987           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1989           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        1990           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        1991           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        1992           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1993           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz struikrozen Polygoon

groenvoorziening        1994           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        1995           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2005           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2008           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2012           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2013           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2014           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2016           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

groenvoorziening     253146,65     495357,74          17            59,36            38,94             0,36

groenvoorziening     253155,81     495321,19          11            25,00            36,17             1,03

groenvoorziening     253287,78     495348,13          28            95,66           168,64             0,03

groenvoorziening     253290,54     495347,62          40            18,42            16,49             0,02

groenvoorziening     253289,88     495348,28          39            18,42            16,49             0,03

groenvoorziening     253532,91     494926,59          49            36,35            62,25             0,04

groenvoorziening     253589,14     494897,52          28           154,98           217,04             0,81

groenvoorziening     253520,23     494933,36          30            14,19             8,78             0,10

groenvoorziening     253532,91     494926,59          48            36,59            63,70             0,04

groenvoorziening     253164,29     495288,09          74            43,60            75,88             0,06

groenvoorziening     253277,74     495157,53           9            43,61            24,18             0,63

groenvoorziening     253406,94     495099,93          15            80,55           198,98             0,16

groenvoorziening     253274,81     495218,53          18            59,94            79,74             0,17

groenvoorziening     253239,82     495252,46           9             9,94             4,37             0,60

groenvoorziening     253344,92     495234,41          51            36,26            39,03             0,03

groenvoorziening     253189,93     495210,38          41            48,40            72,44             0,07

groenvoorziening     253546,62     495214,12           8            70,75            13,99             0,40

groenvoorziening     253342,82     495111,45          58           110,30           479,31             0,06

groenvoorziening     253289,26     495318,52          16            20,22            19,51             0,08

groenvoorziening     253274,37     495160,10           6            27,31            41,33             1,62

groenvoorziening     253350,91     495091,32           6            26,87            15,72             0,40

groenvoorziening     253366,88     495030,53           5            32,06            59,80             2,95

groenvoorziening     253276,74     495161,09           9            40,87            16,66             0,38

groenvoorziening     253359,22     495196,64          67            19,38            21,51             0,03

groenvoorziening     253174,15     495251,66          76            85,50           164,40             0,06

groenvoorziening     253300,77     495314,01          47            21,62            28,67             0,03

groenvoorziening     253274,34     495161,15          14            39,74            51,83             1,58

groenvoorziening     253277,64     495218,93           8            31,83            53,48             0,28

groenvoorziening     253267,38     495219,19          26            66,27           171,43             0,04

groenvoorziening     253276,36     495084,00          23           135,93           846,61             0,43

groenvoorziening     253220,96     495121,57          70            51,78            70,73             0,03

groenvoorziening     253315,04     495092,08           6            35,99            40,25             1,41

groenvoorziening     253399,95     495130,99          28            94,24           331,89             0,21

groenvoorziening     253671,68     495287,77         149           246,35           136,76             0,02

groenvoorziening     253419,77     495175,20          16           121,44           190,81             0,39

groenvoorziening     253333,96     495221,26           6            47,85            90,99             0,10

groenvoorziening     253518,98     495198,97          70           533,74           198,79             0,02

groenvoorziening     253201,43     495240,78           5            35,70            46,83             0,56

groenvoorziening     253295,68     495152,22          11            22,04            31,45             0,01

groenvoorziening     253327,80     495022,45          59            85,32           138,79             0,03

groenvoorziening     253417,05     494989,15          35            92,11           527,75             0,05

groenvoorziening     253348,02     494999,74          39            24,00            21,04             0,03

groenvoorziening     253313,72     495120,73           9            27,63             7,32             0,56

groenvoorziening     253436,56     495180,61          82           122,23           124,49             0,02

groenvoorziening     253446,37     495178,46          40           160,62            80,55             0,02

groenvoorziening     253282,02     495139,57          10             7,02             3,79             0,70

groenvoorziening     253365,55     495193,22           8            28,53            26,90             0,23

groenvoorziening     253321,30     495097,24           9            41,30            57,70             0,96

groenvoorziening     253295,75     495151,25         123           151,72           628,84             0,18

groenvoorziening     253302,34     495036,28           4             8,40             4,37             1,90

groenvoorziening     253285,08     495347,24          85           261,60           632,17             0,03

groenvoorziening     253309,64     495110,32           6            24,13            11,07             1,00

groenvoorziening     253432,11     495175,00          78            79,78           133,43             0,03

groenvoorziening     253408,32     495096,25          12            56,41           145,07             0,62

groenvoorziening     253265,64     495240,84           4            21,14            22,04             1,16

groenvoorziening     253577,80     495229,79          13            97,54            24,15             0,50

groenvoorziening     253457,58     495187,97          26           117,43            23,33             0,36

groenvoorziening     253424,14     495089,35          75           555,73           204,77             0,02

groenvoorziening     253335,53     495221,36         218           128,98           287,22             0,03

groenvoorziening     253274,37     495160,10           5            27,31            41,33             2,24

groenvoorziening     253352,26     495104,05           8            26,87            15,72             0,40

groenvoorziening     253353,12     495197,82          67            19,38            21,51             0,03

groenvoorziening     253267,83     495213,62           9            31,83            53,48             0,21
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

groenvoorziening            16,68 0,80

groenvoorziening             6,87 0,80

groenvoorziening            27,32 0,80

groenvoorziening             6,70 0,80

groenvoorziening             6,70 0,80

groenvoorziening            11,43 0,80

groenvoorziening            39,82 0,80

groenvoorziening             5,76 0,80

groenvoorziening            11,69 0,80

groenvoorziening            16,08 0,80

groenvoorziening            12,95 0,80

groenvoorziening            17,89 0,80

groenvoorziening            25,77 0,80

groenvoorziening             3,51 0,80

groenvoorziening            14,82 0,80

groenvoorziening            18,89 0,80

groenvoorziening            23,73 0,80

groenvoorziening            16,56 0,80

groenvoorziening             7,72 0,80

groenvoorziening             9,50 0,80

groenvoorziening            12,80 0,80

groenvoorziening            11,09 0,80

groenvoorziening            12,97 0,80

groenvoorziening             5,32 0,80

groenvoorziening            38,78 0,80

groenvoorziening             6,94 0,80

groenvoorziening            12,19 0,80

groenvoorziening            10,35 0,80

groenvoorziening            25,77 0,80

groenvoorziening            24,84 0,80

groenvoorziening            13,46 0,80

groenvoorziening            15,04 0,80

groenvoorziening            19,92 0,80

groenvoorziening            23,75 0,80

groenvoorziening            21,96 0,80

groenvoorziening            19,03 0,80

groenvoorziening            44,38 0,80

groenvoorziening            14,63 0,80

groenvoorziening             5,41 0,80

groenvoorziening            36,99 0,80

groenvoorziening            24,39 0,80

groenvoorziening             6,77 0,80

groenvoorziening             5,38 0,80

groenvoorziening            24,23 0,80

groenvoorziening            23,69 0,80

groenvoorziening             0,70 0,80

groenvoorziening            11,96 0,80

groenvoorziening            11,32 0,80

groenvoorziening            13,19 0,80

groenvoorziening             2,30 0,80

groenvoorziening            57,47 0,80

groenvoorziening            11,08 0,80

groenvoorziening            19,18 0,80

groenvoorziening            13,33 0,80

groenvoorziening             8,18 0,80

groenvoorziening            13,86 0,80

groenvoorziening            23,69 0,80

groenvoorziening            44,38 0,80

groenvoorziening            17,22 0,80

groenvoorziening             9,50 0,80

groenvoorziening            12,80 0,80

groenvoorziening             5,32 0,80

groenvoorziening            10,14 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

groenvoorziening        2018           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2019           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2020           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2021           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2022           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2023           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2025           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2027           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2030           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2032           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2033           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2034           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz planten Polygoon

groenvoorziening        2036           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2037           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        2038           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2039           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2040           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2041           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2042           5 21:03, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2043           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2045           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2046           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2048           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2049           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2053           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2056           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2061           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2063           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2065           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2068           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2070           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2072           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2085           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        2089           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2102           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2104           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2113           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2114           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2116           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2117           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2118           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2119           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bosplantsoen Polygoon

groenvoorziening        2121           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2122           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2123           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz heesters Polygoon

groenvoorziening        2144           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2151           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2152           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz bodembedekkers Polygoon

groenvoorziening        2153           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2159           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2160           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2161           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2175           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2176           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz gras- en kruidachtigen Polygoon

groenvoorziening        2188           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

groenvoorziening        2189           5 19:50, 26 jan 2021 groenvoorz Polygoon

onverhard        1189           6 19:50, 26 jan 2021 onverhard zand Polygoon

onverhard        1314           6 19:50, 26 jan 2021 onverhard zand Polygoon

onverhard        3665           6 19:50, 26 jan 2021 onverhard Polygoon

onverhard        3675           6 19:50, 26 jan 2021 onverhard Polygoon

houtwal        1444           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        1451           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        1463           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

groenvoorziening     253163,79     495288,66          74            43,60            75,88             0,06

groenvoorziening     253166,94     495280,20          74            43,60            75,88             0,06

groenvoorziening     253265,64     495240,84          21            66,27           171,43             0,08

groenvoorziening     253229,09     495121,40          69            51,78            70,73             0,03

groenvoorziening     253664,52     495283,74         148           246,35           136,76             0,02

groenvoorziening     253670,93     495288,78         140           246,35           136,76             0,04

groenvoorziening     253427,74     495088,98         111           560,79           228,21             0,02

groenvoorziening     253418,08     494996,95          29            92,11           527,75             0,18

groenvoorziening     253344,88     495000,02          38            24,00            21,04             0,03

groenvoorziening     253438,50     495202,90          80           122,23           124,49             0,02

groenvoorziening     253516,14     495204,56          37           160,62            80,55             0,02

groenvoorziening     253282,67     495138,89          10             7,02             3,79             0,70

groenvoorziening     253276,85     495160,14         120           151,89           631,43             0,16

groenvoorziening     253237,50     495335,92          84           261,60           632,17             0,03

groenvoorziening     253309,90     495106,46           5            24,13            11,07             1,00

groenvoorziening     253421,32     495141,81          76            79,78           133,43             0,03

groenvoorziening     253183,68     495223,55          41            48,40            72,44             0,07

groenvoorziening     253562,12     495220,55          10            97,54            24,15             0,50

groenvoorziening     253283,47     495138,60          22            16,49             2,27             0,30

groenvoorziening     253348,21     495110,87          59           110,30           479,31             0,06

groenvoorziening     253330,38     495025,39          36            48,47           100,75             0,07

groenvoorziening     253274,34     495161,15          27            85,02           182,75             0,93

groenvoorziening     253517,76     495205,05          61           411,88           255,92             0,01

groenvoorziening     253655,83     495284,22          57           411,88           255,91             0,01

groenvoorziening     253349,55     495197,13         216           128,98           287,22             0,03

groenvoorziening     253589,14     494897,52          25           155,04           213,25             0,81

groenvoorziening     253543,43     494918,90          17           126,72           257,37             2,49

groenvoorziening     253591,94     494882,00           9            78,25           158,27             0,37

groenvoorziening     253622,50     494869,63           4            84,77            79,91             1,96

groenvoorziening     253584,26     494894,39          21            96,01           225,97             0,22

groenvoorziening     253611,35     494866,23           8            80,95           166,75             0,91

groenvoorziening     253620,06     494871,61           5            84,77            79,91             1,96

groenvoorziening     253231,98     495347,41          50           214,46           491,06             0,07

groenvoorziening     253420,41     495171,16           5            14,02            10,56             0,97

groenvoorziening     253344,75     495001,12          40            22,65            18,62             0,03

groenvoorziening     253420,26     495206,01          16           262,27           572,70             0,96

groenvoorziening     253318,21     494987,84          37            52,73            59,36             0,09

groenvoorziening     253345,50     495155,47           4             3,28             0,65             0,69

groenvoorziening     253358,30     495261,98          83           155,13           425,72             0,16

groenvoorziening     253350,16     495155,01           4             3,28             0,65             0,69

groenvoorziening     253347,76     495155,25           4             3,28             0,65             0,69

groenvoorziening     253728,81     495363,43          16           218,76          1269,56             0,81

groenvoorziening     253365,66     495197,72           6            37,06            70,96             0,44

groenvoorziening     253382,17     495220,15           4           105,81           627,20            17,93

groenvoorziening     253359,70     495215,30           9            82,91           364,58             0,96

groenvoorziening     253276,85     495160,14         120           162,61           573,35             0,34

groenvoorziening     253363,36     495320,78          64           176,10           999,86             0,57

groenvoorziening     253290,27     495158,35          12            22,04            31,45             0,01

groenvoorziening     253276,85     495160,14         155           162,54           561,31             0,01

groenvoorziening     253365,41     495247,28          16            78,52           370,40             0,53

groenvoorziening     253332,30     495082,49           5            30,05            46,06             1,57

groenvoorziening     253327,41     495086,98           5            37,85            36,05             1,58

groenvoorziening     253516,14     495204,56          36           158,39            80,48             0,11

groenvoorziening     253349,55     495197,13         215           128,94           285,61             0,03

groenvoorziening     253391,84     495133,37           8            72,23           107,97             1,75

groenvoorziening     253392,66     495139,50           8            72,84           112,15             1,83

onverhard     253676,30     495041,47           9            57,30            62,50             1,59

onverhard     253342,97     495263,03          16            36,40            34,21             2,02

onverhard     253492,11     495377,46           4            23,84            25,24             3,38

onverhard     253499,02     495389,11           5            24,13            31,14             3,62

houtwal     253606,36     495239,14          71           298,57           286,73             0,23

houtwal     253754,62     495247,12          27           295,18           764,28             0,67

houtwal     253682,30     495292,52          54           194,23           495,70             0,16
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

groenvoorziening            16,08 0,80

groenvoorziening            16,08 0,80

groenvoorziening            25,77 0,80

groenvoorziening            13,46 0,80

groenvoorziening            23,75 0,80

groenvoorziening            23,75 0,80

groenvoorziening            44,38 0,80

groenvoorziening            27,09 0,80

groenvoorziening             6,77 0,80

groenvoorziening            24,23 0,80

groenvoorziening            23,69 0,80

groenvoorziening             0,70 0,80

groenvoorziening            16,77 0,80

groenvoorziening            57,47 0,80

groenvoorziening            11,08 0,80

groenvoorziening            19,18 0,80

groenvoorziening            18,89 0,80

groenvoorziening            13,86 0,80

groenvoorziening             0,89 0,80

groenvoorziening            16,56 0,80

groenvoorziening            17,27 0,80

groenvoorziening            12,97 0,80

groenvoorziening            30,86 0,80

groenvoorziening            30,86 0,80

groenvoorziening            17,22 0,80

groenvoorziening            39,45 0,80

groenvoorziening            19,39 0,80

groenvoorziening            25,01 0,80

groenvoorziening            40,43 0,80

groenvoorziening            30,70 0,80

groenvoorziening            26,34 0,80

groenvoorziening            40,43 0,80

groenvoorziening            77,51 0,80

groenvoorziening             4,75 0,80

groenvoorziening             5,97 0,80

groenvoorziening            46,63 0,80

groenvoorziening            21,54 0,80

groenvoorziening             0,95 0,80

groenvoorziening            62,50 0,80

groenvoorziening             0,95 0,80

groenvoorziening             0,95 0,80

groenvoorziening            37,16 0,80

groenvoorziening            13,07 0,80

groenvoorziening            34,97 0,80

groenvoorziening            18,98 0,80

groenvoorziening            16,77 0,80

groenvoorziening            29,04 0,80

groenvoorziening             4,81 0,80

groenvoorziening            17,46 0,80

groenvoorziening            18,55 0,80

groenvoorziening            11,56 0,80

groenvoorziening            17,37 0,80

groenvoorziening            23,69 0,80

groenvoorziening            17,22 0,80

groenvoorziening            13,94 0,80

groenvoorziening            14,01 0,80

onverhard            20,15 0,80

onverhard             2,35 0,80

onverhard             8,62 0,80

onverhard             7,99 0,80

houtwal            42,54 0,80

houtwal            38,83 0,80

houtwal            40,07 0,80
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

houtwal        1908           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        1945           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        1970           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        1977           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2007           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2031           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2101           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2103           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2133           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2156           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2162           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2164           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

houtwal        2165           9 19:50, 26 jan 2021 houtwal Polygoon

loofbos        1464          10 19:50, 26 jan 2021 loofbos Polygoon

loofbos        2054          10 19:54, 26 jan 2021 loofbos Polygoon

loofbos        2055          10 19:50, 26 jan 2021 loofbos Polygoon

loofbos        2090          10 19:50, 26 jan 2021 loofbos Polygoon

grasland agrarisch        2000          11 19:50, 26 jan 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        2081          11 19:50, 26 jan 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        2105          11 19:50, 26 jan 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        2140          11 19:50, 26 jan 2021 grasland a Polygoon

grasland agrarisch        2158          11 19:50, 26 jan 2021 grasland a Polygoon

transitie        1938          13 19:50, 26 jan 2021 transitie Polygoon

transitie        2074          13 19:50, 26 jan 2021 transitie Polygoon

transitie        2107          13 19:50, 26 jan 2021 transitie Polygoon

grasland overig        1943          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        1975          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2006          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2086          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2087          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2100          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2110          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2112          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2124          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2132          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2149          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2163          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

grasland overig        2173          14 19:50, 26 jan 2021 grasland o Polygoon

bouwland        2001          15 19:50, 26 jan 2021 bouwland Polygoon

bouwland        2082          15 19:50, 26 jan 2021 bouwland Polygoon

bouwland        2083          15 19:50, 26 jan 2021 bouwland Polygoon

bouwland        2170          15 19:50, 26 jan 2021 bouwland Polygoon

bouwland        2171          15 19:50, 26 jan 2021 bouwland Polygoon

fruitteelt        2093          19 19:50, 26 jan 2021 fruitteelt hoogstam boomgaarden Polygoon

fruitteelt        2131          19 19:50, 26 jan 2021 fruitteelt hoogstam boomgaarden Polygoon

zand        3758          23 19:50, 26 jan 2021 zand Polygoon

zand        3765          23 19:50, 26 jan 2021 zand Polygoon

zand        3794          23 19:50, 26 jan 2021 zand Polygoon

erf        2190          22 19:57, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3659          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3661          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3672          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3677          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3678          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3684          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3686          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3697          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3702          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3703          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3747          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3752          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3753          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3756          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

houtwal     253490,44     494951,57           7            98,53           105,04             1,52

houtwal     253675,76     495091,49          47           167,38           329,19             0,18

houtwal     253630,84     494966,98          48           228,84           887,90             0,12

houtwal     253662,93     495138,78          22            88,66           162,92             0,29

houtwal     253637,51     495146,28          67           274,52           280,76             0,23

houtwal     253663,14     495143,18          26            89,46           173,46             0,29

houtwal     253572,03     494912,02          52           193,43           762,05             0,23

houtwal     253452,25     495077,12          54           128,07           243,35             0,16

houtwal     253689,00     495124,92          28           295,24           763,03             0,67

houtwal     253682,30     495292,52          72           193,03           490,91             0,16

houtwal     253675,76     495091,49          52           167,38           329,19             0,14

houtwal     253662,93     495138,78          24            89,46           173,46             0,17

houtwal     253637,51     495146,28          75           274,52           280,76             0,09

loofbos     253530,13     495198,13          80           455,30          4037,88             0,14

loofbos     253431,06     495244,16          15           289,30          1757,41             0,56

loofbos     253448,73     495169,77         102           410,44          4038,50             0,14

loofbos     253648,42     495266,79           6            71,94           269,43             1,14

grasland agrarisch     253671,73     495287,80          78           478,09          6978,08             0,05

grasland agrarisch     253671,68     495287,77          79           478,09          6978,08             0,05

grasland agrarisch     253445,76     494964,35          26           335,16          6649,70             0,53

grasland agrarisch     253671,68     495287,77          76           477,09          6999,13             0,05

grasland agrarisch     253671,68     495287,77          86           465,09          6776,12             0,05

transitie     253721,26     495271,01          10           138,46           849,06             1,12

transitie     253705,79     495301,21           9           138,46           849,06             3,70

transitie     253466,73     495176,04         236          1061,50         35515,66             0,07

grasland overig     253660,38     495148,74          91           202,05           406,57             0,11

grasland overig     253361,92     495369,58          58           340,89          5789,32             0,11

grasland overig     253362,38     495365,01         158          1025,70          5148,93             0,11

grasland overig     253490,68     495328,61          95           707,01          3844,12             0,29

grasland overig     253366,04     495336,02          58           544,00          2450,96             0,29

grasland overig     253547,52     494991,19          19           290,00          3613,72             2,44

grasland overig     253415,01     495301,70          76           257,60          2147,59             0,57

grasland overig     253462,05     495380,66          51           426,42          2207,75             0,29

grasland overig     253462,05     495380,66          49           399,91          1444,24             0,29

grasland overig     253666,63     495137,82          92           202,11           438,84             0,11

grasland overig     253395,32     495332,46          72           214,35          1554,87             0,57

grasland overig     253561,62     495067,09          13           290,00          3615,13             2,44

grasland overig     253657,90     495131,88          53            31,13            33,61             0,09

bouwland     253659,84     495371,19          43           373,96          5016,05             0,54

bouwland     253616,43     495259,46          47           375,99          5039,40             0,54

bouwland     253722,43     495395,20          46           375,99          5039,40             0,54

bouwland     253608,46     495164,72         230          1061,50         35514,25             0,07

bouwland     253608,46     495164,72         231          1061,50         35514,25             0,07

fruitteelt     253640,80     495254,07          10           128,87           504,22             3,64

fruitteelt     253640,80     495254,07          17           158,91           494,31             0,79

zand     253280,00     495140,16         103            27,75            13,98             0,07

zand     253281,90     495178,04           4            11,14             7,74             2,67

zand     253285,34     495140,03         103            25,61            11,38             0,06

erf     253431,06     495244,16          93           433,04          4304,52             0,07

erf     253494,06     494947,52          63           471,39          1984,46             1,23

erf     253660,91     495297,62          17           218,78          1261,99             0,81

erf     253665,40     495282,73          80           544,39          4022,71             0,17

erf     253420,55     495019,43         199           698,33          1777,88             0,05

erf     253438,92     494994,54           4            22,78            31,54             4,75

erf     253589,14     494897,52          58           434,58          3678,17             0,59

erf     253490,71     494948,88          62           471,39          1984,46             1,23

erf     253613,26     495183,97          96           691,98          3282,92             0,17

erf     253398,36     495253,08          40           164,74           225,50             0,12

erf     253439,39     495326,64          53           379,16          1393,17             0,40

erf     253342,79     495228,17           9            41,70            53,30             0,27

erf     253313,28     494998,02          69           316,03           622,39             0,18

erf     253436,17     494967,59         203           698,33          1777,88             0,05

erf     253231,97     495111,55         309          1379,68          4026,15             0,01
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

houtwal            38,77 0,80

houtwal            30,46 0,80

houtwal            84,55 0,80

houtwal            21,42 0,80

houtwal            42,54 0,80

houtwal            21,42 0,80

houtwal            84,55 0,80

houtwal            11,93 0,80

houtwal            38,83 0,80

houtwal            40,07 0,80

houtwal            30,46 0,80

houtwal            21,42 0,80

houtwal            42,54 0,80

loofbos            29,95 0,80

loofbos            50,77 0,80

loofbos            29,95 0,80

loofbos            26,12 0,80

grasland agrarisch            40,07 0,80

grasland agrarisch            40,07 0,80

grasland agrarisch            63,25 0,80

grasland agrarisch            40,07 0,80

grasland agrarisch            40,07 0,80

transitie            32,92 0,80

transitie            32,92 0,80

transitie            84,55 0,80

grasland overig            24,27 0,80

grasland overig            37,60 0,80

grasland overig            51,13 0,80

grasland overig            37,60 0,80

grasland overig            43,00 0,80

grasland overig            63,25 0,80

grasland overig            30,40 0,80

grasland overig            43,00 0,80

grasland overig            43,00 0,80

grasland overig            24,27 0,80

grasland overig            30,40 0,80

grasland overig            63,25 0,80

grasland overig             4,22 0,80

bouwland            23,82 0,80

bouwland            23,82 0,80

bouwland            23,82 0,80

bouwland            84,55 0,80

bouwland            84,55 0,80

fruitteelt            32,38 0,80

fruitteelt            32,38 0,80

zand             1,50 0,80

zand             2,87 0,80

zand             0,97 0,80

erf            54,13 0,50

erf            25,50 0,50

erf            37,16 0,50

erf            33,93 0,50

erf            43,62 0,50

erf             6,64 0,50

erf            45,00 0,50

erf            25,50 0,50

erf            37,58 0,50

erf            27,63 0,50

erf            31,80 0,50

erf            12,22 0,50

erf            21,42 0,50

erf            43,62 0,50

erf            37,22 0,50

1-2-2021 17:44:57Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Milieuadviseur



Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

erf        3760          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3761          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3762          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3763          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3764          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3767          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3769          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3770          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3771          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3773          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3776          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3778          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3780          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3781          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3785          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3786          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3787          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3788          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3789          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3792          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3793          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3796          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3797          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3798          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3799          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3801          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3803          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3806          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3807          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3808          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3809          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3813          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3814          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3815          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3816          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3817          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3818          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3819          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3822          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3824          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3825          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3826          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3828          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3830          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3836          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3842          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3843          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3844          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3850          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3852          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3853          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3854          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3858          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3859          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3863          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3864          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3866          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3872          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3874          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3878          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3879          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3883          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3884          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

erf     253273,59     495183,57         137           753,46          2168,50             0,21

erf     253754,88     495247,34          61           117,64           260,65             0,11

erf     253317,86     495122,46         107           522,33          1709,98             0,07

erf     253160,08     495314,22         260          1175,72          3347,47             0,06

erf     253591,14     494895,08          60           440,13          3734,58             0,59

erf     253201,41     495177,07         252          1413,94          5247,84             0,01

erf     253324,02     495095,86           7            61,49            91,79             0,09

erf     253271,46     495211,59           8            61,31            77,11             0,13

erf     253345,96     494988,16         274           555,49          2308,11             0,03

erf     253369,11     495185,61           6            68,60           180,41             2,80

erf     253358,30     495261,98         148           603,81          2209,50             0,16

erf     253309,92     495223,43          13            41,09            64,41             0,11

erf     253293,24     495311,23         322          1297,17          3231,58             0,04

erf     253297,92     495333,38         108           524,55          1105,83             0,04

erf     253345,41     495252,97          31           139,28           243,65             0,08

erf     253273,59     495183,57         137           745,72          2213,97             0,11

erf     253317,86     495122,46         114           538,72          1699,80             0,07

erf     253309,92     495223,43           8            19,91            21,43             1,00

erf     253314,59     495224,05           7            41,13            71,16             0,21

erf     253279,84     494997,61          71           320,64           598,13             0,18

erf     253256,95     495041,71         300          1382,14          3997,46             0,08

erf     253336,60     495194,42         130           698,45          2161,66             0,21

erf     253299,75     495185,56         120           541,04          1727,51             0,02

erf     253160,08     495314,22         272          1228,17          3244,42             0,11

erf     253220,46     495325,70         273          1228,17          3259,81             0,11

erf     253268,00     495178,15         243          1426,20          5230,38             0,09

erf     253407,71     494991,09         260           555,49          2308,12             0,03

erf     253309,17     495266,32         158           635,97          2193,82             0,16

erf     253311,78     495223,66           7            19,91            21,43             1,00

erf     253253,47     495255,03         317          1297,17          3231,58             0,05

erf     253328,75     495359,82         109           524,55          1105,83             0,04

erf     253327,76     495225,93           5            41,13            71,16             0,21

erf     253374,27     495336,87          74           499,88          1302,34             0,49

erf     253378,10     495256,06          31           166,47           398,93             0,35

erf     253399,98     495247,53          39           163,21           244,18             0,16

erf     253398,36     495253,08          73           290,29           469,68             0,12

erf     253378,10     495256,06          62           280,63           752,11             0,35

erf     253439,39     495326,64          60           422,22          1317,49             0,40

erf     253414,85     495315,67          33           144,36           397,94             0,95

erf     253589,14     494897,52         130           436,91          3686,68             0,12

erf     253490,71     494948,88          65           471,26          1983,52             1,23

erf     253407,71     494991,09         246           555,07          2309,11             0,02

erf     253309,17     495266,32         158           636,03          2195,71             0,16

erf     253439,04     495328,09          57           418,86          1399,10             0,39

erf     253420,55     495019,43         201           698,35          1772,86             0,05

erf     253439,04     495328,09         101           579,94          1994,65             0,20

erf     253256,95     495041,71         302          1382,14          3997,46             0,08

erf     253327,69     495226,44         166           886,33          2492,64             0,08

erf     253220,46     495325,70         252          1228,16          3259,88             0,11

erf     253490,71     494948,88          65           478,65          1961,52             0,57

erf     253309,17     495266,32         151           627,39          2211,13             0,16

erf     253309,17     495266,32         188           741,06          2000,91             0,07

erf     253256,95     495041,71         304          1382,14          3997,46             0,08

erf     253253,47     495255,03         318          1297,17          3231,58             0,05

erf     253613,26     495183,97          93           690,98          3261,88             0,17

erf     253374,27     495336,87         180          1154,24          4846,74             0,20

erf     253279,84     494997,61          63           289,55           730,08             0,18

erf     253268,00     495178,15         236          1394,27          5242,84             0,09

erf     253414,85     495315,67         113           510,67          1629,48             0,32

erf     253256,95     495041,71         305          1382,14          3997,46             0,08

erf     253324,02     495095,86           7            46,30            81,77             0,09

erf     253414,85     495315,67         120           546,55          2184,49             0,32

erf     253342,29     495088,78           4            19,87            10,03             2,13
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

erf            49,18 0,50

erf            24,67 0,50

erf            20,10 0,50

erf            62,10 0,50

erf            45,00 0,50

erf            50,00 0,50

erf            21,75 0,50

erf            28,10 0,50

erf            40,09 0,50

erf            26,99 0,50

erf            62,51 0,50

erf            10,01 0,50

erf            46,85 0,50

erf            56,67 0,50

erf            22,16 0,50

erf            49,18 0,50

erf            20,10 0,50

erf             4,37 0,50

erf            13,51 0,50

erf            15,65 0,50

erf            37,22 0,50

erf            49,18 0,50

erf            14,61 0,50

erf            62,10 0,50

erf            62,10 0,50

erf            50,00 0,50

erf            40,09 0,50

erf            62,51 0,50

erf             4,37 0,50

erf            46,85 0,50

erf            56,67 0,50

erf            16,16 0,50

erf            43,47 0,50

erf            28,96 0,50

erf            25,08 0,50

erf            27,63 0,50

erf            21,31 0,50

erf            31,80 0,50

erf            24,22 0,50

erf            45,00 0,50

erf            25,50 0,50

erf            40,09 0,50

erf            62,50 0,50

erf            30,58 0,50

erf            43,62 0,50

erf            30,58 0,50

erf            37,22 0,50

erf            50,71 0,50

erf            62,10 0,50

erf            25,50 0,50

erf            62,50 0,50

erf            62,50 0,50

erf            37,22 0,50

erf            46,85 0,50

erf            37,58 0,50

erf            50,43 0,50

erf            15,65 0,50

erf            50,00 0,50

erf            24,22 0,50

erf            37,22 0,50

erf            15,17 0,50

erf            23,15 0,50

erf             8,82 0,50
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

erf        3885          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3888          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3896          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3897          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3898          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3899          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3900          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3902          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3903          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3905          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3907          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3908          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3909          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3914          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3915          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3932          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3933          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3943          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3944          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3951          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        3953          22 19:50, 26 jan 2021 erf Polygoon

erf        4116          22 19:58, 26 jan 2021  erf Polygoon

ontwikkeling        4133          24 20:15, 26 jan 2021 groen Polygoon

ontwikkeling        4134          24 20:16, 26 jan 2021 groen Polygoon

ontwikkeling        4135          24 20:16, 26 jan 2021 groen Polygoon

ontwikkeling        4136          24 20:17, 26 jan 2021 tuin Polygoon

ontwikkeling        4137          24 20:17, 26 jan 2021 tuin Polygoon
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte

erf     253438,92     494994,54         202           698,35          1772,86             0,05

erf     253554,38     494986,12          66           480,49          1982,07             0,57

erf     253330,94     495226,38           6            35,46            53,68             1,57

erf     253256,95     495041,71         298          1367,34          4010,54             0,08

erf     253327,69     495226,44         164           886,33          2492,64             0,08

erf     253253,47     495255,03         314          1285,77          3231,58             0,05

erf     253420,55     495019,43         200           698,36          1773,23             0,05

erf     253220,46     495325,70         253          1228,16          3268,28             0,11

erf     253220,46     495325,70         255          1228,16          3287,04             0,11

erf     253420,55     495019,43         203           704,95          1757,16             0,05

erf     253299,75     495185,56         122           548,06          1763,90             0,02

erf     253220,46     495325,70         261          1230,50          3289,04             0,03

erf     253268,00     495178,15         238          1397,99          5253,83             0,09

erf     253490,71     494948,88          66           464,95          2011,12             0,57

erf     253555,60     494996,83          67           464,95          2011,13             0,54

erf     253414,85     495315,67         127           584,45          2161,50             0,20

erf     253414,85     495315,67         126           580,40          2132,96             0,20

erf     253370,35     495093,62          31           184,93          1274,65             0,28

erf     253350,91     495091,32          39           235,80          1222,01             0,56

erf     253374,27     495336,87         205          1156,64          4847,09             0,20

erf     253424,58     495277,09          28           244,65           824,21             0,32

erf     253378,98     495231,47           6           114,89           174,62             3,04

ontwikkeling     253450,42     495199,75           7            58,95           130,10             1,75

ontwikkeling     253483,27     495204,52           5            37,27            29,39             3,49

ontwikkeling     253474,30     495246,75           6           167,87           433,49             3,84

ontwikkeling     253450,70     495199,69           6           112,43           711,36             1,65

ontwikkeling     253482,66     495244,00           5           128,50           977,08             7,86
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Invoergegevens van het model

Model: Hooidijk

Hooidijk - Hooidijk

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Max.lengte Bf

erf            43,62 0,50

erf            25,50 0,50

erf            12,22 0,50

erf            37,22 0,50

erf            50,71 0,50

erf            46,85 0,50

erf            43,62 0,50

erf            62,10 0,50

erf            62,10 0,50

erf            43,62 0,50

erf            14,61 0,50

erf            62,10 0,50

erf            50,00 0,50

erf            25,50 0,50

erf            25,50 0,50

erf            23,15 0,50

erf            23,15 0,50

erf            41,62 0,50

erf            41,32 0,50

erf            50,43 0,50

erf            54,13 0,50

erf            32,37 0,50

ontwikkeling            21,86 0,80

ontwikkeling            16,73 0,80

ontwikkeling            44,35 0,80

ontwikkeling            35,67 0,50

ontwikkeling            40,63 0,50
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Bijlage 6  Waterhuishoudkundig plan

218      bestemmingsplan Hooidijk te Vasse
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Waterhuishoudkundig plan 

Hooidijk te Vasse 

 

Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister 

onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.  

1  I n l e id ing  
 

 

In opdracht van Nepocon Ingenieurs & Adviseurs heeft Geofoxx, als onafhankelijk 

adviesbureau1, een waterhuishoudkundig plan opgesteld op voor een planlocatie aan de 

Hooidijk te Vasse. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

realisatie negen woningen en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging. De 

woningen worden ten oosten van Vasse gerealiseerd.  

 

Achtergrond  

Om water bij ruimtelijke ontwikkeling een prominentere rol te geven, is op grond van het 

besluit op de ruimtelijke ordening de watertoets verplicht gesteld. Dit komt er op neer dat bij 

elk ruimtelijk plan vooraf moet worden aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en dat onderlinge afstemming 

plaatsvindt tussen ontwikkelaar en waterbeheerders (watertoetsproces). De doorvertaling 

van het watertoetsproces zal in het bestemmingsplan worden opgenomen in de vorm van 

een waterparagraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop 

omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. 

 

 
 

Doel 

Om goed onderbouwde en weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het ontwerp van het 

huis is het raadzaam om inzicht te hebben in de grondwaterhuishouding (grondwaterstanden, 

fluctuaties en stromingsrichting) en bodemopbouw ter plaatse. De resultaten van het 

onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor de in een latere fase op te stellen 

waterparagraaf. Tevens wordt de digitale watertoets reeds ingevuld, om te bepalen welke 

procedure doorlopen moet worden dan wel een wateradvies te verkrijgen. 

 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 

eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 

Watertoets(proces) 

 

De essentie van het watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en 

waterbeheerders. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke 

plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen 

waarin 'waterbelangen' spelen. In een waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer uitgelegd hoe wordt 

omgegaan met de waterhuishouding binnen het plan (Bij grotere plannen wordt het opstellen van de 

waterparagraaf veelal voorafgegaan door een vooroverleg met waterschap, gemeente en/of 

Rijkswaterstaat). Het waterschap kijkt vervolgens of in het plan voldoende rekening is gehouden met de 

waterhuishouding ter plaatse (beoordeling waterparagraaf) en geeft een wateradvies. Het resultaat van 

het watertoetsproces is een tussen de initiatiefnemer en waterbeheerder afgestemde waterparagraaf in 

het ruimtelijk plan. 

 

Afhankelijk van de omvang van het plan alsmede relevante wateraspecten / -belangen komt het 

watertoetsproces in aanmerking voor de korte procedure dan wel normale procedure. 

 

Procedures: 

- Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten / -belangen; 

- Korte procedure: Klein plan met weinig of geen relevante wateraspecten / -belangen; 

- Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante wateraspecten / -belangen. 
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2  Vooronde rzoek  en  onde rzoeksopze t  

2 .1  Loca t i e g egev en s  

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hooidijk, ten zuidoosten van de bestaande woonwijk 

Steenbrei III te Vasse. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie P, 

nummers 804 en 805 met een oppervlakte van circa 3.050 m2. In de huidige situatie betreft 

het plangebied een agrarisch perceel. Enkele gegevens omtrent de locatie zijn weergegeven 

in tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Overzicht topografische gegevens 

Topografische gegevens 

Locatie  Hooidijk te Vasse 

Gemeente Tubbergen 

Waterschap 

Huidig gebruik 

Vechtstromen 

Grasland/bomen 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 3.050 m2 

Maaiveldhoogte1 +40,0 tot +40,9 m NAP 

RD-coördinaten2 X: 253484,4 Y: 495223,8 

Toekomstig gebruik Wonen 
1 Maaiveldhoogte op basis van AHN.nl, aflopend van west naar oost; 
2 Globale midden van het perceel 

2 .2  Gewens t e  h e r i n r i c h t i n g  

Op de locatie is een herverdeling in negen verschillende kavels voorzien (zie figuur 2.1). Te 

midden van het plangebied is een wegtracé ingetekend welke aansluit op de Hooidijk. Aan 

de zuid- en oostrand zijn groenstroken voorzien om aan te sluiten op het omliggend terrein 

(agrarisch).  

 

 
Figuur 2.1: Onderzoekslocatie huidige- en nieuwe situatie (respectievelijk links en rechts). 

Gebaseerd op de tekening aangeleverd door de opdrachtgever zal het verhard oppervlakte in 

de toekomst circa 1.780 m2 bedragen. Dit bestaat uit circa 720 m2 voor de toekomstige weg 

en voetpad in openbaar gebied. Daarnaast is rekening gehouden met 100 m2 verhard 

oppervlak per starterswoning en 140 m2 per twee-onder-een-kapwoning. In de onderstaande 

tabel is de toekomstige verharding weergegeven.  
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Tabel 2.2: Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Situatie Kavels Onverhard oppervlak Oppervlak 

bebouwd 

Oppervlak 

verharding 

Totaal 

Voormalig -- 3.050 0 0 3.050 

Toekomstig 5 st. starterswoning1) 

4 twee-onder-een-

kapwoningen2) 

1.270 500 

560 

720 3.050 

Totaal 

onverhard 

  1.270 (42%)   

Totaal verhard   1.780 (58%)   

1) 100 m2 verhard inclusief bestrating 
2) 140 m2 verhard inclusief bestrating 

2 .3  O nde r z o e k sop z e t  

2.3.1 Geohydrologisch onderzoek 

Eerst zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarbij op basis van alle beschikbare openbare 

data (o.a. DINO-loket, Wateratlas Overijssel, Actueel Hoogtebestand Nederland) de lokale 

bodemopbouw en geohydrologie wordt beschreven. 

 

Omdat deze gegevens vaak van regionale aard zijn dienen deze te worden door vertaald naar 

de lokale situatie. Hiervoor zijn aan verschillende openbare bronnen gegevens ontleend 

omtrent de geohydrologie en waterhuishouding. De verzamelde gegevens zijn afkomstig van; 

 het Actueel Hoogtebestand van Nederland 3 (AHN 3); 

 KLIC-melding en relevante kadastrale kaarten van het Kadaster; 

 de database DINOloket van TNO; 

 Grondwatermeetnet gemeente Tubbergen / Dinkelland; 

 openbare datasets beschikbaar via het Nationaal Georegister; 

 Eerder uitgevoerde onderzoeken: 

- Geotechnisch grondonderzoek Ortageo, 214354/R01; feb ’22; 

- Infiltratieonderzoek Hooidijk; Geofox-Lexmond, 20211461, aug ’12; 

- Bodemonderzoek; Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

bodemonderzoek; 

 openbare datasets van de Provincie Overijssel (Atlas van Overijssel). 

Veld- en laboratoriumonderzoek 

Op de locatie zijn al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in het verleden. Hiermee is inzicht 

verkregen in de lokale bodemopbouw. Echter zijn er geen in situ doorlatendheidsmetingen 

gedaan om de doorlatendheid van de bodem te bepalen.  

 

Om inzicht te krijgen in de doorlatendheid (k-waarde) van de onverzadigde zone van de 

bodem worden doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. De k-waarde is van belang voor het 

bepalen van de infiltratiemogelijkheden op de locatie. In lijn met de leidraad riolering Module 

C2510 (Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage), met een GHG (gemiddeld 

hoge grondwaterstand >1,5 m-mv), zijn 4 doorlatendheidsmetingen (falling head testen) 

uitgevoerd op verschillende dieptes van circa 0,5 tot 2,5 m-mv.  

 

Op basis van de bij de boringen vrijkomende grond wordt een gedetailleerde boorbeschrijving 

gemaakt (boorprofielen) en worden korrelfractieverdelingen gemaakt. Dit geeft inzicht in de 

bodemopbouw (samenstelling en doorlatendheid). 

 

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de situatietekeningen in bijlage 1. Voor 

gedetailleerde boorstaten wordt verwezen naar bijlage 2.  
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Kwaliteitsborging 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en 

kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en vigerend protocol 2001 (Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen). 

2.3.2 Digitale watertoets 

In dit kader van de (verplichte) watertoets is het van belang om in de planvormingsfase na te 

denken over de waterhuishoudkundige aspecten op de locatie. Een eerste stap hierin is het 

doorlopen van de digitale watertoets. Met behulp hiervan kan worden bepaald welke  

wateraspecten er spelen en welke procedure op basis hiervan moet worden doorlopen.  

 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling dient in de 

toelichting van het bestemmingsplan een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 

wordt een beschrijving gemaakt van onder andere de geohydrologische uitgangspunten, de 

beleidsmatige uitgangspunten van gemeente en waterschap, de benodigde bergingsopgave, 

infiltratiemogelijkheden en de toekomstige invulling van de waterhuishouding (op 

hoofdlijnen). Afhankelijk van de uitkomsten van de digitale watertoets, wordt de 

waterparagraaf in een later stadium geschreven. De resultaten van de digitale watertoets zijn 

opgenomen in onderhavige rapportage. 
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3  Be le id  
 

In de navolgende paragraaf is het huidige beleid ten aanzien van stedelijk waterbeheer 

beknopt toegelicht. Het stedelijk waterbeleid wordt ingevuld door de gemeente Tubbergen 

en waterschap Vechtstromen. 

3 .1  W ate r s chap  

Het waterschap heeft een aantal normen en uitgangspunten opgenomen in het document 

‘duurzaam en veilig water in de stad’ alsmede ‘Waterbeheerplan 2022-2027, Waterschap 

Vechtstromen’. Het algemene uitgangspunt van het waterschap Vechtstromen is dat het 

omliggende watersysteem niet extra belast wordt door de ontwikkelingen op de locatie. Er 

mag géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvinden. Daartoe hanteert het 

waterschap de volgende twee tritsen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit: 

 

Vasthouden – bergen – afvoeren 

De trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ houdt in dat in eerste instantie getracht dient te 

worden het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden 

(infiltratie in de bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te 

worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in laatste instantie  - wanneer noch 

vasthouden, noch bergen afdoende is - kan overwogen worden het water zo traag mogelijk 

af te voeren naar de omgeving. 

 

Schoon houden – scheiden – schoonmaken  

De trits ‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ omvat ten eerste het niet toelaten dat 

de waterkwaliteit verslechtert (schoon houden), vervolgens het scheiden van schone en vuile 

waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. De 

hydrologische ordeningsfuncties voor deze trits zijn: 

 Cascadering, waarbij vuile gebiedsfuncties benedenstrooms van schone worden 

gelegd; 

 Buffering, waarbij tussen schone en vuile gebiedsfuncties een bufferzone wordt 

aangelegd; 

 Differentiatie per stroomgebied, waarbij elk (deel)stroomgebied een richtinggevende 

functie krijgt. 

 

Onder deze bovengenoemde trits heeft het waterschap Vechtstromen een aantal specifieke 

uitgangspunten met betrekking tot het stedelijk waterbeheer: 

 Voor de dimensionering hanteert het waterschap een maatgevende langdurige bui 

die één keer in de 100 jaar (T=100+10%) op kan treden. Dit betreft een bui met 

een omvang van 101 mm in 48 uur (minus afvoer via oppervlaktewater à 28 mm, 

dient 74 mm geborgen te kunnen worden tot aan maaiveld. Daarnaast dient de 

berging- en/of infiltratievoorziening een gezamenlijke minimale inhoud te hebben van 

40 mm (op basis van een kortdurende piekbui T10+10%), waarbij het hemelwater 

middels een knijpconstructie vertraagd afvoert richting het 

oppervlaktewatersysteem; 

 Ondergrondse infiltratievoorzieningen moeten worden voorzien van een 

inspectiemogelijkheid en worden voorzien van blad- en zandvangers; 

 Het hemelwater wordt bij voorkeur zichtbaar afgevoerd naar de berging- en/of 

infiltratievoorziening; 

 In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde grond- en oppervlakte-

waterkwaliteit mogen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, koper, lood en 

PAK-houdende materialen) worden toegepast. Er zijn voldoende milieuvriendelijke 

alternatieven die vergelijkbaar zijn wat betreft uitstraling, gebruiksgemak, levensduur 

en onderhoud. Indien de uitlogende materialen toch worden toegepast, dienen ze 

jaarlijks gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen; 
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 Het waterschap is er voorstander van om zo min mogelijk schoon regenwater af te 

voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nieuw aan te leggen gebieden dienen 

gescheiden gerioleerd te worden; 

 (Actualisatie van) rioleringsberekeningen dienen conform de C2100-module (van de 

Leidraad Riolering) te worden uitgevoerd (inclusief de bepaling van verhard 

oppervlakte); 

 Om afwenteling op de omgeving (o.a. piekafvoeren) te voorkomen mag de maximale 

afvoer vanuit het (nieuwe) stedelijk gebied niet toenemen ten opzichte van de 

oorspronkelijk in het onbebouwde gebied optredende agrarische afvoeren (hierna ook 

wel “maatgevende landelijke afvoer” genoemd). Hiervoor dient een maatgevende 

afvoernorm van 2,4 liter per seconde per hectare te worden gehanteerd; 

 Het waterschap hanteert als toelaatbare stroomsnelheden in watergangen en duikers 

0,5 m/s respectievelijk 1,0 m/s. Ervan uitgaande dat deze optredende maxima van 

kortdurende aard zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aan de 

uitstroomzijde van de duiker bodem- en eventueel ook 

oeverbeschermingsvoorzieningen getroffen moeten worden om uitspoeling te 

voorkomen; 

 Het waterschap is geen voorstander van het creëren van nieuwe onderbemalingen 

t.b.v. het realiseren van voldoende ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten. Om 

voldoende ontwateringsdiepte te bereiken, en toch aan te sluiten bij bestaande 

grond- en oppervlaktewaterpeilen kan overwogen worden het terrein integraal op te 

hogen, dan wel om over te gaan op selectief ophogen in combinatie met 

kruipruimteloos bouwen. Voor een overzicht van de gangbare ontwateringnormen 

wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, paragaaf 3.2. 

3 .2  Gemeen t e l i j k  be l e i d  

Hemelwater (HWA) 

De planontwikkeling heeft na realisatie een hoeveelheid verhard oppervlak van 1.780 m2 tot 

gevolg. Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 

m2). 

 

Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 

verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening. 

Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het 

maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop. 

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 

berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm). Het te 

bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk 

ook infiltreren. 

 

Ontwateringsdiepte 

In figuur 3.1 zijn de definities van ontwateringsdiepte en drooglegging weergegeven.  
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Figuur 3.1: Definities ontwateringsdiepte en drooglegging 

 

 

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte2 en grondwaterstand. Het 

uitgangspunt voor het stedelijk gebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt 

gerealiseerd voor de gewenste functie. In tabel 3.1 zijn de ontwateringsdiepten weergegeven 

(de beoogde ontwateringsdiepte is geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de 

grondwaterstand een sterk dynamisch karakter heeft).  

 

 

Tabel 3.1: Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie  

Gebruiksfunctie 

 

Gewenste ontwateringsdiepte (m)* 

Woningen/gebouwen met kruipruimte 1,0 m t.o.v. vloerpeil 

Woningen/gebouwen zonder kruipruimte 0,5 m t.o.v. vloerpeil 

Wegen 

Openbaar groen 

0,7 m t.o.v. maaiveld 

0,5 m t.o.v. maaiveld 

*Op basis van overleg met gemeente Tubbergen op 30-4-2021 te Tubbergen. 

 

Bouwperiode 

Bij de aanleg en het onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt 

worden van uitloogbare bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en dient het 

gebruik van strooizout te worden beperkt. Indien er toch uitlogende materialen worden 

toegepast, dient het desbetreffende materiaal jaarlijks gecoat te worden om diffuse 

verontreinigingen te voorkomen. 

 

Inrichting 

De straatpeilen dienen bij de straatpeilen in de omgeving van het plangebied aan te sluiten. 

Rondom de bouwkavels is voldoende ruimte om hoogteverschillen met de omgeving op te 

vangen. Het vloerpeil van de bebouwing dient normaal 0,2 m boven de kruin van de weg 

gelegen te zijn, echter is dit eveneens afhankelijk van de inrichting van het straat tracé 

(drempels, type wegprofiel, afstand tot straat etc).  

 

In hoofdstuk 6.1 zal verder worden ingegaan op de vloerhoogten. Deze vloerpeilen zijn 

gebaseerd op de minimale drooglegging en benodigde straatpeilen. 

 

                                                
2 De maaiveldhoogte zelf heeft vrijwel geen directe invloed op de grondwaterstand (afhankelijk van een 

bepaalde drooglegging werkt de maaiveldhoogte, via het oppervlaktewaterpeil, wel door in de 

grondwaterstand). De maaiveldhoogte is wel van belang voor de ontwateringsdiepte. 
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4  Geohydro log isch  onderzoek  

4 .1  Maa i v e l dhoog t e  

Regionaal  

Vasse is gelegen op westelijke flank van de Braamberg, welke deel uit maakt van de 

stuwwal die zich uitstrekt van Ootmarsum tot Uelsen (Duitsland). De top van de Braamberg 

ligt ten oosten van Vasse en heeft een hoogte van 76 m+NAP. De maaiveldhoogte neemt in 

westelijke richting af tot circa 28 m+NAP in het landelijke gebied aan de westzijde buiten 

Vasse.  

 

 
 

 

Figuur 4.1: Verloop maaiveldhoogten regionaal met planlocatie in rood (bron: AHN3).  
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Lokaal 

Het plangebied loopt af van in westelijke richting. Aan de oostzijde van de planlocatie is het 

maaiveld circa 41,0 m+NAP. In het midden van de onderzoekslocatie is het maaiveld circa 

40,8 m+NAP aflopend tot 40,4 m+NAP aan de westzijde. Aan de zuidrand, ter plaatse van 

de Hooidijk, bedraagt de hoogte van het maaiveld circa 40,0 m+NAP.  

 

 
Figuur 4.2: Hoogtelijnen AHN3 op projectlocatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: Maaiveldhoogte op de onderzoekslocatie (AHN3) 
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4 .2  Geo l o g i e  

Het natuurlijke landschap in het grootste gedeelte van de gemeente Tubbergen kreeg in 

grote lijnen zijn huidige structuur in de geologische periode het Pleistoceen. Tijdens de op 

één na laatste ijstijd in deze periode (het Saalien) werd het aanwezige fluviatiele materiaal 

door vanuit het noorden oprukkende landijsmassa's opgestuwd. Er ontstond met name in het 

noordoostelijke deel van Twente een reliëfrijk landschap met als grootste gestuwde 

eenheden de heuvels van Ootmarsum, Vasse, Oldenzaal en Enschede. Het landijs zette een 

taaie, stugge en nauwelijks waterdoorlatende laag keileem (een mengsel van keien, grind, 

zand en leem) af. Door het smeltwater werden grof zand en grind afgezet, voornamelijk op 

de flanken van de stuwwallen. Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) in het Pleistoceen 

bereikten opnieuw als gigantische bulldozers vanuit het noorden vooruitschuivende 

landijslobben ons land niet. Wel heerste hier een toendraklimaat. De bodem was permanent 

bevroren (permafrost) waardoor tijdens dooiperioden het smeltwater niet in de bodem kon 

wegzakken en daardoor in de heuvels erosiedalen vormde. Omdat de vegetatie gedurende de 

laatste ijstijd lange tijd ontbrak of in ieder geval zeer schaars was, hadden de poolwinden vrij 

spel. Het gevolg was het optreden van langdurige zandverstuivingen, die het aanwezige 

reliëfrijke landschap toedekten met plaatselijk dikke pakketten dekzand. Het aanwezige reliëf 

werd daardoor minder uitgesproken, het kreeg een meer of minder sterk glooiend karakter. 

 

In de gemeente Tubbergen vormen dekzanden de meest voorkomende grondsoort. Ze 

strekken zich in een brede strook uit van noord naar zuid. Waar de oudere, onderliggende 

gestuwde afzettingen aan de oppervlakte komen, zijn ze door erosie verdwenen. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij de Braamberg en de Hezinger Esch, de Galgenberg, Tubbergen en 

Albergen. Elders zijn de heuveltoppen bedekt met dekzand, waardoor de keileemlaag er in 

tact is gebleven. In tegenstelling tot de Sallandse Heuvelrug, die vanwege het ontbreken van 

een keileemdek grotendeels bedekt is met heide en naaldbomen, zijn de heuvels in de 

gemeente Tubbergen geheel in gebruik als bouw- en/of weiland. De lemige structuur van de 

bodem op de gestuwde afzettingen houdt het regenwater beter vast en geeft de bodem een 

hogere vruchtbaarheid dan een grofzandige, keiige structuur. Na de ijstijden werd in het 

Holoceen (de huidige geologische periode) het klimaat geleidelijk milder, begon de zeespiegel 

als gevolg daarvan de stijgen en vormde zich bijna overal een gesloten vegetatiedek. In 

laaggelegen terreingedeelten (vooral in het noorden en noordwesten van het gebied waarin 

tegenwoordig Tubbergen ligt), waaruit het overtollige water niet weg kon vloeien, 

ontwikkelde zich in een zuurstofarm en drassig milieu hoogveen. De laaggelegen gebieden 

tussen de hogere gronden bestonden voornamelijk uit moerassen, vennen en vochtige 

natuurlijke graslanden. 

 

4 .3  B odemopbouw  

Regionale bodemopbouw 

De opeenvolging van slecht doorlatende lagen en goed doorlatende watervoerende pakketten 

bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. De opeenvolging wordt de geohydrologische 

opbouw genoemd. In figuur 4.4 is de geohydrologische opbouw weergegeven (gebaseerd op 

het geohydrologische model van de DINO-Loket, REGIS v2.2).  

 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van gestuwde afzettingen tot circa 25 m-mv 

(stuwwal). Er is sprake van een complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van leem, 

zandige en kleiige afzettingen. Hieronder bevindt zich de eerste zandige eenheid, de Formatie 

van Appelscha. Deze bestaat overwegend uit grof en midden zand van 25 – 52 m-mv. 

Hieronder bevindt zich de tweede zandige eenheid, de Formatie van Oosterhout. Deze 

bestaat uit midden en fijn zand en schelpen van 52 – 89 m-mv. Na 89 m-mv bevindt zich de 

eerste kleiige eenheid. Deze bestaat uit zandige klei en klei, de Formatie van Breda tot een 

diepte van 124 m-mv.  
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Figuur 4.4: Regionale bodemopbouw (REGIS V2.2, DINOloket) 

 

Lokale bodemopbouw  

In het kader van de herontwikkeling is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend 

bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. Dit rapport is opgenomen in bijlage 2.  

 

Uit de profielbeschrijvingen van de grondboringen volgt dat op vrijwel de gehele locatie de 

bovenste meter tot anderhalve meter bestaat uit matig fijn zand met zwak siltige, matig 

humeuse bijmenging en sporen van grind. Vanaf 1,0 á 1,5 m-mv bestaat de bodem uit matig 

fijn zand met matig siltige bijmenging en sporen/resten grind. Rond de 1,5 m-mv zijn resten 

van roest en matig roeshoudende verschijnselen gevonden.  

 

De boringen van Geofoxx, geplaatst op 9 december 2021, gaven vergelijkbare inzichten in 

de lokale bodemopbouw. In deze vier boringen werd tot een diepte van circa 1,2 m-mv een 

bodemlaag van matig fijn zand met een matig siltige en matig humeuse bijmenging. Vanaf 

circa 1,2 tot 2,5 m-mv, de maximale boordiepte, is een bodemlaag met matig fijn zand met 

een matig tot sterk siltige en matig grindige bijmenging. Vermoedelijk heeft deze bodemlaag 

een hogere doorlatendheid dan de humeuse bovengrond.  

  

Onderzoekslocatie 
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4 .4  Doo r l a t e ndhe i d   

Onverzadigde zone: 

Om een indruk te krijgen van de doorlatendheid (k-waarde) van de 

onverzadigde zone is in vier boringen een doorlatendheidsproef 

uitgevoerd. De proeven zijn verspreid over het terrein uitgevoerd op 

verschillende dieptes in de aanwezige zandlagen. De doorlatendheid van 

de onverzadigde bodemlagen is bepaald met behulp van de Falling head-

methode, ook wel omgekeerde Hooghoudmethode genoemd. Bij de 

Falling head-methode wordt de grondwaterspiegel eenmalig verhoogd 

waarna de daling van de grondwaterspiegel wordt gemeten. De metingen 

worden uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de mogelijkheden 

voor de infiltratie van hemelwater in de bodem. 

 

De doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd in de onverzadigde zone 

(boven de grondwaterstand) in de zandlagen.  

 

Tabel 4.2: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag) 

Boorpunt Filtertraject 

(m-mv) 

Samenstelling bodem K-waarde (m/dag) 

01 0,5 – 1,0 Zand, matig siltig, matig humeus 1,1 

02 0,5 – 1,0 Zand, matig siltig, matig humeus 0,7 

03 0,5 – 1,0 Zand, matig siltig, matig humeus 1,4 

04 0,5 – 1,0 Zand, matig siltig, matig humeus 0,8 

Gemiddelde doorlatendheid deklaag  1,0 

 

Korrelfractie-analyses 

Aanvullend zijn van de representatieve zandlagen mengmonsters genomen. Het betreffen 

dieper gelegen zandlagen, dan de infiltratietesten in zijn verricht (tabel 4.2). De 

mengmonsters zijn gezeefd om een korrelgrootte-verdeling te kunnen maken. Op basis van 

de verschillende zandfracties is middels empirische formules3 de k-waarden berekend, 

daarnaast kan bepaald worden om de zandmonsters civieltechnisch voldoen aan de 

voorgenomen toepassing (zand in zandbed) 4. 

 

De resultaten zijn opgenomen in tabel 4.3. In bijlage 3 zijn de analysecertificaten en de  

zeefkrommes bijgevoegd. 

 

Tabel 4.3: Toetsing zandlagen 

Monster Type Samenstelling Doorlatendheid RAW 2020  

 

   (k-waarde m/d) Toetsing zand in zandbed 

MM1 Zand, matig fijn, matig siltig, 

matig grindig 

01 (0,95 – 1,15) 
03 (1,20 – 1,45) 
03 (1,15 – 2,00) 

04 (1,20 – 2,00) 

2,8 X 

MM2 Zand, matig fijn, matig siltig,  

Matig grindig 

03 (2,00 – 2,50) 

04 (2,00 – 2,50) 
5,9 

 

 

Opgemerkt dient te worden dat de doorlatendheid is bepaald op basis van empirische 

formules. Aspecten als “pakking, verdichting en gelaagdheid” zijn niet meegekomen in deze 

benadering. Het betreffen dieper gelegen zandlagen, dan de infiltratietesten in zijn verricht 

(tabel 4.2). De resultaten komen overeen met de resultaten van het infiltratieonderzoek dat 

                                                
3 K-waarde: Uit de korrelverdelingsdiagrammen is met behulp van diverse empirische formules de 

waterdoorlatendheid (k-waarde) van de grond bepaald. Bij de berekening van de doorlatendheid uit de 

korrelverdelingsdiagrammen is voor zover van toepassing gebruik gemaakt van de formules van Hazen (1893), 

Seelheim en Beyer (op cit. Tysma et al, 1994), Kozeny-Carman (1937), Harleman (1963) en Krumbein and 

Monk (1942) en de SBR 190. 
4 Standaard RAW Bepalingen; artikel 22.06.01 ‘Zand in aanvulling of ophoging’, artikel 22.06.02 ’Drainzand’, 

artikel 22.06.03 ‘Zand in zandbed’ en artikel 31.46.01, ‘Straatzand’. 

Figuur 4.5: Falling-

Head 
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in 2012 door Geofox-Lexmond is uitgevoerd aan de Hooidijk. Hierbij zijn k-waarden van 2 tot 

8 m/dag. Geconcludeerd kan worden dat de dieper gelegen zandlagen goed doorlatend zijn 

(> 2 m/dag).  

4 .5  Gr ondwa t e r  

Om een volledig beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden op het plangebied, 

zijn diverse bronnen geraadpleegd. 

 

Regionale grondwaterstroming 

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal westzuidwestelijk 

gericht. De grondwaterstroming wordt beïnvloed door de stuwwal/ Braamberg welke ten 

oosten van de onderzoekslocatie gelegen is. 

 

 
Figuur 4.6: Grondwaterstroming m NAP (Grondwatertools; isohypsen 1e watervoerend pakket) 

 

DINOloket 

Bij het DINOloket van TNO zijn langdurige meetgegevens bekend van grondwaterstanden in 

de omgeving van het plangebied. In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van 

de meetwaarden weergegeven.  

 

Tabel 4.3: grondwatergegevens DINOloket 

Meetpunt Z-hoogte Meetperiode GHG  GG  GLG  

(naam) (m+NAP)  (m+NAP) (m-mv) (m+NAP) (m-mv) (m+NAP) (m-mv) 

B28F0146 41,3 2011-2019 30,2 11,1 29,8 11,5 29,3 12,0 

B28F1436 34,5 2012-2019 31,1 3,4 30,6 3,9 30,0 4,5 

B28F0137 43,9 2011-2019 28,6 15,3 28,2 15,7 27,6 16,3 

4
5
,0
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De peilbuis nr. B28F0137 is gelegen op circa 480 m richting het zuidoosten, peilbuis nr. 

B28F1436 is gelegen op circa 600 meter richting het westen en B28F0146 op circa 90 

meter ten oosten van de projectlocatie. Er zijn veel hoogte verschillen zichtbaar in de 

omgeving, de grondwaterstanden tonen echter wel overeenkomsten ten opzichte van NAP. 

De fluctuatie van de grondwaterstanden is in alle peilbuizen ongeveer gelijk. De gemiddelde 

jaarlijkse fluctuatie is circa 1,0 m.   

 

Grondwatermeetnet Twente 

De peilbuizen uit het grondwatermeetnet Twente (in beheer bij Eijkelkamp) hebben een te 

korte meetperiode om de GHG en GLG te bepalen, echter zijn deze door de korte afstand tot 

de projectlocatie relevant en geven deze een goed beeld van de (lokale) situatie. Op figuur 

4.7 zijn de locaties van de peilbuizen weergegeven met betrekking tot de projectlocatie. 

 

 
Figuur 4.7: Locatie peilbuizen Grondwatermeetnet Twente 

In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van de meetwaarden weergegeven. 

Opgemerkt dient te worden dat het om verkorte meetperioden gaat, en de statistieken 

derhalve indicatief zijn. 

 

Tabel 4.6: Grondwaterstanden grondwatermeetnet Twente 

Meetpunt Hoogte 

Peilbuis 

Meetperiode GHG  GG  GLG  

 m+NAP  m+NAP m-mv m+NAP m-mv m+NAP m-mv 

5 35,3 2017-2021 29,8 5,5 29,4 5,9 29,0 6,3 

6 37,15 2017-2021 29,7 7,45 29,2 7,95 28,8 8,35 

7 36,0 2017-2021 32,1 3,9 31,6 4,4 31,0 5,0 

 

De verschillen tussen peilbuizen 5 en 6 zijn relatief klein.  

 

Lokale grondwatermetingen 

Tijdens het veldwerk op 9 december 2021, zijn vier boringen geplaatst door Geofoxx tot een 

maximale boordiepte van 2,5 m-mv. In alle boorpunten is tot de diepte van 2,5 m-mv geen 

grondwater aangetroffen.  

6 

5 

7 
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4 .6  O ppe r v l ak t ewa te r  

Nabij het plangebied zijn verschillende wateren aanwezig. Het gaat om de watergang met 

code AV07743 aan de oostzijde van het plangebied. De beek heeft een bodemhoogte 

bovenstrooms van circa 41,6 m+NAP en benedenstrooms van 41,13 (stuwpeil). Ten zuiden 

van het plangebied, parallel aan de Hooidijk, is een sloot aanwezig, welke niet op de legger 

staat. Het betreft een zaksloot in beheer/ onderhoud van de gemeente Tubbergen. Uit 

contact met de gemeente is gebleken dat de sloot in natte perioden watervoerend is. 

 

 
Figuur 4.8: Legger oppervlaktewateren nabij plangebied 

Momenteel is in het plangebied geen oppervlaktewater/ wadi gesitueerd.  

4 .7  R i o l e r i ng  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de 

aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Het vuilwaterriool dient te 

worden aangesloten op het bestaande stelstel richting de Steenbrei. Dit zal gebeuren aan de 

noordwestzijde van het plangebied bij put VA245, het stelsel bestaat uit een riool met een 

diameter van 200 mm.  

 

In de Steenbekke is eveneens een IT-stelsel aanwezig voor het hemelwaterriool. Middels 

buizen met een diameter van 400 mm wordt het water richting een krattenveld geleid aan de 

noordzijde van Vasse aan De Watervoor. 

4 .8  Na t uu r geb i e d en  

Het plangebied bevindt zich in Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Op circa 150 meter 

ten zuiden van het plangebied ligt natuurgebieden welke is aangewezen als onderdeel van de 

EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Tevens liggen ten oosten van de planlocatie meerdere 



Waterhuishoudkundig plan 

Hooidijk te Vasse 

 

projectnummer datum   

20211177/RREK februari 2022 16 / 29 

gebieden welke zijn aangewezen als EHS (zie figuur 4.9). Er liggen direct ten oosten van het 

plangebied Natura-2000 gebieden (< 300 meter). 

 

 
Figuur 4.9: Beschermde EHS nabij onderzoekslocatie 

 

 
Figuur 4.10: Beschermde Natura-2000 gebieden nabij de projectlocatie. 
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4 .9  Gr ondwa t e r b e s che r m i ng sgeb i ed  

De locatie is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied danwel 

een intrekgebied. In onderstaande figuur 4.11 is de globale situering van 

ontwikkelingslocatie ten opzichte van de drinkwater-wingebieden in de omgeving 

opgenomen. 

 

 

Figuur 4.11: Situering onderzoekslocatie t.o.v. grondwaterbeschermingsgebieden 

4 .10  K l imaa ta t l a s  T wen te  

Op basis van de klimaatatlas Twente blijkt dat bij extreme neerslag (70 mm, T=100) ter 

plaatse van het huidig plangebied tot max 0,05 cm water aan de oppervlakte aanwezig is.  

 Op basis hiervan is er geen aanleiding om bij voorbaat wateroverlast te verwachten bij 

extreme neerslag. 

 

In figuur 4.12 is de situatie weergegeven welke ontstaat bij 70 mm neerslag. 
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Figuur 4.12: Klimaatatlas Twente, 70 mm neerslag 

4 .11  Vas t g es t e l d e  geohy d r o l o g i s c h e  s i t ua t i e  

Bodemopbouw 

Uit het verkennend bodemonderzoek van Buro Ontwerp & Omgeving en de boringen van 

Geofoxx volgt dat op de gehele locatie tot een diepte van circa 1,2 m-mv een bodemlaag 

van matig fijn zand met een matig siltige en matig humeuse bijmenging. Vanaf circa 1,2 tot 

2,5 m-mv, de maximale boordiepte, is een bodemlaag met matig fijn zand met een matig tot 

sterk siltige en matig grindige bijmenging.  

 

Hoogteligging 

Het plangebied loopt af van in westelijke richting. Aan de oostzijde van de planlocatie is het 

maaiveld circa 41,0 m+NAP. In het midden van de onderzoekslocatie is het maaiveld circa 

40,8 m+NAP aflopend tot 40,4 m+NAP aan de westzijde. 

 

Grondwaterniveau 

Ten opzichte van maaiveld zijn grote verschillen waarneembaar door sterke 

hoogteverschillen. Ten opzichte van NAP zijn de verkregen data vergelijkbaar en goed te 

verklaren. De grondwaterstanden fluctueren gemiddeld 1 meter per jaar. De verwachte 

grondwater standen ter plaatse van de projectlocatie zijn een GHG van 30,3 m+NAP, GG 

van 29,8 m+NAP en GLG van 29,3 m+NAP. Dit komt overeen met een GHG van circa 

10,1 – 10,7 m-mv, GG van 10,6 – 11,2 m-mv en GLG van 11,1 tot 11,7 m-mv.  

 

Doorlatendheid 

De doorlatendheid van de zandlagen is “matig” in de deklaag en goed in de diepere 

bodemlagen (> 1,5 m-mv). De gemeten k-waardes in de deklaag zijn gemiddeld 1,0 m/dag, 

de doorlatendheid in de diepere grindige bodemlagen is 2 tot 8 m/dag. Het terrein is vanuit 

dat oogpunt van nature geschikt voor infiltratie.  

 

Waterhuishoudkundige inrichting 

Aan de zuidzijde van de Hooidijk is een sloot gelegen (in beheer bij de gemeente). Op de 

planlocatie zelf is geen oppervlaktewater aanwezig.  

 

Het vuilwaterriool dient te worden aangesloten op het bestaande stelstel richting de 

Steenbrei. Dit zal gebeuren aan de noordwestzijde van het plangebied bij put VA245. De 
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b.o.b. hoogte van de het riool in put VA245 is 38,17 m+NAP. Ter plaatse van de Steenbrei 

is eveneens een IT-riool stelsel gelegen welke afwatert richting een krattenveld aan de 

noordzijde van Vasse. 

 

 



Waterhuishoudkundig plan 

Hooidijk te Vasse 

 

projectnummer datum   

20211177/RREK februari 2022 20 / 29 

5  Toekomst ige  s i tua t i e  waterhu i shoud ing  

5 .1  A l g emeen  

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen de 

plangrenzen bekeken. 

5 .2  I n f i l t r a t i emoge l i j k h eden  a l g emeen  

De mogelijkheid voor het infiltreren van hemelwater in de bodem is onder ander afhankelijk 

van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de heersende 

grondwaterstanden. In figuur 5.1 is schematisch de afweging tussen het wel of niet 

infiltreren van hemelwater in de bodem en de keuze voor een bepaalde infiltratietechniek 

weergegeven. Het betreft een algemene beslismethodiek.  

Figuur 5.1: Mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (bron: Hemelwater binnen 

perceelgrens, SBR/ISSO, publicatie 70_1, mei 2002). 

 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

De GHG is als eerste criterium toegepast bij de afweging tussen het infiltreren in de bodem, 

het bergen van het hemelwater, óf het afvoeren van hemelwater naar elders. Indien de GHG 

op de locatie hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld is infiltratie niet zonder meer mogelijk 

en blijven de volgende mogelijkheden over: 

 bufferen en hergebruik van het hemelwater op de locatie; 

 het nemen van maatregelen ter verbetering van de geohydrologische omstandigheden; 

 het ophogen van de locatie; 

Infiltratiesysteem 

- Doorbreken van 

eventuele aanwezige 

slecht doorlatende 

lagen 

- verlagen gws 

- ophogen terrein 

GHG 

> 0,7 m-mv t.p.v. 

voorziening 

k > 9 m/dag 

Afvoer naar 

oppervlaktewater infiltratie 

niet zonder meer mogelijk 

- diepploegen 

- grondverbetering 

- grondvervanging 

-  ophogen terrein 

k > 2 m/dag 

k > 0,4 m/dag 

Afvoer naar oppervlaktewater 

open verharding 

Infiltratie: 

- veld 

- put * 

- koffer / - krat 

- riool 

- greppel 

wadi 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

gws: grondwaterstand 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand 

m-mv: meter beneden het maaiveld 

k: doorlatendheid van de bodem 

* voor een infiltratieput moet de grondwaterstand lager zijn dan 1,5 m-mv 
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 het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 

 

Doorlatendheid (k-waarde) 

Indien de doorlatendheid van de bodem groter is dan 9 m/dag kunnen in principe alle typen 

infiltratievoorzieningen worden toegepast. Indien de doorlatendheid van de onverzadigde 

zone kleiner is dan 9 m/dag, maar groter dan 2 m/dag, kunnen infiltratietechnieken als een 

infiltratieveld, -koffer, -riool en –greppel goed worden toegepast. Indien de doorlatendheid 

van de bodem tussen de 2 en 0,4 m/dag ligt, kan het hemelwater met behulp van een wadi 

in de bodem worden geïnfiltreerd. In geval van een doorlatendheid van minder dan 0,4 

m/dag is het infiltreren van hemelwater niet goed mogelijk.  

5 .3  I n f i l t r a t i ep o t en t i e  e n  g e s ch i k t h e i d  h eme lwa t e r i n f i l t r a t i e  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de locatie worden uitgegaan van de situatie 

zoals opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 5.1: Infiltratiepotentie 

 GHG 

m NAP 

GG 

m NAP 

GLG 

m NAP 

k-waarde 

m/dag 

Plangebied 30,3 29,8 29,3 
Deklaag: 1,0 

Ondergrond: 2 tot 10 

 

Op basis van de GHG en de doorlatendheid is infiltratie op de locatie mogelijk. Om 

hemelwater te infiltreren in de deklaag is op basis van de aangetroffen geohydrologische 

situatie een wadi (eventueel in combinatie met drainage) of een zaksloot het meest geschikt.  

 

Aangezien de ruimte voor bovengrondse infiltratievoorzieningen beperkt is, is gekozen om 

onder de parkeerplaatsen een infiltratie krattenveld aan te leggen en aan te sluiten op het 

bestaande IT riool in de Steenbrei. De doorlatendheid in de ondergrond is hoger dan in de 

deklaag, daarnaast staan de grondwaterstanden voldoende laag om water in de ondergrond 

te infiltreren. 

 

5 .4  B e r g i n g  heme lwa t e r  

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 

berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm). Het te 

bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk 

ook infiltreren. Aangezien op dit moment onbekend is hoe de particuliere terreinen worden 

ingedeeld, wordt enkel bergingscapaciteit gerealiseerd voor het openbaar terrein.  

 

 

Tabel 5.2: Berging 

 Verhard oppervlak afgerond 

(m2) 

Bergingseis 

(mm) 

Berging afgerond 

(m3) 

Verharding 720 37 27 

Bebouwing   1.060 37 39 

Totaal: 1.780  66 
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5 .5  O n twe r p  wa t e r s y s t eem  

De planontwikkeling heeft een toename van verhard oppervlak met 1.780 m2 tot gevolg. 

Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 m2). 

 

Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 

verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening.  

 

In het planontwerp is voorzien in de realisatie van infiltratiekratten onder de parkeervakken 

aan de noordzijde van het plangebied. het hemelwater stroomt in lijn met de 

maaiveldhoogten binnen het plangebied af in zuidelijke richting. Aan de zuidzijde van het 

plangebied wordt het water het hemelwaterriool in geleid waarna het kan infiltreren in het 

krattenveld.  

 

 
Figuur 5.2: Watersysteem planlocatie  

 

Navolgend wordt per watersysteemonderdeel een korte uitwerking gegeven. Door de 

opdrachtgever is tevens een technische ontwerptekening ter beschikking gesteld (bijlage 1). 

5.5.1 Verhard oppervlak en afstroming 

Hemelwater dat afstroomt op openbaar terrein, stroomt af richting de Hooidijk waar het 

wordt opgevangen middels een roosterput / lijngoot om het middels het IT-riool naar de 

infiltratiekratten te leiden. Voor de afstroming over het verhard oppervlak word gebruik 

gemaakt van het natuurlijke afschot op de planlocatie. Deze afstroming zal plaatsvinden 

doormiddel van een holle weg met in het midden van de rijbaan een goot.  

 

Eventuele overstorten vanuit particulier terrein worden op de erfgrens – bovengronds 

aangeboden, al dan niet middels een uitstroomput. Aanbevolen wordt om een bladscheider 

DWA riool (rood) 

Roosterput/ lijngoot 

aan het einde van de 

molgoot verbinden 

met HWA riool 

Aanleg 

infiltratiekratten 

(zwart) 

IT- riool (blauw) 

DWA en HWA 

riool aansluiten op 

bestaande riolering 

Afstroming hemelwater 

doormiddel van holle weg 

met gestrate molgoot in 

een hol wegprofiel (oranje) 
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aan te brengen in de regenpijp teneinde ten allen tijde een afvoermogelijkheid te behouden bij 

verstopping. 

 

Dimensionering holle weg: 

Om na te gaan welk wegprofiel passend is, wordt de deze gedimensioneerd ter plaatse van 

kavel 5 (zuidzijde).  

 

Hierbij wordt de straat hol gelegd, met in het midden een gestrate molgoot. Voor het afschot 

van de weg wordt 2,5% gehanteerd (dwarsafschot / verkanting). Een gestrate molgoot dient 

minimaal 0,7% afschot te hebben (lengteafschot). Er is ruim voldoende afschot in het plan 

aanwezig om te voldoen aan deze norm. Het vrijkomend hemelwater van de kavels 1 t/m 9 

zal afstromen op de molgoot, dit komt neer op circa 1.780 m2 verhard oppervlak.   

 

De lengte van de goot is circa 40 meter. Het straatpeil aan het begin van de holle weg (nabij 

het krattenveld / parkeerplaats) is gelegen op 40,27 m+NAP. Met een verhang van 0,8% is 

het afschot over het traject 0,32 m. Hierbij komt de uitrit nabij de Hooidijk op circa 39,95 

m+NAP te liggen. Uit berekeningen blijkt dat bij een holle weg met een lengteafschot van 

0,8% en een breedteafschot van 2,5% een waterstroom van totaal 2 m breed ontstaat op 

moment dat 60 l/ha/sec wordt afgevoerd. Hieruit mag worden aangenomen dat het 

straatprofiel voldoet aan de afwateringseisen. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3, 

hierbij is uitgegaan van een molgoot. In de praktijk is sprake van een straat met een hol 

profiel.   

 

Afwatering lijngoot / roosterput: 

Navolgend zijn enkele voorbeelden gegeven van een lijngoot in de straat, om het afstromend 

water vanuit de holle weg het IT-riool in te leiden, in combinatie met een drempel. 

Aanbevolen een dergelijke constructie robuust aan te leggen nabij de inrit van het plangebied 

met de Hooidijk. Doorgaans kunnen klassieke straatkolken het water in onvoldoende mate 

afstromen door het beperkte stroomprofiel aan de oppervlakte.  

 

   
Figuur 5.3: Voorbeelden van een lijngoot in het straatprofiel  

5.5.2 Infiltratiekratten 

Het infiltratiekrattenveld aan de noordzijde van het plangebied wordt gesitueerd onder de 

parkeerplaatsen. Het krattenveld heeft een oppervlakte van circa 54 m2, hierbinnen kunnen 

168 infiltratiekratten worden gerealiseerd met een afmeting van 0,8*0,8*0,66 m. Dit 

betekend dat er 2 lagen kratten komen, met een totale hoogte van 1,32 meter. Dit biedt op 

basis van een opslagvolume van 96% een bergingscapaciteit van circa 68 m3.   

 

Ontwerphoogtes 

De bovenkant van de infiltratiekratten is ontworpen op een hoogte van 38,8 m+NAP. Aan 

de zuidoostzijde wordt het HWA riool aangesloten op de infiltratiekratten op een b.o.b. 

hoogte van 38,50 m+NAP. Aan de zuidwestzijde van de infiltratiekratten wordt een 

overstort gerealiseerd op een b.o.b. hoogte van 38,8 m+NAP. Hierdoor treedt de overstort 
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pas in werking wanneer het infiltratieveld volledig gevuld is (37 mm berging). Deze overstort 

wordt middels een Ø315 mm HWA riool aangesloten op het bestaande HWA riool bij put 

VA252 met een b.o.b. hoogte van 37,7 m+NAP. 

 

Bij de overstort wordt tevens een inspectieput gerealiseerd zodat de binnenruimte van de 

infiltratiekratten kan worden bekeken en gereinigd. Aanbevolen wordt om eventuele kolken 

en putten in de straat te voorzien van een zandvang zodat in het krattensysteem zo min 

mogelijk slib / vuil wordt afgezet. 

5.5.3 DWA riool 

Het DWA riool wordt uitgevoerd als PVC riool met een diameter van 250 mm en start met 

een b.o.b. hoogte van 38,5 m+NAP aan de zuidzijde van het plangebied. Aan de 

noordoostzijde wordt het vuilwaterriool aangesloten op de bestaande riolering wat reeds in 

de straat ‘Het Steenbrei’ gelegen is.  

 

Toetsing buisvulling 

Gezien de b.o.b. hoogtes mag worden aangenomen dat vrijwel al het vuilwater aan de 

noordoostzijde door het riool in Steenbrei wordt afgevoerd. De toetsing van het stelsel vindt 

derhalve geheel benedenstrooms plaats ter hoogte van de oostzijde van Steenbrei 35.  

Totaal stroomt het water van negen huishoudens door het zuidoostelijk gelegen riool (put AV 

245).  

 

Uitgaande van een gemiddelde van 3 inwoners per woning komt het aantal gebruikers van 

dit riool op 27. 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 

3,6 m3/dag, met een maximum van 0,36 m3/uur. 

 

De buisvulling van een leiding met een diameter van Ø 250 mm en een bodemverhang van 

1:250 bij een verhouding debiet van circa 1,1 m3/uur bedraagt de waterdiepte circa 5,6% 

van de buisdiameter. Dit is ruim acceptabel.  
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Figuur 5.4: Buisvulling bij 0,36 m3 / uur afvoer.  

 

Aanbevolen wordt na te gaan of het eventuele (beperkte) toename van het vuilwater 

benedenstrooms voor capaciteitsproblemen kan zorgen (Manderseweg).  

5.5.4 IT-riool 

Onder de noord-zuid georiënteerde rijbaan wordt een IT-riool met Ø315 mm gerealiseerd. 

Aan de zuidzijde heeft dit riool een b.o.b. hoogte van 38,7 m+NAP. Hier watert het 

oppervlakkig hemelwater af via een roosterput / lijngoot op het IT-riool. Dit IT-riool heeft een 

lengte van circa 41 meter en zorgt voor een bergingscapaciteit van circa 3 m3.  

 

Aan de oostzijde van het plangebied wordt een overstort gerealiseerd vanuit de 

infiltratiekratten. Hierbij komt het HWA riool met Ø315 mm op een b.o.b. hoogte van 38,8 

m+NAP. Dit riool sluit aan het bestaande HWA riool bij put VA252 met een hoogte van 

37,7 m+NAP in De Steenbrei. 

 

Het IT-stelsel in de Steenbrei watert af op een krattenveld aan de Noordzijde van Vasse. 

Wanneer in het plangebied > 40 mm neerslag valt, kan het water in dit systeem worden 

geborgen, en eventueel uitstromen op het oppervlaktewater langs de Manderseweg aan de 

noordzijde van Vasse.  
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Figuur 5.5: Watersysteem Steenbrei  

 

Aansluiting vanuit 

plangebied met krattenveld 
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6  Bouw-  en  woonr i j p  maken  

6 .1  Voo r s t e l  v l oe r p e i l e n  

Op basis van de (toekomstige) maaiveldhoogtes, gemeten grondwaterstanden en vloerpeilen 

van omliggende bebouwing is een voorstel gedaan voor de te hanteren vloerpeilen voor de 

nieuwe vloer. In overleg met de gemeente Dinkelland is besloten de gekozen vloerpeilen in 

lijn met de huidige maaiveldhoogtes te bepalen. Hierdoor komt het plangebied niet onnodig 

“hoog” te liggen, wat zorgt voor een natuurlijker aanzicht van de wijk.  

 

 

Tabel 6.1: Voorstel vloerpeilen CONCEPT 

Kavel-

nummers 
 

Voorstel peilen (m NAP)            

vloerpeil        m + GHG 

 

Nabijgelegen 

Straatpeil 

Huidig maaiveldniveau 

m NAP                         

                                

 

Verschil met voorgesteld 

vloerpeil 

1-5 40,4 10,1 40,2 40,4 0,0 

6 en 7 40,8 10,5 40,2 41,0 -0,2 

8 en 9 40,6 10,3 40,0 41,0 -0,4 

 

Op basis van de bovenstaande vloerpeilen is het mogelijk om te bouwen met kruipruimten. 

In bijlage 1 is een tekening opgenomen met maaiveldhoogtes en voorgestelde vloerpeilen 

voor de bebouwing. 

 

Op basis van de bovenstaande vloerpeilen en toekomstige inrichting van het plangebied is 

voldoende ruimte aanwezig om aan te sluiten op de bestaande peilen op aangrenzende 

percelen.  

6 .2  Aandach t s pun t en  bouwr i j p  maken  

Tuinen 

In de tuinen moet grond worden verwerkt die geschikt is om vegetatie te laten groeien en  

voldoende doorlatend is om regenwater voldoende snel te laten wegzakken. De bestaande 

bodem wordt voldoende doorlatend geacht.  

 

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat verslemping van de bodem 

optreedt met wateroverlast (plasvorming) in de nieuwe situatie. Het is ter overweging van de 

bewoners de tuinen te spitten na uitvoering van de (bouw)werkzaamheden. 

 

Bebouwing: 

Indien onder de te realiseren woningen kruipruimten aanwezig zijn, dienen deze bij voorkeur 

ondiep te zijn (< 1 m t.o.v. vloerpeil). Kruipruimten dienen te worden voorzien van goed 

doorlatend zand. Op deze manier kan water ten tijde van de bouw en ontwikkeling van de 

woonwijk infiltreren in de bodem en kan in later stadium eventueel water in de kruipruimte in 

de bodem kan infiltreren.  

 

Infiltratievoorzieningen: 

De bodem van rondom de infiltratiekratten en het IT-riool moet een zodanige samenstelling 

hebben dat het water voldoende snel kan wegzakken. De samenstelling van de bodem onder 

de infiltratiekratten moet daarom voldoen aan:  

 Doorlatendheid bodem  > 0,5 m/dag; 

 Humusgehalte    3-5% ; 

 Lutumgehalte    <1% ; 

 M50-getal    200-300 µm. 
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Aanbevolen wordt de infiltratiekratten te voorzien van een overstort voor het geval dat de 

infiltratiekratten vol zijn.  

 

Extreme situaties: 

Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt, of de totale 

neerslaghoeveelheid groter is dan de te bergen inhoud van de bergingsvoorzieningen 

(bergingseis 40 mm), dan raakt het hemelwatersysteem overbelast.  

 

Het water zal via de overstort afgevoerd worden uit het plangebied. De wegen, of een deel 

daarvan, gaan dan ook als goot functioneren. In de praktijk betekent dit dat de waterstroom 

op de wegen ontstaat. 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. Overtollig 

regenwater zal in dat geval afstromen naar de zuidzijde van het plangebied.  
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7  Samenvat t i ng en conc lus ie  
 

 

In opdracht van Nepocon Ingenieurs & Adviseurs heeft Geofoxx, als onafhankelijk 

adviesbureau, een waterhuishoudkundig plan opgesteld op voor een planlocatie aan de 

Hooidijk te Vasse. 

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

realisatie negen woningen en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging. De 

woningen worden ten oosten van Vasse gerealiseerd. In verband met de 

bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het nodig om de lokale 

waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige 

waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen.   

 

Onderhavig plan wordt aangeloten op de bestaande woonwijk (Steenbrei III). Hierdoor 

ontstaat een verbinding van zowel het hemelwater- als vuilwatersysteem van de nieuwe fase 

en de bestaande bebouwing. 

 

Resultaten 

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden 

worden afgevoerd. Hierbij is gekozen om het hemelwater over het maaiveld en via natuurlijk 

afschot te laten afstromen naar een roosterput, hier wordt het water via een hemelwaterriool 

naar de infiltratiekratten geleid aan de noordzijde van het plangebied. Op deze manier kan de 

natuurlijke contour van de Es worden gevolgd.   

 

Door de ontwikkeling is in het openbaar gebied straks circa 1.780 m2 verharding aanwezig. 

In lijn met de beringseis (37 mm) is binnen het plangebied 66 m3 bergingscapaciteit 

benodigd. Door de aanleg van een krattensysteem en IT-riool is binnen het plangebied ruim 

voldoende bergingscapaciteit aanwezig om de extra hoeveelheid hemelwater de kunnen 

bergen. 

 

In tabel 6.1 zijn de concept vloerpeilen opgenomen. In overleg met de gemeente Tubbergen 

is besloten de vloerpeilen zoveel mogelijk in lijn met het huidig maaiveld af te stemmen. Op 

basis van de toekomstige inrichting van het plangebied is er voldoende ruimte aanwezig om 

deze aan te sluiten op de bestaande peilen op aangrenzende percelen, echter wordt 

aanbevolen om bij de verdere (civiele) uitwerking van het plan aandacht te hebben voor de 

hoogteverschillen welke ontstaan tussen de percelen. 

 

Watertoets 

Volgt 

 

 

 
Disclaimer 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare 

technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. 

Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze 

afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij 

dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg 

van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die 

voortkomt uit bovengenoemde aspecten. 
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Bijlage 1: Situatietekeningen 
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Bijlage 2: Boorstaten 



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20211177 Projectnaam: Hooidijk te Vasse
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Datum: 9-12-2021
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Bijlage 3: Goten  

 

  



Holle weg; berekenen waterbreedte 
Invoer ligging plangebied

Oppervlak 1780 m2 0,178 ha
Ligging vlak gebied 60 l/s/ha

Afvoer 10,68 l/sec

Dimensionering goot

Breedte holle weg 5 m
Diepte 0,063 m chezy 36 m^0,5/s
Breedteafschot 2,5 % nat opp 0,208333 m2
Lengteafschot 0,8 % hydrau stra 0,041667 m
Wandruwheid 0,005 m (normaal 5 mm) V 0,657267 m/s

afvoer 136,93 l/s

Toets voldoet
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

GEOFOXX Oldenzaal BV
Laura de Gier
Postbus 221
7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam : Hooidijk te Vasse
Uw projectnummer : 20211177
SGS rapportnummer : 13588846, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GGGQ8WUP

Rotterdam, 21-12-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20211177. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 (90-250)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 (115-250)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja  Ja        

droge stof gew.-% S 92.0  91.9        

calciet % vd DS Q 0.3  0.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1  0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 3.3  <2        

min. delen <2um % min st Q 3.5  <2        

min. delen <16um % min st Q 4.9  <2        

min. delen <20um % vd DS  6.1  <2        

min. delen <32um % min st Q 6.1  2.2        

min. delen <50um % min st Q 9.9  4.7        

min. delen <63um % min st Q 11  5.3        

min. delen <125um % min st Q 19  19        

min. delen <250um % min st Q 56  63        

min. delen <500um % min st Q 82  89        

min. delen <1mm % min st Q 90  97        

min. delen <2mm % min st Q 93  99        

min. delen >2mm % vd DS Q 6.6  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

pH-KCl - Q 4.5  4.5        

temperatuur t.b.v. pH °C  19.4  19.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 
15934

calciet Grond (AS3000) Eigen methode
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en NEN 5754
min. delen <2um Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4
min. delen <2um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <16um Grond (AS3000) Idem
min. delen <20um Grond (AS3000) Eigen methode, pipetmethode
min. delen <32um Grond (AS3000) Eigen methode
min. delen <50um Grond (AS3000) Eigen methode (zeefmethode)
min. delen <63um Grond (AS3000) Idem
min. delen <125um Grond (AS3000) Idem
min. delen <250um Grond (AS3000) Idem
min. delen <500um Grond (AS3000) Idem
min. delen <1mm Grond (AS3000) Idem
min. delen <2mm Grond (AS3000) Idem
min. delen >2mm Grond (AS3000) Idem
pH-KCl Grond (AS3000) Conform NEN-ISO 10390 en conform NEN-EN 15933

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9259892 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
001 Y9259878 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
001 Y9259893 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
001 Y9259866 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
001 Y9259880 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
001 Y9259897 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
002 Y9259882 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
002 Y9259879 09-12-2021 09-12-2021 ALC201  
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Bijlage 4: Berekening doorlatendheid  

 



Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 35 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 165 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 50 cm-mv 
L (m) <= 200 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 108 73 92 93,25 - 100%
30 121 86 79 80,25 5,4 86%
60 130 95 70 71,25 4,8 76%

120 142 107 58 59,25 4,1 63%
180 149 114 51 52,25 3,5 55%
240 154 119 46 47,25 3,1 50%
300 158 123 42 43,25 2,8 46%
360 160 125 40 41,25 2,4 43%
420 163 128 37 38,25 2,3 40%

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 43,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 300 seconden
t' (s) <= 120 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 38,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 300 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 1,1 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.

J. de Vries

Hooidijk te Vasse
20211177
1
9-12-2021
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 35 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 165 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 50 cm-mv 
L (m) <= 200 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 80 45 120 121,25 - 100%
30 90 55 110 111,25 3,1 92%
60 98 63 102 103,25 2,9 85%

120 110 75 90 91,25 2,6 75%
180 120 85 80 81,25 2,4 67%
240 127 92 73 74,25 2,2 61%
300 133 98 67 68,25 2,1 56%
360 138 103 62 63,25 2,0 52%
420 142 107 58 59,25 1,8 48%
480 145 110 55 56,25 1,7 46%
540 148 113 52 53,25 1,6 43%
600 150 115 50 51,25 1,5 42%

- - - -
- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 53,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 540 seconden
t' (s) <= 60 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 51,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 540 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 0,7 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Hooidijk te Vasse
20211177
2
9-12-2021
J. de Vries

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 35 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 165 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 50 cm-mv 
L (m) <= 200 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 85 50 115 116,25 - 100%
30 96 61 104 105,25 3,6 90%
60 105 70 95 96,25 3,4 83%

120 118 83 82 83,25 3,0 71%
180 127 92 73 74,25 2,7 63%
240 136 101 64 65,25 2,6 56%
300 141 106 59 60,25 2,4 51%
360 147 112 53 54,25 2,3 46%
420 152 117 48 49,25 2,2 42%
480 156 121 44 45,25 2,1 38%
540 158 123 42 43,25 2,0 37%
600 160 125 40 41,25 1,9 35%

- - - -
- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 60,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 300 seconden
t' (s) <= 300 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 41,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 300 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 1,4 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Hooidijk te Vasse
20211177
3
9-12-2021
J. de Vries

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C2510
1

(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens

project <=
projectnummer <=
boorpunt <=
meetdatum <=
waarnemer <=

Input basisparameters toelichting

bovenkant peilbuis / trechter <= 35 cm t.o.v. mv (+ =  boven maaiveld)
diepte boorgat <= 165 cm-mv 
straal van het boorgat <= 2,5 cm
filtertraject <= 50 cm-mv 
L (m) <= 200 lengte peilbuis (cm)

Meetgegevens/tussenberekeningen

tijd waterstand waterstand h (t) h(t)+rw/2 doorlatendheid (k) Resterende 

waterkolom

(sec) cm-bkpb cm-mv => => (m/dag) %

0 89 54 111 112,25 - 100%
30 101 66 99 100,25 4,1 89%
60 110 75 90 91,25 3,7 81%

120 122 87 78 79,25 3,1 70%
180 129 94 71 72,25 2,6 64%
240 135 100 65 66,25 2,4 59%
300 140 105 60 61,25 2,2 54%
360 144 109 56 57,25 2,0 50%
420 149 114 51 52,25 2,0 46%
480 155 120 45 46,25 2,0 41%
540 157 122 43 44,25 1,9 39%
600 159 124 41 42,25 1,8 37%

- - - -
- - - -

- - - -

Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

Geselecteerde meetgegevens toelichting

h'0 (m)+rw/2 <= 46,25 hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 480 seconden
t' (s) <= 120 referentietijdstip (grafisch)
h'(t)+rw/2 <= 42,25 hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf 480 seconden

Horizontale doorlatendheid <= 0,8 m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Hooidijk te Vasse
20211177
4
9-12-2021
J. de Vries

Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende 

voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
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Bijlage 7  Archeologisch onderzoek

270      bestemmingsplan Hooidijk te Vasse



Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106  
Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek t.b.v. de 
herontwikkeling van een locatie aan de Steenbrei te Vasse, 
gemeente Tubbergen (Ov.) 

 
 
projectnr.  201194 
revisie 00  
28 oktober 2009 

Auteur(s) 
P. C. Teekens 
A. Spoelstra 
 

Opdrachtgever 
Gemeente Tubbergen 
Postbus 30 
7650 AA Tubbergen 
 
 
 
 

 

datum vrijgave  beschrijving revisie  
goedkeuring 

 vrijgave 

2-11-2009  revisie 00  P.C. Teekens  I. Vossen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Titel:  Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106.  
 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van een 

locatie aan de Steenbrei te Vasse, gemeente Tubbergen (Ov.) 
  
  
Auteur(s): P.C. Teekens, A. Spoelstra 
 
ISSN: 1570-6273 
 
© Oranjewoud B.V. 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 

 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Ingenieursbureau Oranjewoud bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt, door een 
derde of voor enig ander werk of doel dan waarvoor het is vervaardigd. 

 
Disclaimer 
Archeologisch vooronderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren 
d.m.v. boringen, proefsleuven en/of veldkartering. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud bv de grootste 
zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het archeologisch onderzoek, is het juist deze steekproefsgewijze 
benadering die het onmogelijk maakt garanties  ten aanzien van de situatie af te geven op basis van de 
resultaten van een archeologisch vooronderzoek. 
 
Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit 
beslissingen genomen op basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek. 

 
 



 

 projectnr. 201194 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106 
  9 november 2009,  revisie 00 Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan de Steenbrei te Vasse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 3 van 36 

 

Inhoud Blz. 
 
Administratieve gegevens 4 
   
Samenvatting          5 

1 Inleiding 7 

2 Bureauonderzoek 9 
2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 9 
2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 9 
2.1.2 Landschappelijke situatie 10 
2.1.3 Actueel hoogtebestand Nederland 13 
2.1.4 Bewoningsgeschiedenis, historische situatie en mogelijke verstoringen 14 
2.1.5 Huidig en toekomstig gebruik 16 
2.2 Bekende archeologische waarden 17 
2.2.1 Eerder onderzoek 17 
2.2.2 Archeologische Monumenten (AMK-terreinen) 17 
2.2.3 Archeologische Waarnemingen 17 
2.3 Archeologische verwachting 19 
2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 19 
2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 19 
2.4 Advies voor vervolgonderzoek 21 

3 Veldonderzoek 23 
3.1 Doel- en vraagstelling 23 
3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 23 
3.3 Resultaten 24 
3.3.1 Bodemopbouw 24 
3.3.2 Archeologie 25 

4 Conclusies en advies 27 
4.1 Conclusies 27 
4.2 Waardering 28 
4.3 Aanbevelingen 28 

Literatuur en geraadpleegde bronnen 29 
 
 Bijlagen 
 
1 Archeologische perioden 
2 AMZ-cyclus 
3a ARCHIS: terreinen met archeologisch status 
3b ARCHIS: archeologische waarnemingen 
4 Boorprofielen 
 
 
 Kaarten 
201194-ARCHIS IKAW, AMK-terreinen en waarnemingen uit ARCHIS II 
201194-S1 Situatiekaart met locatie boringen 



 

 projectnr. 201194 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106 
  9 november 2009,  revisie 00 Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan de Steenbrei te Vasse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 4 van 36 

 

Administratieve gegevens 
 
 OW Projectnummer 201194 
 OM-nummer 36791 
 Provincie Overijssel 
 Gemeente Tubbergen 
 Plaats Vasse 
 Toponiem Steenbrei 3 
 
 Kaartblad 28 Oost 
 Coördinaten 253466/495384; 253555/495321 
  253497/495204; 253401/495320   
 Kadaster - 
 
 Opdrachtgever Gemeente Tubbergen  
 Uitvoerder Oranjewoud 
 Datum uitvoering september 2009 
 Projectteam P. Teekens  
  A. Spoelstra 
 

 Bevoegd gezag gemeente Tubbergen  
  Regio-archeoloog Oversticht    

 Dhr. J.A.M. Oude Rengerink 
 Beheer documentatie Oranjewoud Almere 
 Vondstdepot Provinciaal Depot Overijssel 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afbeelding 1  Locatie plangebied (rood) 
(Topografische Kaart 1:25.000 (hier vergroot weergegeven), © Topografische Dienst Kadaster, 
Emmen) 

 
  



 
 
Samenvatting  

In september en oktober 2009 is in opdracht van de gemeente Tubbergen door Ingenieursbureau 
Oranjewoud BV een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een 
locatie aan de Steenbrei te Vasse, gemeente Tubbergen (Overijssel).  

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande herinrichting van het gebied: in het 
plangebied zal in de toekomst woningbouw plaatsvinden. Bij de ruimtelijke onderbouwing in het 
kader van de vrijstelling van het bestemmingsplan dienen ook de eventueel aanwezige 
archeologische waarden in het gebied te worden onderzocht. Een archeologisch onderzoek dat in het 
kader van ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, past als onderzoeksstrategie binnen de 
zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Deze cyclus wordt toegelicht in bijlage 2.  

Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze waarop met eventueel 
aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan. Het gespecificeerde 
verwachtingsmodel zal vervolgens worden getoetst door middel van een inventariserend 
veldonderzoek.  

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek luidde de verwachting dat zich binnen 
het plangebied een met dekzand bedekte grondmorenerug (stuwwal) zou bevinden en dat hier een 
cultuurdek (esdek) aanwezig zouden zijn. Het veldonderzoek heeft de aanwezigheid hiervan 
bevestigd. Het blijkt wel dat de oorspronkelijk aanwezige bodemhorizonten, alsmede de top van de 
C-horizont, zijn opgenomen in het plaggendek.  

Daarnaast luidde de verwachting dat zich binnen het plangebied mogelijk archeologische waarden 
zouden kunnen bevinden uit de periode vanaf het Laat Paleolithicum (en vooral uit de periode 
Bronstijd -Middeleeuwen), en dat eventueel aanwezige waarden door de aanwezigheid van een 
beschermend esdek nog (deels) intact aanwezig zouden kunnen wijn. En hoewel er in zowel de 
boorkernen als aan het oppervlak geen archeologische waarden zijn aangetroffen die hierop kunnen 
wijzen, is het zeker gezien de aanwezigheid van vindplaatsen in de directe omgeving van het 
plangebied, niet uitgesloten dat er binnen het plangebied nog diep ingegraven sporen aanwezig zijn 
zoals paalsporen en/of waterputten. De waargenomen bodemverstoring reikt weliswaar plaatselijk 
tot in de C-horizont, maar de werkelijke bodemverstoring is gezien het ontbreken van gegevens over 
de diepteligging van het oorspronkelijke oppervlak niet duidelijk. Bovendien is de aangegeven 
verstoringsdiepte grotendeels het gevolg van de dikte van het aangetroffen plaggendek.  

Derhalve kan niet worden uitgesloten dat zich binnen het plangebied nog (resten van) diep 
ingegraven sporen bevinden en dus wordt de kans op de aanwezigheid van (deels) intacte 
archeologische waarden binnen het plangebied (middel)hoog ingeschat.  

Aanbevelingen  
Op basis van de resultaten van veldonderzoek wordt geadviseerd om nader karterend 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P; zie bijlage 2) uit te voeren binnen het plangebied, om zodoende 
te bepalen of er binnen het plangebied een wel of geen sprake is van een vindplaats.  



 

 

De implementatie van bovenstaande aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd 
gezag, in dezen de gemeente Tubbergen.  

Op  7 januari 2010 heeft de regioarcheoloog van Twente, de heer J.A.M Oude Rengerink, laten weten 
namen de gemeente Tubbergen akkoord te gaan met de conclusies en aanbevelingen. De 
regioarcheoloog zal ten behoeve van het vervolgonderzoek een Programma van Eisen (PvE) opstellen. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Almere, 
oktober 2009/januari 2010 
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1 Inleiding 

In september en oktober 2009 is in opdracht van de gemeente Tubbergen door 
Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Steenbrei te Vasse, gemeente Tubbergen 
(Overijssel). 
 
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande herinrichting van het 
gebied: in het plangebied zal in de toekomst woningbouw plaatsvinden. Bij de ruimtelijke 
onderbouwing in het kader van de vrijstelling van het bestemmingsplan dienen ook de 
eventueel aanwezige archeologische waarden in het gebied te worden onderzocht. Een 
archeologisch onderzoek dat in het kader van ruimtelijke onderbouwing plaatsvindt, past 
als onderzoeksstrategie binnen de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Deze cyclus wordt toegelicht in bijlage 2.  
 
Doel van het onderhavige onderzoek is het opstellen van een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel en het formuleren van aanbevelingen voor de wijze 
waarop met eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan. 
Het gespecificeerde verwachtingsmodel zal vervolgens worden getoetst door middel van 
een inventariserend veldonderzoek. 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA) versie 3.1. 



 

 projectnr. 201194 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106 
  9 november 2009,  revisie 00 Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan de Steenbrei te Vasse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 8 van 36 

 

 
 



 

 projectnr. 201194 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106 
  9 november 2009,  revisie 00 Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan de Steenbrei te Vasse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 9 van 36 

 

2 Bureauonderzoek 

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van 
een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we 
wat verwachten? Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik 
gemaakt reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, de 
landschappelijke situatie en bodemkundige gegevens. Een gespecificeerde verwachting 
gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, omvang, datering en verstoring van 
archeologische waarden binnen het plangebied. 
 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

2.1.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en 
plangebied anderzijds. Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de 
inleiding genoemde plannen en/of werkzaamheden betrekking hebben. Binnen dit gebied 
kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden verstoord. 
 
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie is verzameld om een goed 
beeld te krijgen van de archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Dit gebied is 
veelal groter dan het plangebied en verschilt al naar gelang het te onderzoeken aspect.  
 
Het plangebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Vasse. Het plangebied grenst 
in het zuiden aan de Hooidijk. De wegen Steenbrei en Watervoor liggen in het zuiden. Het 
plangebied zal uiteindelijk worden ontsloten door middel van de doorgetrokken 
Steenbrei. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 ha.(zie afbeelding 2). 
 

 
Afbeelding 2. het plangebied (rode lijn) op een recente luchtfoto (Bron: GoogleMaps) 
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2.1.2 Landschappelijke situatie 

Het plangebied ligt op de westelijke flank van een stuwwal: de stuwwal van Ootmarsum 
die in noordoostelijke richting naar Uelsen in Duitsland loopt. Deze stuwwal bestaat 
voornamelijk uit slechtdoorlatende keileem en oudere klei. Aan de westzijde van stuwwal 
bevindt zich een grondmorenegebied, met en zonder dekzand. Het hoogste punt van deze 
stuwwal ligt even over de Duitse grens op 89 m + NAP. Het hoogste punt in Nederland ligt 
echter direct ten oosten van Vasse en betreft de Braamberg (76 m + NAP). Op de flanken 
van de stuwwal ligt een aantal oorspronkelijke erosiedalen, nu dalvormige laagten. Hierin 
loopt een aantal beken, waaronder de Mosbeek ten noorden van Vasse, en de Onderbeek 
ten zuiden van Vasse. Op kleine schaal zijn karakteristieke hoogteverschillen aanwezig 
op overgangen van essen en kampen naar beek- of droogdalen.  
 
Het huidige zand- en heuvellandschap van Oost-Nederland is grotendeels gevormd door 
ontwikkelingen in de laatste geologische periode, het Kwartair, dat bestaat uit het 
Pleistoceen (2,7 miljoen - 10.000 jaar voor heden) en het Holoceen (vanaf 10.000 jaar 
voor heden)1. De oudste afzettingen in de ondiepe ondergrond dateren echter uit het 
Tertiair  (65,5 miljoen jaar - 2,7 miljoen jaar voor heden). In deze periode was het klimaat 
warmer dan tegenwoordig (subtropisch), waardoor de zeespiegel hoog lag en de 
Noordzee ver landinwaarts reikte. Het kustgebied lag destijds ter hoogte van Oost-
Nederland. Hier werden door de zee zand en klei afgezet. In het laat-Tertiair wordt het 
zuidoosten van Nederland opgeheven door tektonische activiteit, met name de jongste 
opwelving van het Ardennen-Rijnland Massief en bewegingen langs noordwest-zuidoost 
gerichte breuken aan de zuidrand van de Roerdalslenk. Als gevolg van deze opheffing zijn 
de Tertiaire afzettingen in latere perioden nauwelijks bedekt met jonger sediment. In de 
omgeving van het plangebied dagzomen de Tertiaire afzettingen op verschillende locaties 
of liggen ze dicht onder het oppervlakte (ondieper dan 80 cm -mv). Ze vormen daarbij een 
complex samen met de grondmorene-afzettingen uit latere perioden. Deze gebieden zijn, 
als gevolg van de slechte afwatering, vaak drassig.  
 
De eerste periode van het Kwartair wordt Pleistoceen genoemd. Kenmerkend voor het 
Pleistoceen is de geleidelijke daling van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van het 
subtropische Tertiar. Deze daling van de temperatuur werd gekarakteriseerd door de 
afwisseling van warme en koude fasen. In het begin van het Pleistoceen waren deze 
schommelingen relatief gering, maar in de loop van het Pleistoceen was er sprake van 
langdurige IJstijden. In deze perioden daalde de temperatuur dusdanig dat de 
poolijskappen tot grote omvang konden groeien. Doordat het water was opgeslagen in de 
ijskappen daalde de zeespiegel sterk. Het Noordzeebekken lag in deze fasen droog. In de 
relatief kortdurende warme fasen tussen twee IJstijden in steeg de temperatuur naar 
waarden die ongeveer vergelijkbaar zijn met de huidige waarden, of zelfs iets warmer. In 
deze fasen smolt het ijs weer af en vulde het Noordzeebekken zich weer2. In het vroeg- en 
midden-Pleistoceen werd het oosten van Nederland gedomineerd door de zogenaamde 
Baltische Oerstroom, een complex van rivieren vanuit Oost-Europa. Deze rivierafzettingen 
werden op de Tertiaire kleien afgezet, en zijn in latere perioden grotendeels geërodeerd 
dan wel omgewerkt door het landijs. 
 
In de voorlaatste IJstijd, het Saalien (ca. 250000 tot 130.000 jaar geleden), breidde de 
ijskappen zich dusdanig uit dat het landijs Nederland bereikte. De maximale uitbreiding 
van het landijs ligt op de grens Haarlem-Nijmegen. Het landijs had aanvankelijk de vorm 

                                                                    
1 Hof & Mohd Yusof, 1983 
2 De Mulder et al, 2003 
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van een aaneengesloten front, maar liep uiteindelijk uit in een aantal grote gletsjertongen 
die diepe dalen uitsleten. Aan weerszijden van de ijstongen werden de onderliggende 
afzettingen omhooggestuwd. De stuwwallen van Oost-Nederland, de Veluwe, Utrecht en 
Nijmegen zijn onder invloed van dit landijs ontstaan. Deze opgestuwde afzettingen liggen 
direct ten oosten van het onderhavige plangebied en zijn onderdeel van de stuwwal van 
Ootmarsum. In de zomer smolt het ijs gedeeltelijk af, waardoor smeltwaterstromen 
ontstonden. Deze doorsnijden de flanken van de stuwwal en liggen tegenwoordig veelal 
droog. 
 
Onder het ijsfront werd een grondmorene afgezet, bestaande uit leem, grind, keien en 
zandresten die uit de gletsjers smolten: keileem. In verschillende fasen van groei en 
afsmelten werd het keileem samen met de Vroeg- en Midden-pleistocene rivierafzettingen 
en Tertiaire kleien gestuwd en overreden, waardoor er ruggen ontstonden. De stuwwal 
van Ootmarsum bestaat dan ook met name uit een complex van gestuwde oude 
afzettingen  en keileem (zie kopje Geomorfologie). 
  
Na het Saalien volgde een warme periode, het Eemien (130.000-115.000 jaar voor heden) 
waarin de gemiddelde temperatuur iets hoger lag dan tegenwoordig. Hierdoor steeg de 
zeespiegel, waardoor het Noordzeebekken zich weer vulde. In de laaggelegen glaciale 
bekkens werd op grote schaal mariene klei afgezet. Door de stijgende temperatuur raakte 
het land begroeid. Hierdoor werd op verschillende plaatsen veen gevormd. 
 
Na het relatief kortdurende Eemien volgde wederom een IJstijd, het Weichselien (115.000 
- 10.000 jaar voor heden). Het landijs bereikte Nederland echter niet. Wel heersten er 
zogenaamde periglaciale klimaatcondities. Daarbij ontstond er een toendra-achtige 
vegetatie. In de koudste fasen van het midden-Weichselien ontwikkelde zich ook 
permafrost, waardoor er een poolwoestijn ontstond. In deze omstandigheden kreeg de 
wind vrij spel aan het oppervlak, omdat de schaarse vegetatie niet in staat was de bodem 
vast te houden. Vooral in de gebieden buiten de beek- en rivierdalen werden zodoende 
tijdens het midden-Weichselien grote hoeveelheden dekzand afgezet, in de vorm van 
ruggen en dalen. Ook op de stuwwallen werd dekzand afgezet, waarbij met name in de 
luwten langs de flanken dikke dekzandgordels ontstonden. Het dekzand werd plaatselijk 
doorsneden door beken. Tijdens kortdurende warme perioden binnen het Weichselien, de 
zogenaamde interstadialen, werd plaatselijk veen gevormd dat vervolgens in een koude 
fase wederom met dekzand werd bedekt.  
 
De laatste geologische periode, het Holoceen begon circa 10.000 jaar voor heden en 
duurt nog steeds voort. Het begin van het Holoceen wordt gekenmerkt door een 
geleidelijke stijging van de temperatuur. Hierdoor raakte het landschap begroeid, eerst 
met naaldbos en later met een dicht loofbos. Door de hoge grondwaterspiegel kon in de 
lage delen van landschap, met name in beekdalen, veen ontstaan. 
In het Holoceen begint ook de mens een belangrijke rol te spelen in de vorming van het 
landschap. Door de aanleg van akkerbouwcomplexen ten koste van de bossen ontstonden 
op den duur grote zandverstuivingen en heidegebieden. In de 19e begon men met de 
aanleg van nieuwe bossen teneinde de verstuivingen een halt toe te roepen. Tegelijkertijd 
werden de heidevelden beschermd en werd er beschermingmaatregelen toegepast zoals 
het beplanten van de stuifzanden met helm. Een ander landschapselement dat onder 
invloed van de mens is ontstaan zijn de hoge enkeerdgrond. Dit zijn zandgronden met een 
mest- of plaggendek, dat is opgebracht om de arme zandgronden te verbeteren. 
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Geomorfologie 
Het plangebied ligt op de grens van een grondmorerug en een ondiep droogdal. De 
grondmorenerug grenst direct aan de stuwwal van Ootmarsum en maakt onderdeel uit 
van de gestuwde afzettingen. Het droogdal doorsnijdt de stuwwal. Ten westen van het 
plangebied liggen gordeldekzandafzettingen en dekzandvlakten (zie afbeelding 3). 
 

 
Afbeelding 3. Het plangebied Vasse-Steenbrei 3 (blauwe lijn) op de geomorfologische kaart. Het plangebied ligt 
op een grondmorenerug met een dekzanddek (code: 5H6/6H6, olijfgroen) die ten oosten grenst aan de hoge 
stuwwal van Tubbergen (code: 14B3, rood). Ten westen van Vasse liggen gordeldekzanden (code: 4K16, geel) en 
grondmorenevlakten (code: 2M3, zachtgroen). De bovengenoemde eenheden worden doorsneden door een 
oost-west georiënteerd droog dall (code: 2R2, grasgroen). Bron: ARCHIS/Alterra. 

 
Bodem en grondwater 
Het plangebied ligt in een zone waar hoge bruine enkeerdgronden voorkomen: het betreft 
het zuidelijk gedeelte van het akkerbouwcomplex de Mander Esch. Ten zuiden, oosten en 
westen van Vasse komt dit bodemtype eveneens voor. In de hoger gelegen zones rondom 
de esdekken liggen laarpodzolgronden en veldpodzolgronden. In het droge dal liggen 
beekeerdgronden en kleigronden (zie afbeelding 4). 
 
Ter plaatste van de hoge bruine enkeerdgronden en podzolgronden komt grondwatertrap 
VII voor. Dit betekent dat de gemiddeld laagste grondwaterstand (zomer) zich dieper dan 
1,2 m -mv bevindt. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (winter) ligt dieper dan 0,8 m 
-mv. In de beekeerdgronden en kleigronden komt grondwatertrap III voor. 
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Afbeelding 5. Het plangebied Vasse-Steenbrei 3 (blauwe lijn) op de Bodemkaart. Het plangebied ligt in een zone 
waar hoge zwarte enkeerdgronden voorkomen (code: zEZ23-VII, donkerbruin). Het betreft het zuidelijke gedeelte 
van de Mander Esch. Dit bodemtype komt ook ten zuiden (Vasser Esch), westen en oosten van Vasse voor. In het 
oosten grenzen de hoge zwarte enkeerdgronden aan veldpodzolgronden (code: Hn21-VI, roze) en 
laarpodzolgronden (code: cHn21/cHn23-VI). In het westen grenst deze zone aan beekeerdgronden (code: 
pZg23-III) en  aan kleigronden (code: KT-III). 

 

2.1.3 Actueel hoogtebestand Nederland 

In de omgeving van het plangebied zijn duidelijke hoogteverschillen aanwezig, die 
samenhangen met de verschillende landschapseenheden ter plaatse. Op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland is goed te zien dat het gebied van oost naar west afhelt. In het 
oosten ligt de Braamberg: een hoge zone binnen het stuwwallencomplex van Ootmarsum 
(76 m + NAP). Het plangebied ligt halverwege de flank van de stuwwal, op een hoogte van 
circa  41 m + NAP. Ten westen van het plangebied, ter hoogte van het gebiedje De Maten 
ligt het maaiveld circa 28 m + NAP. Het toponiem 'De Maten' verwijst ook naar natte, 
laaggelegen gebieden. Dat betekent dat het plangebied vanaf de Braamberg bijna 40 
meter afhelt. 
 

 
Afbeelding 5. Het plangebied (rode cirkel) op de AHN. De rode- en gele zones liggen hoger dan de groene- en 
blauwe zones. De getallen geven de hoogte in meters + NAP aan.  

76 

41 

28 
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2.1.4 Bewoningsgeschiedenis, historische situatie en mogelijke verstoringen 

De bewonings- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Twentse landschap hangt sterk 
samen met het reliëf. Het Twentse zandgebied bestaat uit een bonte afwisseling van grote 
en kleine hoogteverschillen: stuwwallen, grote en kleine dekzandruggen en -koppen, 
beekdalen. Het gebied werd reeds in het Paleolithicum en het Mesolithicum regelmatig 
bezocht door mobiele groepen jager-verzamelaars. Deze mensen bewogen zich samen 
met het door hen bejaagde wild door het landschap, waarbij ze zich slechts in tijdelijke 
kampjes vestigden.  
 
Het Neolithicum wordt gekenmerkt door een geleidelijke overgang van jacht naar 
landbouw. Men ging zich permanent in een gebied vestigen. Aanvankelijk zullen de eerste 
permanente nederzettingen -die bestonden uit verspreide groepjes van kleine 
boerderijen- vooral gelegen hebben op de overgangszones tussen "hoog" en "laag", dus 
op de flanken van stuwwalen en op of langs kleine ruggen en kopjes in het 
dekzandgebied. In de Bronstijd zette de bewoning zich voort. Uit deze periode zijn  in de 
omgeving van het plangebied vooral grafheuvels en bronzen voorwerpen bekend.  
De akkers lagen vooral op de hoger gelegen delen, waar de afwatering optimaal was 
(veelal de latere essen). Het betrof meestal de vruchtbare keileemafzettingen die tijdens 
de laatste ijstijd opgestuwd waren en aan de oppervlakte lagen. De lagere delen 
(beekdalen) werden aanvankelijk niet gebruikt als weide- en hooiland, omdat die 
begroeid waren met ontoegankelijke broekbossen. De hoge delen van de stuwwalen 
bestonden overwegend uit woeste grond (heide en (oer)bossen), die vooral gebruikt 
werden voor het weiden van vee. In de Late Middeleeuwen (± 1000-1500) ontstonden min 
of meer los gegroepeerde hoevenzwermen van tien tot vijftien boerderijen in een 
aaneengesloten gebied van woeste grond. Ze liggen langs of om een bouwlandcomplex, 
de es. De graslanden in de beekdalen dienden vooral als weide- en hooiland. Deze 
groenlanden lagen meestal in verkavelde vorm langs de beken en de riviertjes.  
 
Binnen de esnederzettingen had de woeste grond een belangrijke functie, namelijk het 
weiden van vee (met name schapen) voor de mestvoorziening. Bovendien werd er op de 
woeste gronden plaggen gestoken voor het potstalsysteem. Dit was een systeem waarbij 
mest van schapen met heideplaggen werd vermengd in potstallen, dat vervolgens ieder 
voorjaar op de es werd verspreid, om de voedselarme zandgrond te verbeteren t.b.v. de 
akkerbouw. Hierdoor werden de essen jaarlijks een beetje opgehoogd, waardoor de essen 
op den duur hun karakteristieke bolle vorm hebben gekregen.  
 
Als gevolg van een sterke bevolkingsgroei, die gepaard ging met een steeds grotere vraag 
naar landbouwgrond kwam in de 13e  en 14e eeuw in Twente het "markestelsel" tot stand. 
Dit leidde tot een steeds grotere druk op de woeste gronden die voor de agrarische 
bedrijfsvoering van wezenlijk belang waren. Het toezicht op de woeste gronden berustte 
bij de Marke. De hoeven met recht op het gebruik van de woeste gronden werden 
aangeduid als "gewaarde hoeven". Een "ware" of " waardeel" was het aandeel dat men 
had in de woeste gronden en dat het recht gaf op het weiden van vee, op plaggen- en 
turfsteken en op het halen van brand en timmerhout. Door splitsing bij vererving werden 
de waardelen steeds kleiner, ondanks dat het protectionistische karakter van de 
markgenootschappen werd bevorderd door de Twentse "erfzede" waarbij de oudste zoon 
alles krijgt. Er was ook herhaaldelijk sprake van illegaal aangraven binnen de 
markegronden door keuterboeren. Daarnaast lieten veel markegenoten toe dat kleine 
stukjes (heide)veld door keuterboeren ontgonnen werden. Dit kan als verklaring dienen 
voor de vrij sterke versnippering van de bewoning, wat kenmerkend is voor het Twentse 
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(cultuur)landschapspatroon. Op den duur werden sommige keuterboeren zelf eigenaar 
van hun grond. Dit in tegenstelling tot sommige gewaardeelde boeren en hun hoeve, die 
veelal pachters van een kerkelijke instantie waren, in dit geval van de Utrechtse 
bisschoppen. Dit markestelsel bleef bestaan tot ver in de 19e  eeuw, toen het bij de wet 
werd afgeschaft en de gemene gronden verdeeld moesten worden.  
Naast het essenlandschap was er ook het kampenlandschap. Een kamp was een min of 
meer blokvormig perceel (akker- of grasland) dat afzonderlijk met een haag of houtwal 
omheind was. Het kampenlandschap werd in tegenstelling tot het essenlandschap door 
beslotenheid gekenmerkt. De aanleg van kampen vormde een meer typisch individuele 
ontginningswijze.  
 
Het verbeteren van de landbouwmogelijkheden, de toenemende bevolking, de vraag naar 
nieuw landbouwareaal en de daarmee samenhangende druk op de woeste gronden van 
de marken hebben geleid tot het verval van het markenstelsel. In 1798 werd de marken 
het openbaar bestuur ontnomen en werden ze gedegradeerd tot privaatrechtelijke 
organisaties. De indeling van Nederland in afzonderlijke gemeenten in 1811 betekende 
de nekslag voor de marken. Een definitieve regeling inzake de verdeling van de 
gemeenschappelijke markegronden kwam tot stand in de markewet van mei 1886. De 
grond kwam beschikbaar voor boeren, gemeenten en particulieren. De Twentse 
textielfabrikanten kochten duizenden hectaren grond en beplantten die met productiebos 
voor de mijnen.  
 
In de eerste helft van de 20e eeuw werd het Twentse landschap ingrijpend veranderd. 
Ontginning, ontwatering en kanalisatie bepaalden de koers voor de integrale 
ontwikkeling van het platteland. Dit werd versterkt door de opkomst van nieuwe 
mesttechnieken ter vervanging van het oude potstalsysteem en de komst van 
prikkeldraad in plaats van de singels en de houtwallen. De heide verdween in hoog 
tempo, wat na de crisis van 1929 nog eens werd versterkt. Van ongeveer 1850 tot 1947 
bleef het Twentse landschap behoorlijk versnipperd. Tussen 1947 en 1976 vonden de 
eerste ruilverkavelingen plaats, waardoor een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk werd. 
Bovendien kon er gewerkt worden aan betere detailontwatering en aan de verbetering van 
het wegennet. In de periode 1930 tot 1960 is in twintig Twentse gemeenten samen het 
areaal landbouwgrond gestegen van ca. 80.000 naar 100.000 ha. Daarna zette een daling 
in die zich tot op heden heeft doorgezet. De naoorlogse groei van de steden en de 
bedrijfsterreinen en de aanleg van wegen, recreatie- en natuurgebieden hebben het 
proces van intensivering op een steeds kleinere oppervlakte verder versterkt. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De oudste gedetailleerde kaart van het plangebied is afkomstig uit de Hottinger Atlas 
(1773-1794). Op deze kaart zijn ter hoogte van het plangebied de wegen Oosteriksweg, 
Manderseweg en Denekamperweg al herkenbaar aanwezig. Langs deze wegen liggen een 
aantal boerderijen, maar er is niet echt sprake van een dorpskern. Het plangbied zelf is 
onbebouwd en ligt midden op de Mandersche Esch. Het dorp Mander, ten noorden van 
het huidige Vasse, is al wel onder deze naam aanwezig. 
 
Op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1830 is de situatie vergelijkbaar. De 
boerderijen en akkers rondom het plangebied worden nu wel aangeduid als Vasse (zie 
afbeelding 6). Het plangebied is volledig onbebouwd en onderdeel van de Mandersche 
Esch. Omstreeks 1900 is er een echt dorpje ontstaan: de naam Vasse verwijst nu naar dit 
dorp (zie afbeelding 7). 
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Afbeelding 6. Het plangebied op de kadastrale minuut uit de periode 1811-1835 

 

 
Afbeelding 7. Het plangebied omstreeks 1900 
 

In de periode tussen 1835 en 1976 blijft het plangebied onbebouwd en onderdeel van de 
Mandersche Esch. Op de topografische kaart uit 1976 is de weg Steenbrei aangelegd. Ter 
hoogte van het zuidwestelijke gedeelte van het plangebied is nu grasland aanwezig. In de 
periode tot 1995 breidt de bewoning aan de Steenbrei zich verder uit. Vanaf 1995 is het 
kaartbeeld grotendeels vergelijkbaar met de huidige situatie.  
 

2.1.5 Huidig en toekomstig gebruik 

Huidig gebruik plangebied 
Het plangebied is onbebouwd en grotendeels in gebruik als akker en voor een klein deel 
als grasland (schapenweide). Daarnaast ligt een klein deel braak. Voor een impressie van 
het plangebied tijdens het veldwerk wordt verwezen naar afbeelding 8. 
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Consequenties toekomstig gebruik 
In de nabije toekomst zal de locatie worden heringericht in het kader van de geplande 
woningbouw. Hierbij zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hierbij worden eventueel 
aanwezige archeologische resten bedreigd. 
 

 
Afbeelding 8. Rechts: het plangebied gezien vanuit het zuiden naar het noorden, met daarop de genoemde 
schapenweide. Links: het plangebied gezien vanuit het oosten naar het noorden, met daarop de Steenbrei. 

 

2.2 Bekende archeologische waarden 

2.2.1 Eerder onderzoek 

In de zeer nabije omgeving van het plangebied heeft eerder archeologische onderzoek 
plaatsgevonden. Ten behoeve van de aanleg van bedrijven aan de Steenbrei ten westen 
van het plangebied hebben verschillende onderzoekscampagnes plaatsgevonden. Hierbij 
is achtereenvolgens booronderzoek3, proefsleuvenonderzoek4  en een definitieve 
opgraving5 uitgevoerd, waarbij diverse intacte bewoningssporen uit de periode Bronstijd - 
Vroege Middeleeuwen zijn aangetroffen. De hieronder genoemde waarnemingen in de 
directe omgeving van het plangebied zijn afkomstig uit deze onderzoeken, zie tabel 1. 
 

2.2.2 Archeologische Monumenten (AMK-terreinen) 

In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen terreinen met een archeologische 
status geregistreerd. Voor een volledig overzicht van de AMK-terreinen in de wijdere 
omgeving van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 3a. 
 

2.2.3 Archeologische Waarnemingen 

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere waarnemingen geregistreerd. Deze 
waarnemingen staan vermeld in onderstaande tabel, en worden gevisualiseerd op 
tekening 201194-ARCHIS. Voor een overzicht van de waarnemingen in de wijdere 
omgeving van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 3b. 
 
 
 

                                                                    
3 Scholte Lubberink, 2001; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3728 
4 De Wit, 2002; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers 9071 en 12145. B Silkes, 2005 en De Wit, 2004. 
5 De Wit, 2004; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 2661 
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Tabel 1. Waarnemingen in de directe omgeving van het plangebied 
Monument
nr. 

Object/complextype Begin periode Eind periode 

57973 Steenbrei: vondsten 
aangetroffen in basis esdek 
tijdens booronderzoek. 
Handgevormd aardewerk en 
vuursteen. 

Neolithicum Bronstijd 

56008 
56551 

Steenbrei: vondsten 
aangetroffen tijdens 
proefsleuvenonderzoek 
Nederzettingsterrein. 

Bronstijd Romeinse tijd 

58367 
55968 

Steenbrei: vondsten 
aangetroffen tijdens definitieve 
opgraving 
nederzettingsterrein. Er zijn 
uiteindelijk 3 
huisplattegronden 
aangetroffen, 
 1 haardkuil, esgreppels, 
aardewerk, vuursteen 

Huisplattegronden: 
Bronstijd (2) en IJzertijd (1) 
Haardkuil: Mesolithicum 
Vuursteen: Meso-
/Neolithicum 
Aardewerk: Bronstijd 

Huisplattegronden: 
IJzertijd (2) en Romeinse 
tijd (1). 
Haardkuil: Mesolithicum 
Vuursteen: Bronstijd 
Aardewerk: Nieuwe tijd 

1322 Mander Esch: urnenveld, 
diverse urnen. Verder context 
en gaafheid niet bekend 

Bronstijd laat IJzertijd vroeg 

13318 Mander Esch: grafheuvel en 
houtskoolresten, mogelijk 
horend bij graf  

Neolithicum laat Neolithicum 

13317 Mander: grafheuvel Neolithicum  Bronstijd 
13344 Vondsten afkomstig nabij 

Mosbeek, exacte ligging niet 
bekend: crematieresten, 
aardewerk, fragment Brons. 

Bronstijd midden Bronstijd laat 

13326 Ten zuidoosten van Vasse:  
nederzettingssporen 
(paalkuilen, afvalkuil). 
Handgevormd aardewerk. 

Bronstijd laat Bronstijd 

13327 Vuursteen, afkomstig uit een 
grafheuvel op het terrein van 
boerderij Harberink (schrabber 
en afslag) 

Neolithicum Neolithicum 

13372 Wikkeldraadbeker, coördinaten 
vondst niet exact bekend 

Bronstijd Vroeg Bronstijd Vroeg 

13345 Stenen beitel uit omgeving 
Vasse, mogelijk falscifiatie 

- - 

13347 Sieraad: natuurstenen 
doorboorde hanger, mogelijk 
met verfresten (rood) 

Paleolithicum Neolithicum 

13356 Vuurstenen dolk, omgeving 
Vasse, coördinaten vondst niet 
exact bekend 

Neolithicum Bronstijd 

13382 Klokbeker, omgeving Vasse, 
coördinaten vondst niet exact 
bekend 

Neolithicum laat Neolithicum laat 

13397 Hielbijl, omgeving Vasse, 
coördinaten vondst niet exact 
bekend. 

Bronstijd midden Bronstijd laat 
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13398 
13399 

Bronzen kokerbijlen, omgeving 
Vasse, coördinaten vondst niet 
exact bekend 

Bronstijd laat Bronstijd laat 

13400 
13401 

Aardewerk, handgevormd, 
drieledige lage vorm, gepolijst. 
Omgeving Vasse, coördinaten 
vondst niet exact bekend 

Bronstijd laat IJzertijd vroeg 

45835 Vondsten afkomstig uit 
veldverkenning: schrabber en 
Levallois-kling en -afslag 

Levallois: Paleolithicum 
midden 
Schrabber: Neolithicum 

Levallois: Paleolithicum 
midden 
Schrabber: Neolithicum 

 
Toelichting tabel 
Uit de reeds bekende waarnemingen blijkt, ondanks het feit dat van veel waarnemingen 
de precieze vondstlocatie slechts bij benadering bekend is, dat deze regio een lange 
bewoningsgeschiedenis kent, en dat er bovendien sprake is van meerdere 
vondstcomplexen. Ten westen van het plangebied zijn nederzettingssporen aangetroffen, 
terwijl ten oosten van het plangebied resten van een urnenveld aanwezig zijn. Deze 
vondstcomplexen zijn typerend voor de landschappelijke ligging op een hoogte in het 
landschap, veelal onder een esdek. 
 

2.3 Archeologische verwachting 

2.3.1 Archeologische verwachtingskaarten 

IKAW en CHW 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane 
archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans 
is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag, middelhoog of hoog. Zoals de 
naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie - slechts om een ruwe 
indicatie. 
 
Het plangebied op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden in een zone met een 
hoge archeologische waarde. Deze zone komt overeen met de Mander Esch. 
 
Gemeentelijke Verwachtingskaart 
De gemeente Tubbergen is momenteel bezig met het opstellen en vaststellen van een 
eigen archeologie beleid. Vooralsnog is de hiervoor opgestelde archeologische 
verwachtingskaart niet raadpleegbaar. 
 

2.3.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

De onderstaande gespecificeerde archeologische verwachting heeft als uitgangspunt dat 
het bodemprofiel intact is. 
 
datering 
Het plangebied ligt in het zand- en stuwwallandschap van Overijssel, op een 
grondmorenewelving op de westelijke flank van de stuwwal van Ootmarsum. In het 
plangebied kunnen archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot en met de 
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Nieuwe tijd aangetroffen worden. Meer specifiek worden bewoningssporen verwacht uit 
de Bronstijd tot en met Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. 
 
complextype 
Vanaf het Paleolithicum tot het Neolithicum kunnen ondermeer vuursteenconcentraties en 
haardkuilen worden verwacht die de weerslag zijn tijdelijke jacht- of extractiekampjes van 
rondtrekkende jager-verzamelaars.   
 
Vanaf het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd kunnen nederzettingen worden 
verwacht De trefkans hierop is groot, gezien de nabijheid van intacte nederzettingsresten 
iets ten westen van het plangebied. Verder kunnen sporen van agrarische activiteit 
worden aangetroffen, zoals erfafscheidingen. Daarnaast kunnen ook menselijke 
begravingen/crematies worden aangetroffen, afhankelijk van de datering variërend van 
vlakgraven tot crematiegraven. Gezien de in de omgeving aangetroffen grafheuvels en 
urnenvelden, kan niet worden uitgesloten dat hiervan resten binnen het plangebied 
aanwezig kunnen zijn.  
 
In de Volle Middeleeuwen ontstaat ter plaatse van het plangebied een esdek. Het 
plangebied is vanaf deze periode in gebruik als akker. Uit deze periode worden 
ploegsporen en esgreppels verwacht. De kans op de aanwezigheid van resten van 
bebouwing (o.a. muurresten) uit de periode van de 19e - tot en met de 20e eeuw binnen 
het plangebied wordt, op basis van de afwezigheid van bebouwing op de historische 
kaarten uit deze periode, laag ingeschat.   
Er is dus een ruime variatie aan complextypen mogelijk.  
 
omvang 
Er worden voornamelijk vindplaatsen verwacht met een oppervlakte tussen de 50 en 
maximaal enkele hectaren. 
 
diepteligging 
Resten uit de periode van de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd worden verwacht in of aan 
het oppervlak, de bouwvoor en/of -indien aanwezig- cultuurdek of net daaronder.  
 
Resten uit de periode van voor de Middeleeuwen (Paleolithicum - IJzertijd) worden met 
name verwacht in het onderste gedeelte van het eventueel aanwezige cultuurdek (of de 
bouwvoor) en dieper. Ook kunnen zich losse, naar boven gewoelde, vondsten uit deze 
periode in het cultuurdek, de bouwvoor of zelfs aan het oppervlak bevinden (ex situ). 
 
uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum en Mesolithicum: resten en sporen die wijzen op een nomadisch, jager-
verzamelaarbestaan. Te denken valt aan vuursteenconcentraties en haardkuilen. In het 
beekdallandschap worden uit deze periode ook afvaldumps verwacht. Deze zijn te 
herkennen aan lagen vuursteen- en organisch afval, zonder dat er bewoningssporen 
aanwezig zijn (zie ook: locatie). 
 
Neolithicum - Middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een sedentair, agrarisch 
bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), greppels, 
waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen. Tussen het Laat- Neolithicum en de 
Bronstijd/IJzertijd periode-specifieke wijze van het begraven / cremeren van de doden 
(grafheuvels en urnenvelden).  
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Middeleeuwen - Nieuwe tijd: resten die samenhangen met de functie van akker: 
cultuurdek met daarin nederzettingsafval (aardewerk, pijpaardewerk, bot, metaal). 
Erfafscheidingen: met name greppels en palenrijtjes. 
 
Locatie 
Het gehele plangebied ligt binnen dezelfde landschappelijke zone: een 
grondmorenewelving met dekzand en een cultuurdek (es). De verwachte 
vondstcomplexen hangen allemaal samen met  deze context en kunnen daarom in het 
gehele plangebied worden aangetroffen.   
 
mogelijke verstoringen 
Het plangebied is vanaf de Middeleeuwen in gebruik als akker, en maakt pas vanaf 
recente tijden deel uit van de dorpsuitbreidingszone van Vasse. De enige verstoringen in 
het gebied hangen samen met de functie van akker. Indien er dieper is geploegd dan de 
dikte van het cultuurdek, dan zijn eventueel aanwezige vindplaatsen waarschijnlijk 
verstoord. De aanwezigheid van intacte vindplaatsen in de nabije omgeving wijst er echter 
op dat vindplaatsen onder het cultuurdek vrijwel zeker goed zijn geconserveerd.  
 

2.4 Advies voor vervolgonderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op de flank van een stuwwal 
ligt, en dat er een esdek aanwezig is. In de nabije omgeving zijn intacte archeologische 
vindplaatsen uit de periode Mesolithicum - Romeinse tijd aangetroffen. Op basis hiervan 
heeft het plangebied een hoge verwachting ten aanzien van een breed scala aan 
vindplaatsen uit een lange periode.  
 
Geadviseerd wordt de bodemopbouw en eventuele verstoring hierin vast te stellen door 
middel van een Inventariserend Veldonderzoek - verkennende fase. Hiertoe dienen 6 
boringen per hectare te worden uitgevoerd. Omdat het plangebied een oppervlakte van 2 
hectare heeft, zullen in het plangebied in totaal minimaal 12 boringen worden verricht. De 
precieze opzet van het veldonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische 
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld. Een 
karterend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele verstoringen in de 
bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en het bepalen 
van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. 
 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

• Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
• Waar is de bodem verstoord en tot hoe diep? 
• Is er binnen het plangebied een esdek aanwezig? Zo ja, wat is de minimale en 

maximale dikte hiervan? 
• Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 

kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats? 
• Indien archeologische indicatoren zijn aangetroffen; wat is de aard, locatie, 

omvang, conserveringstoestand en datering ervan? 
• In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
• Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit 

kan deze bestaan? 
  
Op basis van de resultaten wordt in dit rapport een advies uitgebracht over de mogelijke 
vervolgstappen m.b.t. de archeologie. 
 

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek, d.m.v. van boringen is uitgevoerd op 4 september 
2009. Voor zover mogelijk is tijdens het booronderzoek ook een oppervlaktekartering 
uitgevoerd. De vondstzichtbaarheid was binnen het grootste deel van het plangebied 
redelijk goed te noemen (geploegde, braakliggende akker).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd door P.C.Teekens (KNA-archeoloog), werkzaam bij 
Oranjewoud. 
 
Bij het verkennende booronderzoek is conform de offerte (d.d. juni 2009) geboord in een 
boorgrid van 45 m tussen de boringen en 40 m tussen de raaien (6 boring per ha). In 
totaal zijn 13 boringen gezet.6  
 
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor van 15 cm diameter en zijn doorgezet 
tot een diepte minimaal 30 cm in de C-horizont met een maximale diepte van 2,0 m - mv.  
De profielbeschrijvingen zijn digitaal in het veld opgenomen voor verdere bewerking met 
het programma Boormanager (v4). De boorstaten zijn beschreven conform NEN 5104, met 
aanvullingen conform de ASB. Bij het opnemen van de profielbeschrijvingen is gelet op 
het voorkomen van archeologische indicatoren als aardewerk- en vuursteenfragmenten, 
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houtskool, verkleuringen, oude akkerlagen etc. De boorkernen zijn gezeefd over een 4 
mm - zeef. De positie van de boringen is met behulp van meetlinten ingemeten ten 
opzichte van perceelsgrenzen. De hoogtes van de boringen zijn niet in het veld 
opgenomen, maar kunnen achteraf gekoppeld worden aan de AHN-waarden.7 
 
Opgemerkt dient te worden dat ten behoeve van de interpretatie tevens gebruik is 
gemaakt van de diepe boringen die tijdens het bodemonderzoek zijn uitgevoerd: boringen 
003, 008, 010, 012, 019, 021 en 022. Voor alle boorstaten wordt verwezen naar bijlage 4. 
De locatie van de boringen is weergegeven op kaartbijlage 201194-S1. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeo-
logie, versie 3.1 (VS03). 
 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw binnen het plangebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van een 
0,3 à 1,4 m dikke bovengrond, bestaande uit matig fijn, zwak tot matig siltig, matig 
humeus,(neutraal) grijsbruin tot donkerbruin zand. Deze bovengrond kan als esdek 
(plaggendek) of Aap-horizont worden geclassificeerd. Veelal is deze cultuurlaag 
vermengd met grijs en/of geel zand; respectievelijk de oorspronkelijk aanwezige, thans 
geheel in de bovengrond opgenomen, E-horizont (uitspoelingshorizont) en de C-horizont.  
 
Onder deze (vermengde) Aap-horizont bevindt zich direct de natuurlijke 
dekzandondergrond: de C-horizont. Het bovenste deel hiervan bestaat uit matig fijn, zwak 
siltig, donkergeel zand. De top is vaak verstoord, en getuige de vaak voorkomende 
menglagen hierboven, is de C-horizont overal aangetast. Hieronder, op een diepte van 1,9 
à 4,0 m - mv wordt, plaatselijk, matig grof, sterk grindig zand aangetroffen. 
 
De waargenomen bodemverstoring varieert van 0,70 à 2,4 m - mv, met een gemiddelde 
van 1,05 m - mv. Plaatselijk is de C-horizont aangetast. De aangegeven diepte is veelal 
afhankelijk van de dikte van het aanwezige plaggendek; de originele diepteligging van 
het oppervlak is echter onduidelijk. 
 
Concluderende opmerkingen 
Binnen het gehele plangebied is een oud cultuurdek (esdek of plaggendek) aanwezig, 
waaronder direct de C-horizont is aangetroffen. Nergens is nog een (deels) intact 
podzolprofiel aanwezig. Dat een dergelijk bodemprofiel eertijds wel aanwezig is geweest, 
blijkt uit de aanwezigheid van restanten van de verploegde E-horizont in dit pakket. De 
oorspronkelijk aanwezige A-, B-, en E-horizonten zijn volledig in het plaggendek 
opgenomen. Eventueel aanwezige archeologische waarden zullen hierbij zijn verstoord. 
De waargenomen bodemverstoring is echter niet geheel duidelijk. Plaatselijk is het 
bodemprofiel weliswaar tot in de C-horizont verstoord,  blijkens de vaak voorkomende 
menglaag tussen het originele plaggendek en de C-horizont, maar op basis van de 
huidige gegevens is niet eenduidig aan te geven of het bodemprofiel overal dermate is 
verstoord dat archeologische waarden niet meer intact aanwezig kunnen zijn. Juist 

                                                                                                                                                                                   
6 Boringen 001 t/m 013. 
7 www.ahn.nl 



 

 projectnr. 201194 Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/106 
  9 november 2009,  revisie 00 Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan de Steenbrei te Vasse 

   
 
 

 

arch2.1 Vakgroep Archeologie  blad 25 van 36 

 

vanwege de aanwezigheid van belangrijke en omvangrijke vindplaatsen in de directe 
omgeving, kan niet worden uitgesloten dat zich binnen het plangebied nog intacte 
archeologische waarden aanwezig zijn. 
 

3.3.2 Archeologie 

Tijdens het veldonderzoek zijn in zowel de boorkernen als aan het oppervlak geen 
archeologische waarden aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een 
(deels) intacte archeologische vindplaats. Het betrof echter een verkennend onderzoek, 
waarbij de afwezigheid van archeologisch indicatoren in de boringen niet de afwezigheid 
van een archeologische vindplaats aangeeft.  
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusies 

Op basis van het bureauonderzoek luidde de verwachting dat zich binnen het plangebied 
mogelijk archeologische waarden zouden kunnen bevinden uit de periode van het Laat 
Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. .Om hierin duidelijkheid te verschaffen heeft in 
september 2009 een karterend booronderzoek plaatsgevonden binnen. Voor dit 
onderzoek zijn een aantal vragen gesteld die hieronder beantwoord zullen worden: 
 

1. Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
De bodemopbouw binnen het plangebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van een 
0,3 à 1,4 m dik plaggendek (esdek), waarin vaak restanten van de oorspronkelijk 
aanwezige bodemhorizonten aanwezig zijn. Hieronder bevindt zich direct de natuurlijke, 
onverstoorde ondergrond (C-horizont). 
 

2. Waar is de bodem verstoord en tot hoe diep? 
De bodem is binnen delen van het plangebied tot in de C-horizont, zijnde 0,70 à 2,4 m - 
mv, met een gemiddelde van 1,05 m - mv, verstoord. De werkelijke bodemverstoring is 
echter moeilijk te bepalen, omdat het oorspronkelijke niveau van het oppervlak onbekend 
is. De hierboven aangegeven variatie in verstoringsdiepte is ook deels het resultaat van 
de dikte van het aanwezige plaggendek. 
 

3. Is er binnen het plangebied een esdek aanwezig? Zo ja, wat is de minimale en 
maximale dikte hiervan? 

Ja, binnen het gehele plangebied is een esdek aanwezig. De dikte hiervan varieert van 0,3 
à 1,4 m dikte (al naar gelang ook de menglagen worden meegerekend). 
 

4. Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats? 

Nee, er zijn binnen het plangebied geen archeologische indicatoren aangetroffen die 
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.  
 

5. Indien archeologische indicatoren zijn aangetroffen; wat is de aard, locatie, 
omvang, conserveringstoestand en datering ervan? 

Niet van toepassing (er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen). 
 

6. In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek luidde de verwachting dat 
zich binnen het plangebied een met dekzand bedekte grondmorenerug (stuwwal) zou 
bevinden en dat hier een cultuurdek (esdek) aanwezig zouden zijn. Het veldonderzoek 
heeft de aanwezigheid hiervan bevestigd. Het blijkt wel dat de oorspronkelijk aanwezige 
bodemhorizonten, alsmede de top van de C-horizont, zijn opgenomen in het plaggendek.  
 
Daarnaast luidde de verwachting dat zich binnen het plangebied mogelijk archeologische 
waarden zouden kunnen bevinden uit de periode vanaf het Laat Paleolithicum (en vooral 
uit de periode Bronstijd - Middeleeuwen), en dat eventueel aanwezige waarden door de 
aanwezigheid van een beschermend esdek nog (deels) intact aanwezig zouden kunnen 
wijn. En hoewel er in zowel de boorkernen als aan het oppervlak geen archeologische 
waarden zijn aangetroffen die hierop kunnen wijzen, is het zeker gezien de aanwezigheid 
van vindplaatsen in de directe omgeving van het plangebied, niet uitgesloten dat er 
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binnen het plangebied nog diep ingegraven sporen aanwezig zijn zoals paalsporen en/of 
waterputten. De waargenomen bodemverstoring reikt weliswaar plaatselijk tot in de C-
horizont, maar de werkelijke bodemverstoring is gezien het ontbreken van gegevens over 
de diepteligging van het oorspronkelijke oppervlak niet duidelijk. Bovendien is de 
aangegeven verstoringsdiepte grotendeels het gevolg van de dikte van het aangetroffen 
plaggendek. 
 
Derhalve kan niet worden uitgesloten dat zich binnen het plangebied nog (resten van) 
diep ingegraven sporen bevinden en dus wordt de kans op de aanwezigheid van (deels) 
intacte archeologische waarden binnen het plangebied (middel)hoog ingeschat. 
 

7. Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit 
kan deze bestaan? 

Zie paragraaf 4.3 
 

4.2 Waardering  

Aangezien geen sprake is van een vindplaats, kan ook geen waardering hiervan worden 
uitgesproken. 
 

4.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van veldonderzoek wordt geadviseerd om nader karterend 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P; zie bijlage 2) uit te voeren binnen het plangebied, om 
zodoende te bepalen of er binnen het plangebied een wel of geen sprake is van een 
vindplaats. 
 

 
 
De implementatie van bovenstaande aanbevelingen is afhankelijk van het oordeel van het 
bevoegd gezag, in dezen de gemeente Tubbergen. 
 
 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, oktober 2009 

Advies voor vervolgonderzoek 
 

Geadviseerd wordt om het plangebied door middel van een Inventariserend 
Veldonderzoek in de vorm van een karterend proefsleuvenonderzoek (IVO-P) te 

onderzoeken op de aan- of afwezigheid van een vindplaats.  
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Bijlage 1 : Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling 
van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het Paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) 
onze streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam 
en vaak door latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in 
kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-
verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op 
andere locaties.  
In het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie 
tot ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de 
mensen als jager-verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de 
jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische 
levenswijze. Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, 
zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van aardewerk.  
Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot 
gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het Neolithicum zijn verschillende 
grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de Bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen 
voorwerpen, zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. 
Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere 
perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het 
Neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. 
vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten 
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel. 
In de IJzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
Bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale 
veranderingen op. De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van 
enkele huizen. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic 
fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig 
van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde 
vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in 
urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. 
Ter controle van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. 
De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds 
duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten 
gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot 
het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de Vroege Middeleeuwen (450-1000 na 
Chr.), zijn nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De 
politieke macht was na het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale 
hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende 
feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische omstandigheden werd in 
deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze huidige 
steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 � heden wordt aangeduid als Nieuwe Tijd. 
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Bijlage 2 : AMZ-cyclus 
 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland  wordt in de meeste gevallen uitgevoerd binnen 
het kader van de zogenaamde Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, 
afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. In de procedure wordt volgens 
een trechtermodel gewerkt. Het startpunt ligt eigenlijk al bij het bepalen van de 
onderzoeksplicht. Op diverse provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten 
kan namelijk worden ingezien of het plangebied ligt in een zone met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan zal er in het kader van de 
planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische 
waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyslus 
(zie afb. 1 en 2) 
 

 
 
 
Afb. 1: de AMZ-cyclus 
 
 
 
De eerste fase: bureauonderzoek  
Uitgangspunt voor het bureauonderzoek is het vaststellen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel dat op detailniveau voor het plangebied aangeeft wat er aan 
archeologische vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel 
wordt bepaald of er een veldonderzoek nodig is en wat de juiste methode voor dit 
veldonderzoek zou moeten zijn om deze mogelijk aanwezige archeologische resten te 
kunnen aantonen. 
 
 
 



 
 
 
 

 

   

 
 
Afb. 2: proces van de AMZ 
 
 
De tweede fase: inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het inventariserend veldonderzoek kan worden opgesplitst in drie subfases.  
 
Fase 1. verkennend onderzoek 
In sommige gevallen wordt er gestart met een verkennend onderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en word feitelijk uitgevoerd omdat 
er bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit voldoende te 
kunnen onderbouwen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er te weinig bodemkundige of 
geologische gegevens zijn om binnen het plangebied de verwachtingswaarden te kunnen 
onderbouwen of zelfs überhaupt tot een verwachtingswaarde te komen. Met een 
verkennend onderzoek kan tot in detail de verwachtingswaarde worden aangebracht. 
Zodoende kan door terugkoppeling een aangescherpt verwachtingsmodel worden 
gemaakt en kan karterend veldonderzoek in een vervolgfase gerichter en daarmee ook 
kostenefficiënter worden ingezet.  
 
Fase 2. karterend onderzoek 
In de regel wordt er gestart met een karterend onderzoek. Dit veldonderzoek dient om het 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en eventueel aanwezige 
vindplaatsen op te sporen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd vlakdekkend uitgevoerd 
door middel van boringen en/of oppervlaktekarteringen of proefsleuven. Het resultaat is 
in de regel een overzichtskaart met de resultaten van het onderzoek. Eventueel 
aangetoonde vindplaatsen worden daarbij aangegeven. Indien er geen archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen of wanneer bijvoorbeeld al blijkt dat deze geheel zijn 



 
 
 
 

 

   

verstoord, dan wel van geen waarde zijn, is dit meestal ook het eindstadium van de AMZ-
cyclus. 
Als er wel archeologische vindplaatsen worden aangetroffen of het blijkt uit de 
onderzoeksgegevens dat deze met zeer grote zekerheid kunnen worden verwacht, dan 
dient er  een waardestellend onderzoek te worden uitgevoerd. Meestal is van de 
vindplaatsen die bij een karterend onderzoek zijn aangetroffen nog slechts in beperkte 
mate bekend wat de waarde ervan is.  
 
Fase 3. waarderend onderzoek 
Een waarderend onderzoek dient de fysieke kwaliteiten van een eerder aangetoonde of 
reeds bekende archeologische vindplaats vast te stellen en dient te leiden tot een 
waardestelling. Voor een waardestelling is het van belang om in elk geval de aard van de 
vindplaats, de exacte begrenzing in omvang en diepteligging, de datering en de mate van 
conservering en intactheid te weten. Een waarderend onderzoek kan worden uitgevoerd 
door middel van boringen of proefsleuven. Wat de beste methode is hangt sterk af van de 
omstandigheden en de aard van de vindplaats. In de meeste gevallen worden er voor een 
waardestelling proefsleuven of proefputten gegraven. omdat met deze methode meer en 
betere informatie over de vindplaats kan worden verkregen dan met aanvullende 
booronderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor 
vindplaatsen zijn aangetroffen. 
 
De derde fase: Selectie en waardering 
Het eindresultaat van een waardestellend onderzoek is een selectieadvies waarin op 
basis van de waardestelling van de vindplaats(en) wordt aangegeven of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Deze waardestelling geschiedt op basis van verschillende 
waarderingscriteria. De term behoudenswaardig is sterk gerelateerd aan de essentie van 
het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van de archeologische monumentenzorg. In 
eerste instantie gaat dit namelijk uit van het behoud van het bodemarchief in situ (ter 
plekke in de bodem). Alleen wanneer dit binnen een belangenafweging niet kan zal het 
stuk waardevol bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel 
van een opgraving. Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. Wanneer behoud niet 
gewenst is vanwege een relatief gering waarde van de vindplaats(en) kan nog worden 
besloten om de bodemingrepen onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren. Ook 
is het natuurlijk nog mogelijk dat er helemaal geen archeologisch onderzoek meer hoeft 
plaats te vinden en kan het terrein worden 'vrij gegeven'.  
Het bevoegd gezag zal op basis van het selectieadvies uiteindelijk aangeven welke 
maatregelen er dienen te worden genomen. Deze beslissing wordt het selectiebesluit 
genoemd. 
 
Plaats van de AMZ-cyclus in de planvorming 
Net als met andere omgevingsfactoren waarmee binnen de planvorming rekening 
gehouden dient te worden, is het ook voor de archeologie van belang om dit in een zo 
vroeg mogelijk stadium in te steken. Niet alleen is dit voor een aantal onderzoeksfasen 
vanwege provinciaal of gemeentelijk beleid al een vereiste, het geeft bovendien al vroeg 
inzicht in eventuele risico's qua exploitatie en potentiële vertragingen in een project.  
Indien er een middelhoge of hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten 
bestaat, zal het bevoegd gezag een inventariserend onderzoek verplicht stellen ten 
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Dit onderzoek is gebaseerd op het specifieke 
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek dat daaraan vooraf dient te gaan. In praktijk 
worden deze onderzoeken gecombineerd uitgevoerd en in één verslag gerapporteerd. 



 
 
 
 

 

   

Wanneer eenmaal een planprocedure is voorgenomen zal met het archeologisch 
onderzoek al kunnen worden begonnen. 
In principe kan het gehele inventariserend veldonderzoek, inclusief een selectieadvies, 
voorafgaand aan een planprocedure worden afgerond. Dit heeft als voordeel dat binnen 
het toekomstige plan de omvang van de archeologische vindplaats(en) definitief kan 
worden afgebakend en er, bij behoud in situ, de bestemming 'archeologische waardevol' 
kan worden opgenomen. Ook kunnen dan in bijvoorbeeld een aanlegvergunning 
specifieke voorschriften worden opgenomen om aantasting te voorkomen. In dit kader en 
deze planfase kan ook een voorschot worden genomen op inrichtingsmaatregelen 
(aanpassing van een eventueel al beschikbaar stedenbouwkundig ontwerp of het 
voorschrijven van bijvoorbeeld een groenzone, speelveld, parkeerplaatsen etc.). Indien dit 
mogelijk is kan ook worden voorgeschreven dat er archeologievriendelijk gebouwd dient 
te worden door aanpassing van funderingswijze of ander technische maatregelen. 
Het nadeel van het uitvoeren van een waardestellend veldonderzoek na de een 
planprocedure is dat daarmee ook de consequenties ervan pas later in beeld komen, wat 
leidt tot een aantal risico's. Vaak blijkt dan behoud in situ veel lastiger te zijn en is dit dan 
alleen met technische maatregelen nog mogelijk. Soms is alleen behoud ex situ door 
middel van opgravingen de enige nog resterende kostbare optie. 



 
 
 
 

 

   



 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3a: Terreinen met een archeologische status 
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datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

monumentnr. 1450

coordinaten 253900 493773

toponiem Zuidelijke Vasserheide

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

015

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

monumentnr. 1452

coordinaten 252768 497135

toponiem Erve Wachtboer; Drieschichtweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

017

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

complextype Urnenveld

datering van datering tot

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

monumentnr. 1453

coordinaten 253890 497363

toponiem Noordelijke Manderheide; Streuweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

018

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

monumentnr. 1455

coordinaten 253796 496875

toponiem Noordelijke Manderheide

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

020

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

monumentnr. 1456

coordinaten 253829 497020

toponiem Noordelijke Manderheide

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

021

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
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monumentnr. 1457

coordinaten 253844 497115

toponiem Noordelijke Manderheide ; Booijink Berg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

022

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

monumentnr. 2668

coordinaten 253908 497381

toponiem Noordelijke Manderheide; Streuweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

059

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

monumentnr. 2669

coordinaten 253931 497340

toponiem Noordelijke Manderheide; Streuweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

060

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

monumentnr. 10832

coordinaten 254455 496693

toponiem Grensweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van hoge archeologische waarde

A16

provincie Overijssel

complextype Nederzetting, onbepaald

datering van datering tot

IJzertijd: 800 - 12 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

monumentnr. 13537

coordinaten 252578 497186

toponiem Erve Wachtboer

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van hoge archeologische waarde

A19

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

complextype Urnenveld

datering van datering tot

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
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monumentnr. 15984

coordinaten 253806 497045

toponiem Noordelijke Manderheide

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

088

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

monumentnr. 15999

coordinaten 253936 497359

toponiem Noordelijke Manderheide; Streuweg

plaats Mander

gemeente Tubbergen

kaartblad + volgnr. 28F

waarde Terrein van zeer hoge archeologische waar

090

provincie Overijssel

complextype Grafheuvel, onbepaald

datering van datering tot

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Bijlage 3a. ARCHIS: Terreinen met archeologische statusPagina 3 van 3
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waarnemingsnr. 1322

vondstdatum 1975

coordinaten 253750 495460

toponiem MANDERESCH

plaats Tubbergen

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Urnenveld

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

waarnemingsnr. 13004

vondstdatum 1978

coordinaten 254000 496370

toponiem MOLEN VAN BELS

plaats Mander

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Paleolithicum midden: 300000 - 35000 Paleolithicum midden: 300000 - 35000

waarnemingsnr. 13317

vondstdatum 9999

coordinaten 252800 496020

toponiem MANDER

plaats Mander

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Grafheuvel, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

waarnemingsnr. 13318

vondstdatum 1941

coordinaten 253650 495870

toponiem MANDER ESCH

plaats Mander

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Graf, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

Grafheuvel, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

waarnemingsnr. 13326

vondstdatum 9999

coordinaten 254100 494480

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: archief

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13327

vondstdatum 02-1951

coordinaten 254100 494500

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC
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waarnemingsnr. 13344

vondstdatum 1939

coordinaten 253000 496000

toponiem MOSBEEK

plaats Tubbergen

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13345

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Onbekend Onbekend

waarnemingsnr. 13347

vondstdatum 1943

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Paleolithicum laat: 35000 C14 - 8800 v Neolithicum: 5300 - 2000 vC

waarnemingsnr. 13357

vondstdatum 1950

coordinaten 253300 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13359

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC

waarnemingsnr. 13372

vondstdatum 9999

coordinaten 254000 495000

toponiem VASSE/HEZINGEN

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Bijlage 3b. ARCHIS: Archeologische waarnemingenPagina 2 van 5
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waarnemingsnr. 13382

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Onbekend

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC

waarnemingsnr. 13397

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd midden A: 1800 - 1500 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13398

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13399

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13400

vondstdatum 9999

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

waarnemingsnr. 13401

vondstdatum 1930

coordinaten 253000 495000

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Indirect: collectie

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC
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waarnemingsnr. 13579

vondstdatum 10-1982

coordinaten 254080 494430

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving

Akker/tuin

datering van tot

type vindplaats

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Mesolithicum: 8800 - 4900 vC Mesolithicum: 8800 - 4900 vC

Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Urnenveld

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC Bronstijd laat: 1100 - 800 vC

waarnemingsnr. 13580

vondstdatum 10-1982

coordinaten 254080 494430

toponiem VASSE

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

waarnemingsnr. 13603

vondstdatum 12-1982

coordinaten 252950 495950

toponiem MANDER

plaats Mander

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Niet-archeologisch: onbepaald

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC Neolithicum laat A: 2850 - 2450 vC

waarnemingsnr. 45835

vondstdatum 21-04-2002

coordinaten 254000 496000

toponiem

plaats Mander

gemeente Tubbergen

OM-nr. -1

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: (veld)kartering

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Paleolithicum midden: 300000 - 35000 Paleolithicum midden: 300000 - 35000

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC

waarnemingsnr. 55968

vondstdatum 10-06-2002

coordinaten 253300 495300

toponiem De Steenbrei fase 1

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. 2661

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Paleolithicum: tot 8800 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Neolithicum: 5300 - 2000 vC

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd: 2000 - 800 vC

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC Nieuwe tijd C: 1850 - heden
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waarnemingsnr. 56008

vondstdatum 20-10-2004

coordinaten 253350 495300

toponiem De Steenbrei fase 2

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. 9071

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: proefputten/proefs

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Nieuwe tijd C: 1850 - heden

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

waarnemingsnr. 56551

vondstdatum 17-12-2004

coordinaten 253350 495300

toponiem De Steenbrei fase 2

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. 12145

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: proefputten/proefs

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd: 800 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 nC Nieuwe tijd: 1500 - heden

waarnemingsnr. 57973

vondstdatum 31-07-2001

coordinaten 253300 495300

toponiem De Steenbrei

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. 3728

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: booronderzoek

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Onbekend

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Vuursteenbewerking

datering van tot

type vindplaats

Neolithicum: 5300 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

waarnemingsnr. 58367

vondstdatum 04-07-2002

coordinaten 253274 495291

toponiem Steenbrei

plaats Vasse

gemeente Tubbergen

OM-nr. 2661

ARCHISbron

vondstomstandigheden Archeologisch: opgraving

Nederzetting, onbepaald

datering van tot

type vindplaats

Paleolithicum: tot 8800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

Paleolithicum vroeg: tot 300000 C14 IJzertijd: 800 - 12 vC

Neolithicum: 5300 - 2000 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

Neolithicum vroeg: 5300 - 4200 vC Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC

Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC Neolithicum midden B: 3400 - 2850 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC Neolithicum laat B: 2450 - 2000 vC

Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC

Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd vroeg: 800 - 500 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd midden: 500 - 250 vC

Bronstijd laat: 1100 - 800 vC IJzertijd: 800 - 12 vC

IJzertijd laat: 250 - 12 vC Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Middeleeuwen vroeg D: 900 - 1050 nC Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC

Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC

Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
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Bijlage 4: Profielbeschrijvingen met waarnemingen Schaal: 1:40

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 003

0
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225

250

275

300

325

0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
depot

-140

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

-240

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht geelbruin

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, matig 
roesthoudend, donkergeel

-340

Boring: 008
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325
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0

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

-135

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
licht geelbruin

-230

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, matig 
roesthoudend, donkergeel

-290

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, licht 
beigegeel

-310

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sterk grindig, matig 
roesthoudend, licht geeloranje

-400

Boring gestaakt op keien
-401
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Bijlage 4: Profielbeschrijvingen met waarnemingen Schaal: 1:40

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 010

0
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150
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200

0

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

-70

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

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, matig 
roesthoudend, donkergeel

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig grindig, lichtgeel

-200

Boring: 012
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Samenvatting 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost heeft RAAP op 27 mei 2021 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het zuidoostelijke deel van de woningbouwlocatie ‘De Steenbrei 

3’ te Vasse in de gemeente Tubbergen. 

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het 

terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de 

vindplaats. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de 

onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats  

behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven? 

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied drie proefsleuven aangelegd met een totaal 

oppervlak van 300 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van 10,4% van het te onderzoeken gebied. 

In het plangebied is onder een meer dan een meter dik plaggendek een klein aantal grondsporen 

aangetroffen, waaronder twee twijfelachtige paalsporen met een sterk gebioturbeerde vulling. Mogelijk 

stammen deze sporen uit de prehistorie. Een kuil of de kopse zijde van een greppe l is vanuit het 

plaggendek ingegraven. Dit spoor zal uit de late middeleeuwen de nieuwe tijd stammen. De overige 

sporen zijn van recente of van natuurlijke origine.  

Verder zijn slechts enkele vondsten gedaan: een scherf handgevormd aardewerk uit de prehist orie, 

Romeinse tijd of vroege middeleeuwen en een paar brokjes houtskool.  

De sporen en de vondsten bevinden zich in de periferie van een omvangrijk vroegmiddeleeuws 

nederzettingsterrein. Ten tijde van de bewoning aldaar was het huidige plangebied mogelijk als akker in 

gebruik. 

De conclusie is dat er in het plangebied geen sprake is van behoudenswaardige archeologische resten.  

Het selectieadvies luidt: vrijgeven.  
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Figuur 1. De ligging van het plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1 Inleiding 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost heeft RAAP op 27 mei 2021 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het zuidoostelijke deelgebied van de woningbouwlocatie ‘De 

Steenbrei 3’ te Vasse in de gemeente Tubbergen (figuur 1).  

De aanleiding tot het onderzoek, vormt de geplande ontwikkeling van het plangebied (figuur 1). Het 

gaat hierbij om een uitbreiding van de wijk Vasse-De Steenbrei met negen grondgebonden woningen. 

Deze ontwikkeling is onderdeel van deelgebied De Steenbrei 3. In het plangebied De Steenbrei heeft in 

het verleden reeds uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden (zie hieronder). Het 

onderhavige deel van het plangebied is echter indertijd niet onderzocht door middel van proefsleuven. 

Op basis van de voorafgaande onderzoeken wordt aan het huidige plangebied een hoge verwachting 

voor de aanwezigheid van archeologische resten toegekend. In het betreffende bestemmingsplan heeft 

het plangebied als bestemming agrarisch met waarden. De geplande ontwikkeling leidt tot verstoring 

van de bodem, waarbij eventueel aanwezige archeologische resten verstoord kunnen raken. Daarom 

heeft de gemeente Tubbergen in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning een 

waardestellend archeologisch onderzoek verplicht gesteld.  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de erfgoedwet. 

Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen worden overgedragen aan het depot van de 

provincie Overijssel. Voorafgaand aan het onderzoek is, conform de KNA een Programma van Eisen 

(PvE) opgesteld.1 Dit PvE diende als uitgangspunt voor het onderzoek.  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm. RAAP is 

gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig,  alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

                                                           

1 Scholte Lubberink 2021. 
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1.1 Administratieve gegevens 

Plangebied De Steenbrei 3 

Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost 

Contactpersoon opdrachtgever Dhr. D. Joosten 

Bevoegde overheid Gemeente Tubbergen 

Contactpersoon bevoegde overheid Dhr. A. Vissinga (regio-archeoloog) 

Plaats Vasse 

Gemeente Tubbergen 

Provincie Overijssel 

Coördinaten 253484/495223 

Toponiem De Steenbrei 3 

Periode veldwerk 27 mei 2021 

Projectleider Projectleider 

Projectmedewerkers H. Vastenhoud MA 

Onderzoeksmeldingsnummer 5064990100 

Bewaarplaats documentatie en eventuele 

vondsten 

RAAP Oost en op termijn ARCHIS, E-Depot en het provinciaal 

Depot (in geval van vondsten) 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.2 Voorafgaand onderzoek 

Soort onderzoek Uitvoerder Uitvoerings-

periode 

Rapportage 

(auteur, jaartal) 

Vondsten, 

monsters, 

documentatie 

ondergebracht 

bij 

Bureau- en booronderzoek RAAP 2001 Scholte 

Lubberink 2001 

PBD-Overijssel 

Proefsleuvenonderzoek ARC 2002 Niekus 2002 PBD-Overijssel 

Opgraving ARC 2002 De Wit 2002 PBD Overijssel 

Proefsleuvenonderzoek ARC 2004 De Wit 2004 PBD-Overijssel 

Bureau- en booronderzoek Oranjewoud 2009 Teekens & 

Spoelstra 2009 

Antea Group 

Opgraving  RAAP 2012-2014 Pronk 2015 PBD-Overijssel 

Tabel 2. Overzicht van voorgaande voor het plangebied relevante onderzoeken. 

Zie hoofdstuk 2 voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten.  

1.3 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich binnen de begrenzing van het 

plangebied (figuur 1) behoudenswaardige archeologische resten bevinden. Het doel is inzicht te 

verkrijgen in de precieze aard, omvang, diepteligging en datering van de archeologische resten, en te 

bepalen of het gaat om een behoudenswaardige vindplaats. In het Programma van Eisen zijn hiervoor 
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onderzoeksvragen geformuleerd (zie § 4.7). Bovendien dient duidelijk gemaakt te worden wat de 

consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. 

 

Figuur 2. De situatie in het plangebied voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek vanaf de Hooidijk.  
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2 Landschap, archeologie en voorafgaand 

onderzoek 

2.1 Landschap2 

Plangebied De Steenbrei ligt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum in het gebied dat wordt 

begrensd door de dalen van Elsenbeek en de Mosbeek.3 Het plangebied, waarvan de hoogteligging 

varieert van ongeveer 36,5 m +NAP in het westen tot ongeveer 41 m +NAP in het oosten, is onderdeel 

van de uitgestrekte Manderesch en ligt op het meest zuidelijke deel daarvan. Ter hoogte van het RK-

kerkhof van Vasse, ten zuiden van plangebied De Steenbrei, ligt het dal van de Elsenbeek dat de 

(oorspronkelijke) zuidgrens van de Manderesch vormt.  

De ondergrond van plangebied De Steenbrei bestaat uit zogenaamde fluvio(peri)glaciale afzettingen uit 

de voorlaatste ijstijd (Saalien). Het betreft smeltwaterafzettingen die zijn ontstaan doordat smeltwater 

van het landijs over de stuwwal van Ootmarsum stroomde. Het materiaal dat hierbij erodeerde, is 

vervolgens op de westflank van de stuwwal als een brede, glooiende waaier van grofzandige en 

grindrijke smeltwaterafzettingen herafgezet.4 De desbetreffende afzettingen komen aan of nabij de 

oppervlakte voor in het gebied van de Manderesch, de Noordelijke Manderheide en het Manderstreu. 

Ten westen van dit gebied gaan deze afzettingen verborgen onder een laag(je) dekzand uit het 

Weichselien. Ter hoogte van plangebied De Steenbrei vormt de Manderseweg de globale grens tussen 

het gebied met (oorspronkelijk) dagzomende smeltwaterafzettingen en het gebied met door dekzand 

afgedekte fluvioglaciale afzettingen. In bodemkundig opzicht bestaat plangebied De Steenbrei uit hoge 

zwarte enkeerdgronden met een lage grondwaterstand (code zEZ23, grondwatertrap VII*). 5 

Enkeerdgronden zijn ontstaan door de langdurige toepassing van plaggenbemesting in het verleden. 

Door het eeuwenlange bemesten van de akkers op de essen met een mengel van plaggen en mest zijn 

dikke humeuze akkerlagen (plaggen- of esdekken) ontstaan. In Oost-Nederland zijn plaggendekken met 

een dikte van meer dan 1 m geen zeldzaamheid.  

2.2 Archeologie6 

De omgeving van Vasse kent een zeer lange bewoningsgeschiedenis. De oudste archeologische 

vondsten zijn gedaan in het Manderstreu. Het betreft vuurstenen werktuigen van Neanderthalers uit het 

Eemien of de eerste helft van het Weichselien (130.000-70.000 jaar geleden). Met name uit de tijd 

vanaf 10.000 jaar geleden (8.800 voor Chr.) tot heden is een zeer groot aantal vondsten en 

vindplaatsen bekend die aantonen dat deze omgeving vooral tijdens bepaalde fasen in de prehistorie 

relatief dicht bevolkt is geweest. Een grote hoeveelheid prehistorische begraafplaatsen (hunebed van 

Mander met vlakgraven, grafheuvels en urnenvelden) getuigt hiervan. Een aanzienlijk deel van de nog 

bestaande prehistorische grafheuvels in Overijssel ligt in de omgeving van Vasse, met name op en 

                                                           

2 Uit: Pronk 2015. 
3 Kleinsman et al. 1977. 
4 Van den Berg & Otter 1993. 
5 Ebbers & Van het Loo 1992. 
6 Uit: Pronk 2015. 
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rond de Zuidelijke Vasserheide, in het Manderstreu en op de Noordelijke Manderheide. Dezelfde 

gebieden zijn tevens zeer rijk aan bewoningsresten uit de tijdspanne midden-neolithicum-ijzertijd.7 Een 

uitzondering lijkt vooralsnog de Manderesch waar, met uitzondering van de vondsten die vanaf 2001 

zijn gedaan in het kader van de ontwikkeling van De Steenbrei, slechts een relatief gering aantal 

archeologische vondsten is gedaan. Een in 1941 opgegraven en daarna gerestaureerde g rafheuvel uit 

het laat-neolithicum op de Manderesch, op ongeveer 600 m ten noorden van het plangebied De 

Steenbrei, is tot op heden een van de weinige archeologische vindplaatsen op deze es. 8 De overige 

vondsten in de directe omgeving van het plangebied bestaan hoofdzakelijk uit losse vondsten waarvan 

de exacte vindplaats niet meer bekend is. Even ten oosten van het plangebied op de zuidoostrand van 

de Manderesch wordt dicht bij de rand van het dal van de Elzebeek op basis van de vondst van een 

aantal urnen een urnenveld uit de late bronstijd/vroege ijzertijd verondersteld. 9 

Het gebied van de Manderesch vertoont in landschappelijk opzicht grote overeenkomsten met de 

vondstrijke gebieden ten noorden en zuiden ervan. Het vondstbeeld op de Manderesch is op gron d 

daarvan waarschijnlijk vertekend. Archeologische vondsten in de grote, voormalige zand -/grindgroeves 

ten zuiden van Vasse (de Zandkuil), waar oorspronkelijk eveneens een dik plaggendek aanwezig was, 

zijn indicatief voor de archeologische rijkdom van de essen in de omgeving van Vasse. Tijdens het 

uitgraven van de groeves zijn restanten van gebouwen of bouwwerken uit het neolithicum en de vroege 

en midden-bronstijd gevonden. Verder waren op het terrein verscheidene grafheuvels en vlakgraven uit 

het laat-neolithicum en een urnenveldje uit de late bronstijd aanwezig. 10 

2.3 Archeologisch onderzoek in plangebied Steenbrei 

Bureau- en booronderzoek 2001 

In 2001 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van de wijk de Steenbrei ten noordoosten van 

Vasse (figuur 3).11 De ontwikkeling vond plaats in drie fasen, waarvan de eerste twee al binnen enkele 

jaren gerealiseerd waren. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de wijk heeft karterend en waarderend 

booronderzoek plaatsgevonden.12 Hierbij werd vastgesteld dat in het plangebied een dik plaggendek 

aanwezig is (50 tot 155 cm) met plaatselijk een fossiele cultuurlaag of oude akkerlaag aan de  basis. 

Onder het cultuurdek werden plaatselijk nog restanten van een podzol vastgesteld, gevormd in de 

grindrijke fluvioglaciale afzettingen afkomstig van de stuwwal van Ootmarsum. Ook werden op basis 

van een plaatselijk aanwezige menglaag de aanwezigheid van ontginningsgreppels verondersteld. In 35 

van de 44 boringen werden archeologische vondsten gedaan. Er werd een dunne strooiing van 

archeologisch materiaal in het gehele plangebied vastgesteld in de basis van het plaggendek en uit de 

top van het daaronder liggende natuurlijke bodemprofiel. De vondsten bestaan uit handgevormd en 

gedraaid aardewerk en uit vuurstenen en stenen artefacten. Met uitzondering van een met een 

wikkeldraadstempel versierde scherf uit de vroege bronstijd kunnen de handgevormde scherven niet 

nauwkeurig gedateerd worden. Een datering in de prehistorie wordt het meest waarschijnlijk geacht. Bij 

de aangetroffen vuurstenen artefacten gaat het uitsluitend om bewerkingsafval uit het neolithicum en/of 

de vroege bronstijd. Het gedraaide aardewerk dateert uit de late middeleeuwen B en nieuwe tijd A. Dit 

aardewerk is afkomstig uit de basis van het plaggendek en geeft een indicatie voor de (her)ontginning 

                                                           

7 Zie bijvoorbeeld Van Beek 2009, 74, fig 3.9. 
8 Hijszeler 1942 
9 Hijszeler 1961: nr. 30; zie ook Van Straten, 2008: nr. 74 
10 Hijszeler 1966; Verlinde, 1984 
11 Deze tekst is overgenomen uit Pronk 2015 en voorzien van aanvullingen, met name met betrekking tot de opgraving in 2014. 
12 Scholte Lubberink 2001. 
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van het terrein, de ouderdom van het plaggendek en de toepassing van plaggenbemesting op d it deel 

van de Manderesch. Uit de diepte beneden het maaiveld waarop het gedraaide aardewerk is 

aangetroffen, is te herleiden dat de bovenste 80 cm van het plaggendek pas na de late middeleeuwen 

is gevormd. 

Proefsleuvenonderzoek deelgebied Steenbrei 1 (2001) 

Op basis van het booronderzoek zijn nog in 2001 in het westelijke deel (plangebied de Steenbrei 1; 

circa 1 ha) proefsleuven gegraven.13 Op basis van de aangetroffen sporen en vondsten uit (vooral) de 

tijdspanne midden-neolithicum-vroege bronstijd werd besloten tot een opgraving. 

Opgraving deelgebied Steenbrei 1 (2002)  

In 2002 werd in het zuidelijke deel van de Steenbrei 1 een opgraving uitgevoerd (circa 3.500 m² ; figuur 

3).14 Tussen een grote hoeveelheid esgreppels uit de nieuwe tijd werden sporen uit het laat -

neolithicum, de (late) bronstijd, de (vroege) ijzertijd en de midden-Romeinse tijd opgetekend. De 

herkende structuren bestaan uit drie huisplattegronden, een greppelstructuur, diverse spiekers en twee 

hutkommen. Daarnaast waren opslag/afval- en haardkuilen aanwezig. Een van de huizen (huis 3) is 

door de opgravers op basis van aardewerk gedateerd in de periode laat-neolithicum-bronstijd. De 

andere twee huizen worden in de (vroege) ijzertijd gedateerd. Een van de haardkuilen en de 

hutkommen zijn door de opgravers in de midden-Romeinse tijd gedateerd. De kuilen dateren uit de 

tijdspanne laat-neolithicum-bronstijd en late bronstijd-ijzertijd. De datering van de overige structuren is 

onzeker. 

Proefsleuvenonderzoek deelgebieden De Steenbrei 2 en 3 

Direct ten oosten van de Steenbrei 1 werd de Steenbrei 2 ontwikkeld. Daar zijn in oktober en in 

december 2004 twee proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd.15 In vrijwel alle proefsleuven zijn 

archeologische sporen aangetroffen. De sporen bestonden uit twee oost -west georiënteerde gebouwen, 

drie hutkommen die door de onderzoekers in de Romeinse tijd zijn gedateerd en diverse paal sporen en 

kuilen met een onzekere datering. De datering van het tijdens het onderzoek aangetroffen aardewerk 

loopt uiteen van de midden-bronstijd tot de Romeinse tijd. Er is een toename van de sporendichtheid 

vastgesteld in twee clusters. De eerste cluster bevond zich in het uiterste zuidoosten; de tweede 

bevond zich ten westen hiervan. In de eerste cluster bevond zich een deel van een huisplattegrond die 

op basis van vergelijkbare plattegronden in fase 1 in de vroege ijzertijd werd geplaatst. In de tweede 

cluster bevonden zich drie hutkommen, erfgreppels, een huisplattegrond en een groot aantal 

paalsporen. De plattegrond had een brede standgreppel en een breedte van 5,5 m. Dit gebouw of 

woonhuis sloot wat betreft de oriëntatie aan bij diverse overige sporen die zijn gevonden in de tweede 

cluster. De structuur werd daarom mogelijk geassocieerd met de Romeinse hutkommen en de greppels. 

Hierbij werd echter opgemerkt dat elders in Oost-Nederland plattegronden met wandgreppels zijn 

aangetroffen uit de Merovingische tijd. De gegevens uit het proefsleuvenonderzoek werden te beperkt 

geacht om hierover zekerheid te verschaffen.  

                                                           

13 Niekus 2002. 
14 De Wit 2002. 
15 De Wit 2004; Silkens 2005. 
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Figuur 3. Locaties van voorafgaande onderzoeken en het puttenplan van de opgraving in De Steenbrei 3 (uit: Pronk 

2015) waaraan het huidige onderzoeksgebied (rood raster) is toegevoegd. Het onderzoek van Teekens & Spoelstra 

(2009) ontbreekt op deze afbeelding, maar valt in grote lijnen samen met De Steenbrei 3. 

Het grootste, oostelijke deel van deze fase is samen met een uitbreiding uiteindelijk gesplitst in de 

Steenbrei 2 en 3. Het deel waar zich de grootste sporenconcentraties bevonden, is uitei ndelijk deel 

gaan uitmaken van De Steenbrei fase 3. In de kleiner geworden fase 2 heeft uiteindelijk geen 

vervolgonderzoek meer plaatsgevonden. Het vervolgonderzoek in De Steenbrei 3 beperkte zich tot de 

nieuwe locaties van de bouwkavels en de zone met wegen en ondergrondse infrastructuur. Het betreft 
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de locatie van de grootste sporencluster (bovengenoemd eerste cluster) en gebied direct ten noorden 

en oosten daarvan. 

In het kader van de rapportage van de opgraving in De Steenbrei 3 is het aardewerk van zowel de 

proefsleuvenonderzoeken op De Steenbrei 2 en 3 als dat van de opgraving van De Steenbrei 1 

opnieuw gedetermineerd. Hieruit bleek dat dit vondstmateriaal van deze tussen 2002 en 2005 

uitgevoerde onderzoeken qua datering en maakwijze in hoge mate aansluit bij de dat van de opgraving 

op de Steenbrei 3 (zie hieronder) en vrijwel uitsluitend uit de vroege middeleeuwen dateert. Met name 

de hierboven genoemde datering in de Romeinse tijd voor diverse sporen en structuren blijkt op 

onjuiste determinaties van het aardewerk te berusten.16 

Bureau- en karterend booronderzoek De Steenbrei 3 

In 2009 is opnieuw een bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd in De Steenbrei 3. Hierbij werd 

het gebied waarvan de waarde in 2004 reeds door middel van proefsleuven was vastgesteld (en 

waarvoor een opgraving was geadviseerd) opnieuw met boringen onderzocht. Hierbij zijn geen 

vondsten gedaan. Op basis van de bodemopbouw is opnieuw een proefsleuvenonderzoek 

geadviseerd.17 Voor het huidige plangebied is van belang dat hierbij ook in dit deel van de Steenbrei 3 

enkele boringen zijn verricht die informatie verschaffen over de bodemopbouw.  

Opgraving deelgebied De Steenbrei 3 (2014) 

RAAP heeft tussen 1 mei en 19 juni 2012 en tussen 29 september en 21 oktober 2014 een 

archeologische opgraving uitgevoerd in de Steenbrei 3 (figuur 3, figuur 4 en figuur 5).18 De opgraving 

heeft onder meer sporen opgeleverd van een grafveld uit het laat -neolithicum A, de midden-bronstijd A 

en de midden- tot late bronstijd. De opgraving heeft daarnaast de resten van een elite -woonplaats 

(herenhof) uit de Merovingische tijd opgeleverd met bewoningssporen uit de vijfde -achtste eeuw. De 

meeste sporen en structuren dateren op basis van natuurwetenschappelijke dateringen uit de zesde en 

zevende eeuw. Deze datering wordt ondersteund door het aardewerk, dat grotendeels uit Hessen-

Schortens-achtig materiaal bestaat. Daarnaast is aardewerk aanwezig dat Angelsaksische invloeden 

vertoont benevens draaischijfaardewerk uit het Rijnland. In de nederzetting zijn tien huisplattegronden, 

de plattegronden van een groot aantal bijgebouwen, hutkommen en kuilen, een waterput en een 

veekraal onderscheiden. De kern van de nederzetting wordt gevormd door een huisplattegrond gelegen 

op een erf dat omgeven is geweest door een ronde palissade met een poortgebouw. De nederzetting 

was aan de oostzijde begrensd door een dubbel hekwerk, dat mogelijk als veedrift heeft gediend en 

waarin zich mogelijk een toegangsconstructie bevond. De nederzetting omvatte waarschijnlijk een 

aanzienlijk areaal en kan zeker in westelijke richting tot de Steenbrei (Steenbrei 1) gevolgd worden. De 

hoge status van het opgegraven erf (of erven) blijkt onder meer uit de lay-out en wordt bevestigd door 

de vondsten, die naast aardewerk, bot en natuursteen onder meer bestaan uit een gouden 

Merovingische munt, een schotelfibula, een met zilver ingelegd beslagstuk en glazen kralen. Op basis 

van huisplattegrondtypen, een deel van het aardewerk en de schotelfibula wordt een afkomst van de 

bewoners uit de noordelijke Saksische of Friese streken voor mogelijk gehouden. Enkele eeuwen na 

het verlaten van de nederzetting werd het plangebied omgezet in een akkerareaal: de Manderesch. Dit 

gebeurde mogelijk al vanaf de late middeleeuwen, maar aantoonbaar vanaf de vijftiende en zestiende 

eeuw, wanneer, getuige de vondsten, de basis van het cultuurdek gevormd moet zijn en de esgreppels 

                                                           

16 Pronk 2015. 
17 Teekens & Spoelstra 2009. 
18 Pronk 2015. 
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gegraven zijn. In de volgende eeuwen, en vooral tussen de zestiende en achttiende eeuw, werd het 

plaggendek verder opgeworpen. 

 

Figuur 4. Vroegmiddeleeuwse sporen uit de opgraving in deelgebied Steenbrei 3 (uit: Pronk 2015).  
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Figuur 5. De locatie van de in 2012-2014 uitgevoerde opgraving en de locatie van het huidige onderzoeksgebied 

(rood raster) geprojecteerd op de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Tubbergen (Van 

Straten 2008). 
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3 Methoden 

3.1 Algemeen 

Zoals uit het vooronderzoek is gebleken, is de kans groot dat binnen het plangebied archeologische 

resten aanwezig zijn. Omdat met behulp van booronderzoek geen inzicht kan worden verkregen in de 

precieze aard en herkomst van de vondsten is verder booronderzoek weinig zinvol. Om inzicht te 

krijgen in de aard van de vindplaats en om vast te stellen of er daadwerkelijk archeologische sporen 

binnen het plangebied aanwezig zijn, is proefsleuvenonderzoek een meer geschikte methode.  

 

Figuur 6. Overzicht van de proefsleuven en de locatie van de gedocumenteerde profielen.  
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3.2 Werkputten 

Een overzicht van de ligging van de werkputten is afgebeeld in figuur 6. In tabel 3 zijn de afmetingen 

van de verschillende werkputten samengevat. De werkputten zijn conform het PvE aangelegd. De 

werkputten zijn volgens een doorlopende reeks genummerd en worden aangeduid met de afkort ing WP 

(bijv. WP 3). In totaal is tijdens proefsleuvenonderzoek circa 10,4% van het plangebied onderzocht.  

Werkput Afmetingen 

(l x b in m) 

Aantal 

vlakken 

Oppervlakte 1e vlak (m2) 

1 25 x 4 1 100 

2 25 x 4 1 100 

3 25 x 4 1 100 

Totaal   300 

Tabel 3. Overzicht van werkputten en vlakken. 

3.3 Documentatie en registratie 

In alle werkputten is één vlak aangelegd (figuur 7). Het opgravingsvlak is in de top van de C-horizont 

aangelegd direct onder het plaggendek op van circa 100 tot 140 cm -mv. De sporen zijn digitaal 

ingemeten met een RTK-GPS met een conform KNA-eis OS02 maximale afwijking van 3 cm in zowel 

het horizontale als verticale vlak. Ook de hoogte van de aangelegde vlakken ten opzichte van NAP is 

bepaald met een GPS. De ruwe GPS-bestanden zijn na afloop van het onderzoek uitgelezen, 

gecontroleerd en gecorrigeerd. 

 

 

Figuur 7. De aanleg van proefsleuf 2 op de voorgrond werkput 1.  
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De sporen zijn in een doorlopende reeks over de hele opgraving genummerd en worden aangeduid met 

een S (bijv. S12). Spoor- en vondstgegevens zijn in het veld ingevoerd in de Odile database. 

In het algemeen geldt dat sporen en vondsten zijn gedocumenteerd conform specificaties OS04 en 

OS05 van de BRL4000. 

3.4 Behandeling van sporen 

Om sporen te traceren en sporenclusters zo goed mogelijk te kunnen begrenzen, is  het vlak waar nodig 

tijdens de aanleg handmatig opgeschaafd. Met het oog op het doel van het onderzoek (zoveel mogelijk 

gegevens verzamelen, maar zo min mogelijk archeologische resten beschadigen), zijn sporen slechts 

spaarzaam gecoupeerd. Bij het couperen is ervoor gekozen om die sporen te onderzoeken waarbij 

twijfel bestond over de antropogene aard van het spoor. Indien mogelijk viel de coupelijn hierbij samen 

met de profielwand, zodat de stratigrafische positie van het spoor kon worden vastgelegd.  

Tijdens het verdiepen is zoveel mogelijk geprobeerd om het stratigrafische ingravingsniveau van de 

sporen vast te leggen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de laagbeschrijvingen in de verschillende 

werkputten. Van sporen met een diepte van meer dan 9 cm is een coupetekening (schaal 1:20) en 

veelal tevens een foto gemaakt; van minder diepe sporen is alleen de diepte en vorm in doorsnede 

vastgelegd in de database. De sporen zijn in een doorlopende reeks genummerd en worden in dit 

rapport aangeduid met een één- tot viercijferig nummer, voorafgegaan door een S (bijv. S 2). 

Alle aangetroffen sporen zijn gecoupeerd en afgewerkt.  

3.5 Behandeling van vondsten 

Bij de vlakaanleg en bij het couperen van sporen zijn vondsten per spoorvulling verzameld.  

Vondsten die niet aan antropogene sporen konden worden gekoppeld, zijn individueel ingemeten. 

Bijzondere vondsten, zoals metaalvondsten en vondstconcentraties, zijn als puntvondst ingemeten. 

Voor het verzamelen van metaalvondsten is tijdens het aanleggen van de vlakken intensief geb ruik 

gemaakt van een metaaldetector. De vondsten zijn in een doorlopende reeks genummerd; ze worden in 

dit rapport aangeduid met een V (bijv. V 14). 

3.6 Behandeling van profielen 

In elke proefsleuf is een circa 1 m brede profielkolom opgeschaafd, gefotografeerd, getekend en 

beschreven vanaf het maaiveld. De locatie ervan is ingemeten met de RTK-GPS (met X-, Y- en Z-

coördinaten; figuur 6). 

Om de landschappelijke ontwikkeling en de bodemopbouw goed te begrijpen, is ernaar gestreefd om 

tijdens het veldwerk de stratigrafische eenheden (lagen) in de verschi llende putten direct aan elkaar te 

koppelen. De lagen zijn hierbij in een stratigrafische reeks per werkput genummerd, waarbij het eerste 

deel van het vijf- of zescijferige nummer verwijst naar de werkput en het tweede deel een laagnummer 

is (bijv. S110070 = laag 70 in WP 11). Om lagen aan te duiden, zal in de tekst alleen naar dit 

laagnummer verwezen worden. 
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3.7 Bemonstering 

Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen die zich leenden voor monstername.  

3.8 Uitwerking 

Documentatie van het onderzoek is na afloop van het onderzoek gecontroleerd. Na afloop van het 

veldwerk is een laatste controle uitgevoerd en zijn de analoge profiel - en coupetekeningen 

gedigitaliseerd en de vondsten gewassen en gesplitst per materiaalcategorie.  

Conform het PvE was het niet noodzakelijk om een evaluatierapport op te stellen. Na afloop van de 

basisuitwerking van de veldgegevens is gestart met het opstellen van de rapportage.  

Gedetailleerde spoor- en vondstinformatie is te raadplegen in het e-depot. 

3.9 Afwijking en aanpassing van de onderzoeksstrategie 

Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de onderzoeksstrategie zoals die in het PvE is 

omschreven.  
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4 Resultaten 

4.1 Landschap en stratigrafie 

Een vindplaats kan niet los worden gezien van het landschap waarin hij is gelegen. Voor ee n correcte 

interpretatie is het dan ook van belang om de landschappelijke context inzichtelijk te maken. In het 

onderstaande wordt kort ingegaan op de geologische, geomorfologische en bodemkundige aspecten 

van het plangebied en directe omgeving. 

4.1.1 Geologie en geomorfologie 

Plangebied de Steenbrei 3 ligt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum. De ondergrond van het 

plangebied bestaat uit zogenaamde fluvioglaciale afzettingen uit de voorlaatste ijstijd (Saalien). Het 

betreft smeltwaterafzettingen die zijn ontstaan doordat smeltwater van het landijs over de stuwwal van 

Ootmarsum stroomde. Het materiaal dat hierbij erodeerde, is vervolgens op de westflank van de 

stuwwal als een brede, glooiende waaier van grofzandige en grindrijke smeltwaterafzettingen 

herafgezet. In de nieuwe tijd is door de toepassing van plaggenbemesting ter plaatse een dik 

plaggendek ontstaan. Hierdoor bevinden de fluvioperiglaciale afzettingen zich tegenwoordig op een 

diepte van circa 100 tot 140 cm beneden het maaiveld, dat wil zeggen op een hoogte van 39,3 tot 40,1 

m +NAP. 

4.1.2 Bodemopbouw van de vindplaats 

In plangebied De Steenbrei 3 is sprake van een circa 100 tot 120 cm dik plaggendek dat is opgebouwd 

uit een viertal lagen (S 1001 en 1002; figuur 8). In het plaggendek zijn geen vondsten gedaan. 

Aangenomen mag worden dat het ontstaan daarvan teruggaat tot het eind van de late middeleeuwen 

en dat de toepassing van plaggenbemesting in de negentiende eeuw werd beëindigd. Aan de basis van 

het plaggendek bevindt zich een dunne fossiele cultuurlaag uit de tijd voorafgaand aan de toepassing 

van plaggenbemesting en/of een bioturbatielaag waarin de top van een moderpodzol is opgenomen. In 

het onderliggende restant van de moderpodzol, die is gevormd in het natuurlijke fluvioperiglaciale, 

grindrijke zand, is het opgravingsvlak aangelegd. Aan de hand van de profielen in de proefsleuven kan 

de bodemopbouw als volgt worden beschreven. 

 

Laagnr. Vondsten Sporen Diepte -mv Veronderstelde 

laagdatering 

Interpretatie 

1001   0 nieuwe tijd plaggendek; bouwvoor 

1002-0   34 late middeleeuwen plaggendek bruingrijs 

1002-1   46 late middeleeuwen plaggendek donkerbruin 

1002-2   78 late middeleeuwen plaggendek bruin 

1002-3  S 3 93 late middeleeuwen plaggendek 

donkerbruingrijs 

1003 V 1  110 middeleeuwen fossiele akkerlaag/ 

bioturbatie laag 

1000 V 2 S 1 en 2 120  C-horizont, moderpodzol 

Tabel 4. Samenvattend overzicht van de laagopeenvolging in profielkolom 3. 
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Figuur 8. Profielkolom 3 in werkput 3. Het noorden is links.  

4.2 Sporen en structuren 

4.2.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek zijn in de opgravingsvlakken en profielen vijf grondsporen gedocumenteerd. Het 

gaat om enkele mogelijke paalsporen, een kuil of greppel uit de middeleeuwen of nieuwe tijd, een 

recent spoor (verstoring) en een spoor van een natuurlijke origine. 

 

Spoorcategorie Aantal 

paalspoor (mogelijk) 2 

kuil of greppel 1 

recente verstoring 1 

natuurlijk spoor 1 

Tabel 5. Aantal sporen per spoorcategorie. 
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Een samenvattend overzicht van de aantallen aangetroffen sporen is weergegeven in tabel 5. De 

complete sporencatalogus is opgenomen in appendix 1. De sporen worden hieronder per 

spoorcategorie beschreven. 

 

Figuur 9. Allesporenkaart met spoornummers. 

4.2.2 Sporen 

Het proefsleuvenonderzoek in plangebied De Steenbrei 3 heeft slechts vijf grondsporen opgeleverd  

(figuur 9). Het gaat om twee mogelijke paalsporen met een sterk gebioturbeerde, vuilgrijze vulling (S 1 

en 2; figuur 10). De in doorsnede komvormige en respectievelijk 8 en 12 cm diepe sporen kunnen niet 

geheel overtuigen. Het is niet uitgesloten dat het bijvoorbeeld om spitsporen of om sporen van een 

natuurlijke origine gaat. Uit de vulling van S 1 zijn enkele brokken houtskool verzameld (V 2). Verder is 

onder het oostprofiel van werkput 3 een kuil of de kopse zijde van een greppel opgetekend (S 3). Het 
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donkerbruingrijze spoor is ingegraven vanuit de basis van het plaggendek (laag S 1002-3) en stamt 

derhalve uit het eind van de late middeleeuwen of uit de nieuwe tijd. Vermoedelijk houdt het spoor 

verband met het agrarisch gebruik van het terrein in die periode. Bui ten deze sporen is een spoor van 

een natuurlijke origine opgetekend (S 4) en een recent spoor met een zeer losse vulling (S 4), mogelijk 

een boorgat (S 5). 

 

Figuur 10. Mogelijke paalsporen S 1 en 2 in werkput 2. De sporen zijn sterk gebioturbeerd, ondiep en niet geheel 

overtuigend. In de vulling van S 2 zijn brokjes houtskool zichtbaar.  

4.3 Vondsten 

Het archeologisch onderzoek heeft een zeer beperkt aantal vondsten opgeleverd. Het gaat om een 

kleine verweerde, scherf handgevormd met steengruis gemagerd aardewerk (wandfragment) uit de 

prehistorie, de Romeinse tijd of de middeleeuwen uit de fossiele akkerlaag (S 1003) onder het 

plaggendek (S 1002). Verder zijn de vulling van spoor S 2 enkele brokken houtskool (V 2) verzameld.  

De horizontale verspreiding van het vondstmateriaal uit alle materiaalcategorieën samen wordt 

weergegeven in figuur 11. 

De vondstencatalogus is opgenomen in de velddocumentatie (de pakbon) die te vinden is bij het 

depot/e-depot.  
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Figuur 11. Verspreidingskaart vondsten. 

4.4 Monsters 

Tijdens het onderzoek zijn geen grondmonsters verzameld.  

4.5 Interpretatie van de vindplaats 

4.5.1 Aard van de vindplaats 

Het geringe aantal sporen en vondsten doet vermoeden dat het onderhavige plangebied zich in de 

periferie van de iets noordelijker gelegen, in 2014 opgegraven, vroegmiddeleeuwse nederzetting 

bevindt. De spoor en vondstdichtheid sluit aan bij een gebied met verspreide losse grondsporen in die 
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opgraving. Het is onwaarschijnlijk dat tijdens het proefsleuvenonderzoek grotere structuren, zoals de 

plattegronden van boerderijen of andere gebouwen zijn gemist.  

4.5.2 Diepteligging 

De archeologische sporen bevinden zich op een diepte van circa 120 tot 140 cm onder het huidig 

maaiveld in de top van de natuurlijke, fluvioperiglaciale afzettingen.  

4.5.3 Omvang 

Het plangebied maakt deel uit van een omvangrijk gebied met perifere sporen en vondsten rond de in 

2014 opgegraven vroegmiddeleeuwse nederzetting. De exacte omvang van de periferie is onbekend, 

maar deze zal al snel tientallen hectares beslaan.  

4.5.4 Terugkoppeling naar vooronderzoek 

In 2009 zijn in het plangebied karterende boringen verricht.19 Hierbij is de aanwezigheid van een intact 

plaggendek geconstateerd, maar zijn geen vondsten gedaan. Dit komt overeen met de resultaten van 

het proefsleuvenonderzoek. Gezien de bodemgesteldheid zijn er geen zwaarwegende redenen waarom 

zich in plangebied De Steenbrei geen behoudenswaardige resten zouden bevinden. Aan het gebied is 

terecht een hoge archeologische verwachting verleend. Op basis van het nu verrichte 

proefsleuvenonderzoek ontbreken echter eenduidige aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

behoudenswaardige archeologische resten in dit deel van De Steenbrei 3. Het terrein bevindt zich in de 

periferie van een omvangrijk nederzettingsterrein uit de vroege middeleeuwen en zal en tijde van de 

bewoning mogelijk als akker in gebruik zijn geweest.  

4.6 Waardestelling 

Omdat het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor de aanwezigheid van 

behoudenswaardige archeologische resten binnen het plangebied kan worden geconcludeerd dat het 

terrein niet van archeologische waarde is. Daarom is er geen nadere waardestelling uitgevoerd. 

4.7 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen de onderzoeksvragen uit het PvE als 

volgt beantwoord worden: 

Bodemopbouw en genese 

1. Hoe ziet de bodemopbouw eruit in het onderzoeksgebied?  

a. Wat is de natuurlijke bodemopbouw? 

In de ondergrond van het plangebied is sprake van een moderpodzol in grindrijke 

fluvioperiglaciale afzettingen. Door agrarisch gebruik van het terrein in de 

middeleeuwen is de top van de podzol opgenomen in een fossiele akkerlaag.  

                                                           

19 Teekens & Spoelstra 2021. 
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b. Is een plaggendek aanwezig? Zo ja, wat is er te zeggen over een datering, 

eventuele fasering, sporen van historische bodembewerking en de bodem waarop 

het dek is ontstaan? 

In het plangebied is een meer dan een meter dik plaggendek aanwezig. Er zijn 

binnen het plaggendek op basis van hun kleur drie lagen onderscheiden. De 

datering daarvan is onduidelijk op basis van het ontbreken van geassocieerd 

vondstmateriaal. Het plaggendek zal uit de eindfase van de late middeleeuwen en 

uit de nieuwe tijd stammen. 

c. Is in (alle delen van) het gebied sprake van een intact bodemprofiel? In welke 

delen van het plangebied is sprake van een recentelijk verstoord bodemprofiel?  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen recente verstoring van het 

bodemprofiel geconstateerd. De bodem is overal intact.  

2. Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden? In hoeverre is sprake van 

erosie en aantasting of verstoring van archeologische resten door dit soort processen?  

Relevante post-depositionele processen hebben plaatsgevonden in de middeleeuwen, 

voorafgaand aan het ontstaan van het plaggendek. Toen is de top van de moderpodzol 

door bodembewerking opgenomen in een fossiele akkerlaag, zijn eventuele sporen 

afgetopt en vondsten verplaatst. Door (latere) bioturbatie is de fossiele akkerlaag 

vermengd geraakt met het onderliggende restant van een moderpodzol.  

Sporen, structuren en vondsten  

3. Zijn in het onderzoeksgebied archeologische vondsten, sporen en/of structuren aanwezig? 

Zo ja: 

a. Wat is de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering, het karakter en de 

inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? 

In het plangebied is een klein aantal grondsporen aangetroffen, waaronder twee, 

ondiepe, twijfelachtige paalsporen met een sterk gebioturbeerde vulling. Mogelijk 

stammen deze sporen uit de prehistorie. Een kuil of de kopse zijde van een 

greppel is vanuit het plaggendek ingegraven. Dit spoor zal uit de late 

middeleeuwen de nieuwe tijd stammen. De overige sporen zijn van recente of van 

natuurlijke origine. 

b. Wat is de functionele interpretatie van de aangetroffen vondsten, sporen en 

structuren? 

De sporen bevinden zich in de periferie van een omvangrijk vroegmiddeleeuws 

nederzettingsterrein. Ten tijde van de bewoning was het huidige plangebied 

mogelijk als akker in gebruik. 

c. Zijn er vondsten, sporen of structuren aanwezig uit verschillende perioden? Zo ja, 

is een relatie te leggen tussen deze verschillende fasen (continuïteit)?  

Ja, maar er lijkt geen sprake van een diachrone relatie tussen de aangetroffen 

sporen. 
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4. Is er sprake van concentraties aardewerk en/of (vuur)stenen artefacten? Zo ja, beschrijf de 

horizontale en verticale spreiding van de vondsten en de mogelijke relatie met 

grondsporen? 

Nee, er is slechts één fragment aardewerk gevonden in de fossiele akkerlaag.  

5. Kunnen (clusters van) sporen worden toegewezen aan één of meerdere struct(u)ur(en)? Zo 

ja, om wat voor type struct(u)ur(en) gaat het en wat is de oriëntatie, (max.) afmeting, 

constructie (dak, wanden, vloer), datering, conservering en (functionele) indeling van deze 

struct(u)ur(en)? 

Nee, structuren ontbreken.  

6. Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats? 

Nee, er zijn in plangebied geen behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen.  
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5 Conclusie 

Het onderzoek heeft slechts een zeer beperkt aantal sporen en vondsten opgeleverd. De 

archeologische verwachting is op basis van landschappelijke en bodemkundige kenmerken weliswaar 

hoog, maar (aanwijzingen voor) voor relevante archeologische resten ontbreken. Op grond hiervan kan 

worden geconcludeerd dat het terrein niet van archeologische waarde is. 
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6 Selectieadvies 

Op basis van het onderzoek en de waardestelling wordt het volgende selectieadvies gegeven:  

 Vrijgeven van het plangebied. 
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Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.
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Bijlage 2. Sporenlijst 

spoor vulling vormcoupe algemeen specifiek textuur humus grind kleur gevlekt 

1 0 kom paalspoor paalkuil zand 

 

g2 lichtbruingrijs 

 

2 0 kom paalspoor paalkuil zand 

 

g2 lichtbruingrijs 

 

3 0 kom kuil 

 

zand 

 

g2 bruingrijs 

 

4 0 onr natuurlijk 

spoor 

 

zand 

 

g3 geel lichtbruin 

5 0 kom recent 

spoor 

 

zand h2 g3 donkerbruingrijs 

 

1000 0 

 

laag natuurlijke laag zand 

 

g2 geel lichtbruin 

1001 0 

 

laag bouwvoor zand h2 

 

donkerbruingrijs 

 

1002 0 

 

laag ophogingslaag zand 

  

bruingrijs 

 

1002 1 

 

laag ophogingslaag zand h1 

 

donkerbruin 

 

1002 2 

 

laag ophogingslaag zand h1 

 

bruin 

 

1002 3 

 

laag ophogingslaag zand h2 g1 donkerbruingrijs 

 

1003 0 

 

laag fossiele akkerlaag zand 

 

g2 lichtbruin geel 

 



 

 



 

 

Bijlage 3. Vondstenlijst 

V 1 (S 1003), 1 handgevormd aardewerk, wand, prehistorie-vroege middeleeuwen 

V 2 (S 2), 8 brokjes houtskool, prehistorie waarschijnlijk  



Bijlage 9  AERIUS berekening

  bestemmingsplan Hooidijk te Vasse       375
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1  Doelstelling onderzoek 
Op bestaande agrarische grond worden 9 woningen gerealiseerd. 

Doel van dit onderzoek is toetsing van mogelijke (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van 

de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming.  

 

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de toekomstige gewenste 

situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever, ervaringscijfers en 

kengetallen. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en getoetst of het plan 

(mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden.  

 

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de 

berekende resultaten en de conclusie. 

1.2  Projectbeschrijving 
Het plangebied is gelegen aan de Hooidijk te Vasse. Onderstaande afbeelding toont de ligging van het 

plangebied in de omgeving. 

 

 
Ligging van het plangebied 
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Op agrarische grond worden 9 woningen gerealiseerd, bestaande uit 5 woningen op rij en 4 twee onder één 

kap woningen. 

 

 

 

 
Ligging toekomstige situatie 
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1.3  Maatgevende Natura 2000-gebieden 

Voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening moet rekening gehouden worden met Natura 2000- 

gebieden. AERIUS toetst automatisch aan alle Natura 2000-gebieden in Nederland en aan nabijgelegen 

buitenlandse Natura 2000-gebieden. Het meest nabijgelegen en maatgevende Natura 2000-gebied voor dit 

project is Springendal & Dal van de Mosbeek. Deze ligt op een afstand van circa 300 m van het project. Op de 

afbeelding hieronder zijn het plangebied en de betreffende Natura 2000-gebieden weergegeven. 

 

Ligging plangebied in relatie tot de maatgevende Natura 2000-gebieden 
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 

 

2.1  Landelijke wet- en regelgeving 
In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Voor plannen en projecten dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, 

getoetst te worden of het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen 

die gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere 

handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. Met het verdwijnen van het 

Programma Aanpak Stikstof is de ontwikkelingsruimte en standaard grenswaarde voor projecten niet meer 

beschikbaar. 

Op 16 juni 2020 hebben provincies de geldende beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld. Dit 

vormt het nieuwe beleid op basis waarvan de vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming met 

betrekking tot stikstofdepositie plaatsvindt. 

2.2  Voortoets 
Een voortoets heeft tot doel te onderzoeken of er sprake kan zijn van significante gevolgen voor beschermde 

Natura 2000 gebieden. De significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden 

afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De 

instandhoudingsdoelstellingen zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan 

voor dat gebied. Wanneer een plan of project gevolgen heeft voor het gebied, maar de 

instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten. 

Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 

2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan 

mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Hierbij mag een vergelijking worden gemaakt 

met het bestaande gebruik binnen het project zelf (intern salderen) of mag met het stoppen van een 

stikstofuitstotende activiteit elders worden gecompenseerd (extern salderen).  

 

Van plannen die ten opzichte van de feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op 

Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt 

overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dat geval hoeft geen passende 

beoordeling te worden opgesteld.  

 

Wanneer sprake is van een berekende toename van stikstofdepositie kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol/ha/jr 

valt deze binnen de jaarlijkse fluctuatie van stikstofdepositie. Ecologische effecten van een dermate geringe 

toename zijn in het veld niet meer proefondervindelijk meetbaar, zeker niet op afstanden van meer dan 10 km. 

Bij een dergelijke geringe toename kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken van stikstofgevoelige 

habitattypen met zekerheid worden uitgesloten. De hoeveelheid stikstofdepositie die met deze toename 

gepaard gaat heeft geen ecologische betekenis voor de betreffende vegetatie, omdat de hoeveelheid stikstof 

(N) plantenfysiologisch irrelevant is. Een dergelijke lage bijdrage is, in verhouding tot een achtergrondwaarde 

van 1.500 tot 2.000 mol N/ha/jaar, de in de bodem aanwezige voorraden van doorgaans meer dan enkele 

duizenden mol N/ha en de feitelijke stikstofbehoefte van de habitattypen, verwaarloosbaar. De 12 provincies 

hebben daarom bepaald dat een project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of 

gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalent hiervan) in beginsel niet 

vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. 

 

 



Voortoets stikstofdepositie Hooidijk, Vasse  9 

In het geval uit de voortoets blijkt dat: 

 de ontwikkeling wel kan leiden tot een toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van 

Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitat; 

 van deze habitats de KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden 

overschreden; 

dient een volgende stap gezet te worden. Op dat moment wordt door middel van een ecologische voortoets 

onderzocht of ecologische significante effecten uitgesloten kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

kleine deposities en/of deposities voor een korte tijd. Mocht dat laatste ook niet het geval zijn dan is een 

passende beoordeling noodzakelijk. 

 

2.3  Passende beoordeling 
Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet 

natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze 

passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet 

worden aangetast. Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor 

het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in 

het voor het gebied vastgestelde beheerplan. Als het bevoegd gezag (in veel gevallen Provinciale Staten) op 

grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat een plan de natuurlijke 

kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen 

alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en 

compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Berekeningssystematiek 
 

3.1  Gebruikt rekenmodel 
In deze voortoets is gerekend met de AERIUS Calculator. De rekenkern van AERIUS wordt gevormd door het 

Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM. Dit model berekent de verspreiding van stikstof 

door de lucht en de depositie. OPS houdt daarbij rekening met verschillende factoren die de verspreiding en 

depositie van stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de windrichting en -kracht, de ruwheid van het terrein en de 

hoogte van de vegetatie. Voor wegverkeer wordt gebruikt gemaakt van Standaard Rekenmethode 2 (SRM2). 

Daarmee sluit AERIUS aan op de modellering in het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. 

3.2  Input rekenmodel 

Belangrijk voor elk rekenmodel is de kwaliteit van de input. In deze paragraaf wordt voor elk onderdeel de 

bijbehorende uitgangspunten beschreven en onderbouwd. 

 

3.2.1 Referentiesituatie 
Voor het berekenen van de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling op de beschermde natuurgebieden is 

het noodzakelijk de referentiesituatie te modeleren. Omdat sprake is van een plan is de feitelijke en 

planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan de referentiesituatie.  

 

De grond die ontwikkeld gaat worden heeft op dit moment een agrarische functie. Bedrijfsmatig (en vaak ook 

hobbymatige) gebruikte landbouwgronden worden bemest. Dit gebeurt in hoofdzaak met dierlijke mest, vaak 

aangevuld met kunstmest. Bij het toedienen van meststoffen treedt emissie op van ammoniak vanuit de 

meststoffen. De exacte hoeveelheid emissie is van veel factoren afhankelijk (diersoort, mestsoort en -

samenstelling, voeding, e.a.). Voor het bepalen van de uitstoot NH3 van bemeste landbouwgronden wordt 

gebruik gemaakt van kengetallen afgeleid van de INITIATOR-data van RIVM en zijn een naar agrarische regio´s 

herleid gemiddelde. Voor voorliggende ontwikkeling wordt een kengetal van 17,23 kg/ha/j gegeven voor de 

emissie van NH3. Er is sprake van 0,26 ha aan bemeste gronden. Dit zorgt voor een uitstoot NH3 van 4,48 kg/j. 

De uitstoot van de bemesting wordt in AERIUS als een vlakbron ingetekend, op de locatie van de betreffende 

landbouwgronden. 

 

3.2.2 Toekomstig gebruik 
Verkeersbewegingen 

Met betrekking tot het beoogde plan is het van belang te kijken naar de verwachte toename van het aantal 

verkeersbewegingen. Voor het bepalen van de extra verkeersbewegingen wordt als worst case uitgegaan van 8 

motorvoertuigbewegingen per woning per dag. Het plan gaat uit van 9 woningen waardoor het aantal 

verkeersbewegingen in de toekomstige situatie circa 72 zal bedragen. Deze verkeersbewegingen bestaan enkel 

uit licht verkeer. 

Verkeersbewegingen worden in AERIUS als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van 

de woning tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. In dit geval gaan de 

verkeersbewegingen op in het algemene verkeer op de Hooidijk op het punt waar het verkeer op snelheid is 

gekomen. 

 

Overige bronnen 

De woningen worden conform het Bouwbesluit gasloos uitgevoerd. Daarmee is er geen sprake van een 

verbrandingsinstallatie in het huis. Mogelijke stikstofuitstoot door de toekomstige woningen en bijgebouwen is 
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kleinschalig en incidenteel en daardoor niet modelleerbaar, zoals ook beargumenteerd in de Handreiking 

woningbouw en AERIUS van de Rijksoverheid (januari 2020).  

3.2.3 Aanlegfase 
Naast het toekomstig gebruik is ook de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase van het project van belang. Bij de 

realisatie van de woningen zijn gedurende korte tijd werktuigen en machines van de bouwer in het plangebied 

aanwezig. Ook de verkeersbewegingen van de werklieden van en naar de bouwplaats geven een korte 

toename van stikstof emissie. Van een deel van de machines (handgereedschap, snelbouwkranen, liften) wordt 

ervan uit gegaan dat deze elektrisch zijn en dus geen stikstofuitstoot veroorzaken. Voor de daadwerkelijke 

aanleg is nog geen bestek gemaakt. Daarom is er op basis van vergelijkbare projecten en ervaringen elders een 

zo goed mogelijke raming gemaakt van de activiteiten die zorgen voor stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase. In 

deze berekening is ervan uitgegaan dat de aanlegfase van het project maximaal 1 jaar duurt. 

 

Mobiele werktuigen 

Er zijn mobiele werktuigen nodig voor het bouwrijp maken van de gronden en het realiseren van de woningen. 

Voor het invoeren van de mobiele werktuigen is een inschatting  gemaakt van de STAGE klassen van de 

werktuigen, het brandstofverbruik, het aantal uren dat een werktuig stationair draait en de cilinderinhoud, 

waarmee de uitstoot NOx en NH3 door AERIUS is bepaald. De uitstoot van de mobiele werktuigen wordt in 

AERIUS als een vlakbron ingetekend, op de locatie van de werkzaamheden. De overige machines zoals 

vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materieel vallen onder de verkeersbewegingen. 

 

Onderstaande tabel toont de ingevoerde mobiele werktuigen. In bijlage 1 is toegelicht hoe tot onderstaande 

uitgangspunten is gekomen. In dit project wordt gebruikt gemaakt van een elektrische ruw terrein heftruck, 

trilplaat en een minigraver. Het laden en lossen van de vrachtwagens wordt gedaan met de graafmachine, 

hijskraan en ruw terrein heftruck. 

 

Type werktuig STAGE klasse Aantal 
draaiuren 
totaal 

Brandstofverbruik 
(l/j) 

Aantal uren 
stationair 
draaien 

Cilinderinhoud 

Mobiele 
graafmachine 

STAGE IV, 75 
<= kW < 130, 
bouwjaar 
2015 (Diesel) 
 

60 1070 18 5.00 
 

Hijskraan STAGE V, 130 
<= kW < 300, 
bouwjaar 
2019 (Diesel) 
 

20 703 6 10.00 

Betonpomp STAGE V, 130 
<= kW < 300, 
bouwjaar 
2019 (Diesel) 
 

5 176 2 10.00 

Ruw terrein 
heftruck 

elektrisch 
 

    

Trilplaat/stamper elektrisch 
 

    

Mini graver elektrisch 
 

    

tabel mobiele werktuigen bouwrijp maken en bouw woningen 
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Verkeersbewegingen 

Tijdens de aanlegfase zal er sprake zijn van verkeersbewegingen door de werklieden die met het bouwrijp 

maken en de bouw van de woningen bezig zijn. Bij de gemaakte inschatting van het aantal verkeersbewegingen 

van licht verkeer is er rekening mee gehouden dat werklieden met werkbusjes arriveren, waarbij er meerdere 

werklieden in één werkbus zitten. Daarnaast zorgen de aan- en afvoer van materiaal en de mobiele werktuigen 

voor verkeersbewegingen door middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. De schatting van de verkeersbewegingen 

in de aanlegfase is weergegeven in onderstaande tabel. 

  

Type verkeer Gem. aantal per jaar 

Licht  810 

Middel zwaar 59 

Zwaar 250 

 

Verkeersbewegingen worden in AERIUS als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van 

de woning tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. In dit geval gaan de 

verkeersbewegingen op in het algemene verkeer op de Hooidijk op het punt waar het verkeer op snelheid is 

gekomen.  
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Hoofdstuk 4  Resultaten berekening 

4.1 Referentiesituatie 
In het model is de huidige situatie ingevoerd. Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van 

invloed zijn op de stikstofdepositie in de referentiesituatie. Bron 1 betreft de bemesting van de 

landbouwgrond. 

 

 
Afbeelding ingevoerde bronnen AERIUS referentiesituatie 

 

Emissies door bemesting 

Uit de berekening volgt dat door de bemesting in de referentiesituatie (conform paragraaf 3.2.1) de uitstoot 

van NH3 4,5 kg/j bedraagt. 
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4.2 Gebruiksfase 
In het model is de beoogde situatie ingevoerd. Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van 

invloed zijn op de stikstofdepositie van het initiatief. Bron 1 en 2 betreft de toekomstige verkeersbewegingen.  

 

 
Afbeelding ingevoerde bronnen AERIUS gebruiksfase 
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Toename emissies door verkeersbewegingen 

Uit de berekening volgt dat door het toekomstig aantal verkeersbewegingen (conform paragraaf 3.2.2) de 

uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j. 
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Stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 

De uitstoot van NOx als gevolg van het toekomstig gebruik zorgt niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 

mol/ha/j op Natura 2000-gebieden. 

4.3 Aanlegfase 
Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van invloed zijn op de stikstofdepositie van het 

initiatief tijdens de aanlegfase. Bron 1 betreft de mobiele werktuigen en bron 2 betreft de 

verkeersbewegingen. 

 

 
Afbeelding ingevoerde bronnen AERIUS aanlegfase 

 

Toename emissies door mobiele werktuigen 

Uit navolgende tabellen volgt dat door de mobiele werktuigen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.3) de 

uitstoot van NOx 7,78 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j.  
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Toename emissies door verkeersbewegingen 

Uit navolgende tabel volgt dat door de verkeersbewegingen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.3) de 

uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt en de uitstoot van NH3 minder dan 1 kg/j. 
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Stikstofdepositie de Natura 2000-gebieden 

De uitstoot van NOx als gevolg van de mobiele werktuigen en de verkeersbewegingen in de aanlegfase zorgt  

vergeleken met de referentiesituatie niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/j op Natura 2000-gebieden. 
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Hoofdstuk 5  Conclusies 
 

De berekening ten behoeve van de Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een aanpassing van 

de bestemming. Het plan voorziet in het realiseren van 9 woningen aan de Hooidijk te Vasse. 

 

Toekomstig gebruik 

Het toekomstig gebruik van de woningen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden geen bijdrage aan 

stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

 

Aanlegfase 

De aanleg van woningen veroorzaakt op Natura 2000-gebieden op basis van de inschatting van de 

werkzaamheden vergeleken met de referentiesituatie niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/j op 

Natura 2000-gebieden. 

 

Eindconclusie 

Als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd neemt de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in zowel de gebruiksfase als de aanlegfase niet toe. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat er geen mogelijke negatieve effecten van dit project op beschermde Natura 2000-

gebieden zal plaatsvinden. Het aanvragen van een Wnb-vergunning is daarom niet nodig voor dit project. 
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Bijlagen   
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Bijlage 1: Toelichting uitgangspunten aanlegfase 

 

Onderstaand is toegelicht hoe is gekomen tot de uitgangspunten voor het modelleren van de aanlegfase. 

 

STAGE klasse 

De stageklassen betreffen emissienormen voor mobiele werktuigen en zijn afhankelijk van het bouwjaar en het 

vermogen van het mobiele werktuig. Bij de emissieberekening op basis van brandstofverbruik per stageklasse, 

rekent AERIUS met categorieën stageklassen en emissiefactoren die betrekking hebben op dieselmotoren en 

zijn overgenomen uit het Emissiemodel Mobiele Machines (TNO-rapport 2009). 

 

Voor elk werk wordt door een bouwer normaal gesproken een machine ingezet met het laagste vermogen dat 

werkbaar is voor de uitvoering. Dit omdat machines met een hoger vermogen meer brandstofverbruik hebben. 

Bij de selectie van het vermogen is dan ook gekozen voor een gemiddeld vermogen passend bij het werk.  

 

Voor wat betreft het bouwjaar is gekeken naar de gemiddelde levensduur van de gebruikte werktuigen. Hierbij 

is aangesloten bij de mediane levensduur (TNO-rapport 2009) van de betreffende werktuigen, afgerond op hele 

jaren. Het jaar van uitvoering minus de levensduur geeft een goede raming van het gemiddelde bouwjaar van 

de gebruikte machines. Als de initiatiefnemer heeft aangegeven oudere of nieuwere mobiele werktuigen te 

gebruiken, is van de door de initiatiefnemer opgegeven bouwjaren uitgegaan. 

 

Brandstofverbruik 

Om het brandstofgebruik (Diesel) per jaar te schatten is aangesloten bij de formule die is opgenomen in het 

TNO rapport 2020 R11528. De formule is als volgt: 

 

Brandstofverbruik [liters] = 0,245 * arbeid [kWh] + (0,52 + 0,0034 * maximaal vermogen [kW]) * draaiuren [h] 

 

AdBlue verbruik 

Het AdBlue verbruik in liters varieert van 4% tot 6% van het dieselgebruik. In deze berekening is rekening 

gehouden met een gemiddeld AdBlue verbruik van 5% van het dieselgebruik. 
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Bijlage 2: AERIUSberekening toekomstig gebruik  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Buro SRO Oost

Inrichtingslocatie Hooidijk,

����RA Vasse

Activiteit
Omschrijving Hooidijk, Vasse

Toelichting gebruik woningen

Berekening
AERIUS kenmerk RnaP�Zzg�EGW

Datum berekening 02 december 2022, 16:05

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 1 - Beoogd 2021 54,3 g/j 0,7 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 1 - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/6RnaP6Zzg1EGW (02 december 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2021

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 54,3 g/j 0,7 kg/j

Projectberekening

3/6RnaP6Zzg1EGW (02 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m

Projectberekening

4/6RnaP6Zzg1EGW (02 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RnaP6Zzg1EGW (02 december 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2021

1 Wegverkeer | Weg
Naam wegverkeer Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 85,4 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 27,2 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

2 Wegverkeer | Weg
Naam wegverkeer Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 85,3 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 27,1 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RnaP6Zzg1EGW (02 december 2022)
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Bijlage 3: AERIUSberekening aanlegfase  

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of

leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de

Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel

relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Buro SRO Oost

Inrichtingslocatie Hooidijk,

����RA Vasse

Activiteit
Omschrijving Hooidijk, Vasse

Toelichting aanleg woningen

Berekening
AERIUS kenmerk RqqZDLnDy�JJ

Datum berekening 02 december 2022, 16:04

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Situatie 2: Referentie - Referentie 2023 4,5 kg/j -

Situatie 1 - Beoogd 2022 0,5 kg/j 20,0 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Situatie 2: Referentie - Referentie
3.837,85 mol/ha/j 5675468

Springendal & Dal van

de Mosbeek

Situatie 1 - Beoogd
1.921,67 mol/ha/j 5651003

Springendal & Dal van

de Mosbeek

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,15 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,01 mol/ha/j

Projectberekening

2/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Situatie 2: Referentie (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Landbouw | Landbouwgrond | Bron 1 4,5 kg/j -

Projectberekening

3/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
werktuigen bouw woningen

0,5 kg/j 19,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 7,2 g/j 0,3 kg/j

Projectberekening

4/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m

Projectberekening

5/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 0,15 1.843,23 0,00 0,00 0,15 0,01

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Springendal &

Dal van de

Mosbeek (45)

0,15 1.843,23 0,00 0,00 0,15 0,01

Projectberekening

6/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Situatie 2: Referentie, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam Bron 1
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Meststo�en

Uittreedhoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 4,5 kg/j

Type Stof Emissie

 Mestaanwending: dierlijke mest NOₓ 0,0 kg/j

NH₃ 4,5 kg/j

Projectberekening

7/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)



Situatie 1, Rekenjaar 2022

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam werktuigen bouw
woningen

NOₓ 19,7 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

graafmachine

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja
1070 l/j 55 u/j 54 l/j NOₓ

10,7

kg/j

NH₃
0,3

kg/j

Hijskraan
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja
703 l/j 36 u/j 35 l/j NOₓ

7,3

kg/j

NH₃
0,2

kg/j

Betonpomp
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:

ja
176 l/j 9 u/j 9 l/j NOₓ

1,7

kg/j

NH₃
42,2

g/j

2 Wegverkeer | Weg
Naam verkeer aanleg woningen Links Rechts NOₓ 0,3 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 19,3 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 7,2 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

8/8RqqZDLnDy7JJ (02 december 2022)
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. is door Buro Ontwerp & Omgeving een quickscan natuurtoets 

uitgevoerd aan de Hooidijk te Vasse. Het initiatief voorziet in de realisatie van vijf rijtjeswoningen en vier 

twee-onder-één-kapwoningen op een perceel dat in de huidige situatie onbebouwd is. 

 

Het doel van de natuurtoets is om een indicatie te krijgen van de aanwezigheid en (mogelijke) effecten van 

de ingreep op beschermde gebieden en dier- en plantensoorten. Uit deze natuurtoets moet blijken of er 

nadelige effecten zijn op gebieden met een speciale beschermingsstatus, namelijk de Natura 2000-gebie-

den en het Natuurnetwerk Nederland. Vervolgens worden de mogelijke effecten onderzocht op onder de 

Wet natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten. Als (nadelige) effecten niet uit te sluiten zijn 

moet nader onderzoek plaatsvinden, moeten er mitigerende/compenserende maatregelen getroffen wor-

den en/of eventueel een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Deze natuur-

toets is gebaseerd op bureauonderzoek en een veldonderzoek. 

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens het projectgebied (hoofdstuk 2), de werkwijze 

(hoofdstuk 3), het beleidskader (hoofdstuk 4), de resultaten (hoofdstuk 5) en de conclusie (hoofdstuk 6) 

beschreven. 
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2 PROJECTGEBIED EN WERKZAAMHEDEN 

 

2.1 Beschrijving projectgebied 

Het projectgebied betreft een agrarisch perceel van ca. 3.000 m2 aan de Hooidijk en ligt direct ten oosten 

van de kern van Vasse. De omgeving kan daarom deels worden omschreven als een woongebied en deels 

als buitengebied met weilanden, akkers, houtwallen en bosgebieden. Op de navolgende afbeelding is de 

begrenzing van het projectgebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1: Ligging van het projectgebied (rood kader). 

 

2.2 Algemene constateringen  

De locatie bestaat uit twee grasvelden op een hoger gelegen es. De grasvelden worden van elkaar geschei-

den worden door een smal paadje. Het westelijke grasveldje is omheind met prikkeldraad en er staat een 

klein schuurtje dat voor het houden van dieren werd gebruikt. Ten tijde van het veldbezoek was er geen 

vee aanwezig. Verder staat er nog een tweede schuurtje, een coniferenhaag, enkele bosschages en een 

fruitboom (appel of peer). Het projectgebied wordt aan de westzijde begrensd door een forse groensingel, 

aan de zuidzijde door de Hooidijk, aan de oostzijde door weilanden en aan de noordzijde door de bestaande 

woonwijk Steenbrei III. Figuur 2 geeft een sfeerimpressie van het projectgebied. 
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Figuur 2: Foto vanuit de zuidwestelijke hoek in de richting van het projectgebied (linksboven); Het smalle paadje dat de 

twee grasvelden van elkaar scheidt (rechtsboven); Klein schuurtje dat gebruikt kan worden voor het houden van dieren 

(linksonder); Bosschages en boom in het noordelijke deel van het projectgebied rechtsonder).  

 

2.3 Geplande werkzaamheden 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om vijf rijtjeswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen te 

realiseren.  
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3 WERKWIJZE 
 

3.1 Bureauonderzoek 

Voorafgaand aan het veldbezoek is onderzoek gedaan naar de ligging van het gebied ten opzichte van be-

schermde natuurgebieden, de voorkomende habitats en de verspreidingsgegevens van beschermde soor-

ten in en rondom het gebied. De bronnen die hiervoor zijn geraadpleegd zijn te vinden in de literatuurlijst 

(zie hoofdstuk 7). 

 

3.2 Veldbezoek 

Het veldbezoek is uitgevoerd op 6 februari 2021 en vond plaats van 13:30 tot 14:10. Tijdens het veldbezoek 

was het bewolkt, stond er een matige wind (O4) en was het 1 graden Celsius. Er is gekeken naar het terrein 

en de geschiktheid hiervan voor beschermde plant- en diersoorten. Ook is gekeken naar de aanwezigheid 

van beschermde soorten, met inbegrip van sporen als braakballen, uitwerpselen, nesten en andere moge-

lijke verblijfplaatsen. 

 

3.3 Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van 

natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid 

van het projectgebied voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van deze soorten. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan natuurtoets geldig is voor een periode van maximaal 

drie jaar, tenzij de ecologische omstandigheden in deze periode wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet 

natuurbescherming, of wanneer inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een 

project met meer dan drie jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de natuurtoets opnieuw te 

onderzoeken. 
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4 BELEIDSKADER 

 

4.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel de natuur te beschermen, te ontwikkelen en de biolo-

gische diversiteit te behouden en herstellen. Voor ruimtelijke ingrepen zijn naast de algemene zorgplicht 

(artikel 1.11) ook hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden), hoofdstuk 3 (soortenbescherming) en hoofdstuk 4 

(houtopstanden) van de Wnb van belang. Beschermde gebieden die geen deel uitmaken van het Natura 

2000-netwerk vallen onder het Natuurnetwerk Nederland. Deze gebieden vallen echter niet onder de Wnb, 

maar worden op provinciaal niveau beschermd. 

 

4.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000-gebieden zijn aangewezen op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Unie. 

Dit zijn gebieden waarin habitats en soorten beschermd worden die van Europees belang zijn. Per Natura 

2000-gebied zijn specifieke instandhoudingsdoelen opgesteld. Projecten en andere handelingen die nega-

tieve effecten hebben op de kwaliteit van de habitats en/of de instandhoudingsdoelen van het gebied mo-

gen niet plaatsvinden zonder een vergunning. Dit geldt niet alleen voor projecten en handelingen binnen 

het Natura 2000-gebied. Ook projecten en handelingen aangrenzend of buiten het gebied kunnen nega-

tieve effecten veroorzaken. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit een netwerk van natuurgebieden en heeft als doel deze beter 

met elkaar en omringende agrarische gebieden te verbinden. Het NNN is niet meegenomen in de Wnb; 

provincies wijzen zelf gebieden aan en dragen de verantwoordelijkheid voor het NNN en zijn behoud en 

ontwikkeling. In Overijssel zijn de NNN-gebieden aangewezen in de provinciale omgevingsvisie en be-

schermd volgens de bijbehorende omgevingsverordening. 

 

Ruimtelijke ingrepen mogen de kenmerken en waarden van het NNN niet schaden. Dit wordt gewaarborgd 

door het ‘nee, tenzij’-principe. Dit houdt in dat de voorgenomen ontwikkeling geen doorgang kan vinden 

als er sprake is van significant negatieve effecten, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- De ontwikkeling moet van groot openbaar belang zijn; 

- Er zijn geen reële alternatieven; 

- Negatieve effecten op oppervlakte, samenhang en wezenlijke kenmerken en waarden worden zo-

veel mogelijk beperkt en de overblijvende effecten worden gelijkwaardig gecompenseerd. 

 

4.3 Soortbescherming 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes voor soorten: 

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1) 

- Beschermingsregime soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage II van het verdrag van 

Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn (Wnb § 3.2) 

- Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3) 
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In de voorgenoemde paragrafen uit de Wnb zijn verbodspalingen vastgesteld en is vastgesteld voor welke 

handelingen een vrijstelling verleend kan worden. De verbodsbepalingen houden in dat vogels en andere 

beschermde soorten niet gedood of opzettelijk gestoord mogen worden en nesten, voortplantings- en rust-

plaatsen niet beschadigd mogen worden. Verder mogen beschermde planten niet geplukt of vernield wor-

den. Als de werkzaamheden van het project leiden tot het overtreden van deze verbodsbepalingen moet 

worden nagegaan of een provinciale vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen. 

 

4.4 Houtopstanden 

Als houtopstanden buiten de bebouwde kom worden geveld kan er een meld- en herbeplantingsplicht gel-

den. Dergelijke houtopstanden worden in de Wet natuurbescherming omschreven als een zelfstandige 

eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend die een oppervlakte van 10 are of meer 

beslaan. Ook wordt een rijbeplanting van meer dan twintig bomen als houtopstand gerekend (Wnb §4.1). 
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5 RESULTATEN  

 

5.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen 

op een afstand van circa 265 meter en betreft het ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’. Andere Natura 

2000-gebieden op minder dan 10 kilometer afstand zijn ‘Hügelgräberheide Halle-Hesingen’ (ca. 2,95 km), 

‘Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek’ (ca. 6,9 km) en ‘Itterbecker Heide’ (ca. 8,4 km) (figuur 3). 

 

 
Figuur 3. Ligging projectgebied (donkere pijl) t.o.v. de Natura 2000-gebieden (groen gearceerde vlakken). 
 

Storingsfactoren als oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, 

verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten 

zijn niet aan de orde. Gezien de ligging van het projectgebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden 

en de aard van de werkzaamheden kunnen deze negatieve effecten op voorhand worden uitgesloten. In-

directe negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen echter niet op voorhand worden uitge-

sloten. Er wordt daarom verzocht om een AERIUS-berekening uit te laten voeren. 
 

Natuurnetwerk Nederland 

Het projectgebied ligt op circa 66 meter afstand van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN) (figuur 4). Gezien de ligging buiten deze gebieden en de aard van de werkzaamheden worden 

de kernkwaliteiten en ontwikkelingen van het NNN niet aangetast. 
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Figuur 4. Ligging projectgebied (rood vlak) ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (donkergroen). 

 

Houtopstanden 

De bosschages en fruitboom in het projectgebied vallen niet onder de definitie houtopstanden, zoals be-

doeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. Deze elementen bevinden zich in het noorden van 

het projectgebied in de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Wel 

kan er middels gemeentelijke regelgeving een kapvergunning nodig zijn als deze houtopstanden worden 

verwijderd. 
 

5.2 Soortbescherming 

Vleermuizen 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens kunnen in de omgeving van het projectgebied de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleer-

muis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en watervleermuis. Alle vleermuissoorten vallen onder de 

Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb). 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen kunnen globaal opgedeeld worden in boombewonende soorten zoals de rosse vleermuis en 

gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis. Ook zijn er soorten die zowel gebouw- als 

boombewonend zijn. 
 
Gebouwbewonende soorten maken doorgaans gebruik van spouwruimtes, spleten en vergelijkbare ruim-

tes in gebouwen. In het projectgebied zijn twee kleine schuurtjes aanwezig. Deze zijn echter niet voorzien 

van geschikte tussenruimtes waardoor de schuurtjes niet kunnen voorzien in een verblijfsfunctie. Nega-

tieve effecten op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen kunnen daarom worden uitgeslo-

ten. 
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De fruitboom in het noordelijke deel van projectgebied heeft geen holtes die kunnen voorzien in een ver-

blijfplaats. Hierdoor zijn negatieve effecten op verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen uitgeslo-

ten. In de naast het projectgebied gelegen groensingel werden ook geen holtes aangetroffen. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen volgen vaak lijnvormige elementen om heen en weer te bewegen tussen de verblijfplaatsen 

en foerageergebieden. Het behoud van lijnvormige landschapselementen is daarom van groot belang voor 

de instandhouding van vleermuispopulaties. Met de bouw van nieuwe woningen worden geen kwetsbare 

verbindingen aangetast. Daarnaast blijft de naast het projectgebied gelegen groensingel intact. Negatieve 

effecten op vliegroutes van vleermuizen kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

Foerageergebieden 

De in Nederland voorkomende vleermuizen leven allemaal van insecten. Ze foerageren daarom op allerlei 

plekken waar veel vliegende insecten aanwezig zijn. Enkele voorbeelden van dit soort gebieden zijn wind-

beschutte plaatsen langs lijnvormige elementen (bijv. sloten, beken en houtwallen), maar ook open plek-

ken in bosgebieden of langs oevers met rietkragen. Bij het verdwijnen van essentiële foerageergebieden 

gaan de verblijfplaatsen ook verloren. Met de bouw van nieuwe woningen verdwijnen er geen foerageer-

gebieden. Daarnaast blijft de naast het projectgebied gelegen groensingel intact. Negatieve effecten op 

essentiële foerageergebieden kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Algemene soorten 

Verschillende algemene grondgebonden zoogdieren kunnen voorkomen in en rondom het projectgebied, 

bijvoorbeeld de bosmuis en rosse woelmuis. Zo werden tijdens het veldbezoek een muizennest, molsho-

pen, muizenholen en een konijnenhol (figuur 5) aangetroffen. Het is niet uit te sluiten dat deze zoogdieren 

in het projectgebied aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden. Voor deze grondgebonden zoogdieren geldt 

in Overijssel een vrijstelling van de Wet natuurbescherming. Verder moet wel de zorgplicht in acht worden 

gehouden (artikel 1.11 Wnb), waarbij handelingen die nadelige effecten hebben achterwege gelaten moe-

ten worden. Indien dit niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten te 

voorkomen of beperken. 
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Figuur 5. Hergebruik van een voormalig vogelnest (waarschijnlijk een merel) door een muis of woelmuis. Het nest is 

komvormig, gevuld met nootjes en werd aangetroffen in het schuurtje naast de groensingel (links); Konijnenhol op het 

westelijke veldje (rechts). 

 

Strikt beschermde soorten 

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen de egel, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, 

wild zwijn en eekhoorn in de omgeving van het projectgebied voorkomen. 

 

De egel is een nachtactieve soort die voorkomt in bijna alle landschapstypen. Ze hebben echter een voor-

keur voor tuinen, bosranden, struweel en loofbossen met voldoende ondergroei. De zomer- en winternes-

ten bevinden zich in een nest van bladeren, takken en ander plantaardig materiaal. ’s Zomers slapen ze ook 

in dicht struikgewas of in konijnenholen (Veldman & Troost, 2019). Tijdens het veldbezoek werden een 

konijnenhol en diverse ophopingen van takken en bladeren aangetroffen die mogelijk door de egel worden 

gebruikt als verblijfplaats (figuur 5 en 6). Deze bevinden zich bij de bosschages in het noordelijke deel van 

het projectgebied. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden kunnen daarom niet worden uit-

gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Ophoping van takken en bladeren vormen een potentiële rust- of verblijfplaats voor de egel. 
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De boommarter is een bosbewoner die in verschillende bostypen voorkomt. Boommarters verblijven in 

holen van andere diersoorten en passen die naar eigen behoefte aan. Vaak zijn dit holtes die zijn uitgehakt 

door spechten of burchten van vossen en dassen (Zoogdiervereniging, 2021a). Dergelijke boomholtes en 

burchten werden niet aangetroffen binnen de begrenzing van het projectgebied. Daarnaast zijn de bos-

schages onvoldoende ontwikkeld om tot het functioneel leefgebied van de boommarter te behoren. Nega-

tieve effecten op de soort kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De steenmarter gebruikt hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes, boomholtes en dichte stru-

welen als verblijfplaats (Zoogdiervereniging, 2021c). Tijdens de quickscan is daarom gelet op sporen (bijv. 

latrines en prooiresten) die duiden op de aanwezigheid van de soort. Deze werden niet aangetroffen. Daar-

naast zijn de bosschages onvoldoende ontwikkeld om tot het functioneel leefgebied van de steenmarter te 

behoren. Negatieve effecten op de soort kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De bunzing, hermelijn en wezel zijn kleine marterachtigen die in kleinschalige cultuurlandschappen voor-

komen (Bouwens, 2017). Alle kleine marters zoeken graag dekking in houtwallen, houtstapels of heggen. 

Ze nestelen vaak in holen van andere diersoorten. Zo wordt de bunzing vaak aangetroffen in de holen van 

konijnen, mollen, vossen en dassen, maar bijvoorbeeld ook andere beschutte ruimtes zoals onder boom-

wortels of takkenrillen. De hermelijn nestelt meestal in de holen van mollen en konijnen en de wezel vooral 

in holen van muizen, ratten en konijnen (Veldman & Troost, 2019). Zowel de rust- en verblijfplaatsen als de 

functionele leefomgeving van de kleine marters zijn beschermd. In het projectgebied is tenminste één ko-

nijnenhol aanwezig (figuur 5) en de bosschages aan de noordelijke rand van het projectgebied kunnen be-

horen tot het functioneel leefgebied (figuur 6). Omdat onduidelijk is of de kleine marters aanwezig zijn 

kunnen negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden niet worden uitgesloten.  

 
Wilde zwijnen komen voornamelijk voor in eiken- en beukenbossen. In Nederland worden ze vooral aan-

getroffen op de Veluwe en de Meinweg, maar ook in andere delen van het land komt het wild zwijn voor. 

Dichter bij het projectgebied bevindt zich een populatie in het Bentheimer Wald (omgeving Bad Bentheim, 

Duitsland). Door de aanwezigheid van wilde zwijnen in dit gebied wordt de soort incidenteel ook in de 

omgeving van het projectgebied waargenomen (WBE West-Twente, 2021). Tijdens het veldbezoek werden 

er echter geen sporen van de soort aangetroffen. Daarnaast maken het tekort aan schuilgelegenheden en 

de geringe afstand tot de bebouwde kom het tot een ongeschikt leefgebied voor de soort. Hierdoor kunnen 

negatieve effecten op het wild zwijn worden uitgesloten. 

 

Eekhoorns bouwen bolvormige nesten in bomen. Deze hebben een doorsnede van 30 tot 50 cm en zijn 

vooral ‘s winters goed waarneembaar. Soms gebruiken ze ook boomholtes, oude kraaien- of eksternesten 

of grote nestkasten als nestplaats. Nesten van eekhoorns kunnen op die van de ekster lijken, maar zijn te 

onderscheiden door de aanwezigheid van blaadjes (Zoogdiervereniging, 2021b). De bosschages en fruit-

boom in het noordelijk deel van het projectgebied zijn echter niet voorzien van holtes of nesten die kunnen 

functioneren als verblijfplaats voor de soort. In de groensingel naast het projectgebied werden ook geen 

holtes of nesten aangetroffen. Negatieve effecten op de eekhoorn kunnen daarom worden uitgesloten. 
 
  



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   14    3411.01 

Vogels 

Algemene soorten 

Verschillende algemene vogelsoorten kunnen voorkomen in en rondom het projectgebied. Tijdens het 

veldbezoek werden de houtduif, heggenmus en winterkoning waargenomen. Alle in het wild levende vo-

gelsoorten mogen niet opzettelijk gestoord, gevangen of gedood worden volgens de Vogelrichtlijn (artikel 

3.1 Wnb). Tevens zijn alle vogelsoorten tijdens het broedseizoen beschermd. Omdat niet kan worden uit-

gesloten dat algemene vogels het volgende broedseizoen zullen nestelen in het projectgebied, geldt dat 

buiten het broedseizoen moet worden gewerkt om verstoring te voorkomen. Voor de meeste vogels kan 

worden aangenomen dat het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli loopt, maar bij enkele soorten 

begint het seizoen eerder of loopt het langer door. Geldend hierbij is de aanwezigheid van een broedgeval 

op het moment van ingrijpen. 
 

Strikt beschermde soorten 

Van sommige vogelsoorten zijn de vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd. In de omgeving van 

Vasse kunnen dit de volgende soorten zijn: wespendief, buizerd, havik, sperwer, torenvalk, boomvalk, kerk-

uil, bosuil, ransuil, steenuil, zwarte specht, raaf, boerenzwaluw, huiszwaluw, grote gele kwikstaart en huis-

mus. Van deze soorten kunnen de wespendief, havik, boomvalk, zwarte specht, raaf, huiszwaluw en grote 

gele kwikstaart op voorhand worden uitgesloten. Zo broeden de wespendief, havik, boomvalk, zwarte 

specht en raaf alleen in bosgebieden of houtopstanden waar geen verstoring optreedt, bevindt de broed-

biotoop van de grote gele kwikstaart zich langs beken en rivieren in bosrijke gebieden en ontbreekt het aan 

geschikte bebouwing voor de huiszwaluw. 

 

De buizerd is een roofvogel die voorkomt in gevarieerde landschappen waar weilanden worden afgewisseld 

met houtwallen, bosranden en andere houtopstanden (BIJ12, 2017a). Het projectgebied vormt daarom een 

potentieel geschikte leefomgeving voor de soort. In de groensingel naast het projectgebied bevinden zich 

echter geen nesten, waardoor negatieve effecten op de jaarrond beschermde nestplaatsen van de buizerd 

kunnen worden uitgesloten. 

 

De sperwer broedt voornamelijk in jonge dichte naaldbossen en halfopen landschappen, maar kan ook in 

laanbomen, geïsoleerde bosjes en parken broeden (Vogelbescherming Nederland, 2021d). In de groensin-

gel naast het projectgebied bevinden zich echter geen nesten, waardoor negatieve effecten op de jaarrond 

beschermde nestplaatsen van de sperwer kunnen worden uitgesloten. 

 

De torenvalk komt voor in open en halfopen boerenland met voldoende aanbod aan woelmuizen. Ze broe-

den hier in speciale nestkasten, in oude kraaiennesten of in nissen van gebouwen (Vogelbescherming Ne-

derland, 2021e). In de projectgebieden zijn echter geen nestkasten of oude kraaiennesten aanwezig. Ook 

werden in de kleine schuurtjes geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een nestlo-

catie. Negatieve effecten op de torenvalk kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

De bosuil komt voor in loof- en gemengde bossen, houtwallen, boerenerven en grote stadsparken met 

oude bomen. De soort nestelt in boomholtes, nestkasten en ruimtes in oude schuren (Vogelbescherming 

Nederland, 2021b). Tijdens het veldbezoek werden geen sporen aangetroffen die duiden op een nestlocatie 

van de soort. De bomen in de groensingel naast het projectgebied zijn niet voorzien van nestholtes. Hier-

door kunnen negatieve effecten op de jaarrond beschermde nesten van de bosuil worden uitgesloten. 
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De kerkuil leeft doorgaans in cultuurlandschappen waar ook kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen 

en bosjes worden aangetroffen. De soort broedt in Nederland in ongeveer 90% van de gevallen in nest-

kasten die in boerenschuren zijn geplaatst (BIJ12, 2017c). In het projectgebied is geen geschikte bebouwing 

aanwezig, waardoor er geen nest- of rustplaatsen zijn. Ook werden er geen sporen aangetroffen. Negatieve 

effecten op de kerkuil kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De ransuil leeft in kleinschalige landbouwlandschappen, bosranden, parken en open bosgebieden. De soort 

broedt meestal in oude nesten van kraaien, eksters en soms in oude nesten van reigers, roofvogels of eek-

hoorns. Bij voorkeur bevinden deze zich in naaldbomen, maar ook in boomopslag, houtwallen en vrij-

staande bomen (Vogelbescherming Nederland, 2021c). In de groensingel naast het projectgebied is daarom 

gekeken naar de aanwezigheid van nesten in bomen, maar deze werden niet aangetroffen. Negatieve ef-

fecten op de ransuil kunnen daarom worden uitgesloten. 

 

De steenuil is een soort die voorkomt in kleinschalige cultuurlandschappen. Steenuilen broeden meestal in 

boomholten, nestkasten of nauwe ruimtes in gebouwen, bijvoorbeeld tussen de dakbedekking en het be-

schot. De steenuil is een zeer honkvaste soort die jaarrond gebruikt maakt van het nest (BIJ12, 2017e). In 

het projectgebied zijn geen geschikte nestlocaties in gebouwen of holtes in bomen aanwezig waardoor er 

geen nest- of rustplaatsen zijn. Ook werden er geen sporen aangetroffen. Negatieve effecten op de steenuil 

kunnen daarom worden uitgesloten. 
 

De boerenzwaluw is een soort die voorkomt in open en halfopen boerenland waar ze nestelen in boeren-

schuren met openingen waar ze in en uit kunnen vliegen (Vogelbescherming Nederland, 2021a). De schuur-

tjes zijn daarom onderzocht op de aanwezigheid van nestlocaties. In het kleine schuurtje naast de groen-

singel is een vogelnest aanwezig, hoogstwaarschijnlijk van een merel, die nu gebruikt wordt door een muis 

of woelmuis. Er zijn verder geen nesten aanwezig, waardoor negatieve effecten op vaste rust- en nestplaat-

sen van de boerenzwaluw kunnen worden uitgesloten. 

 
De huismus is een standvogel die gebonden is aan bebouwing en komt voornamelijk voor in dorpen en 

steden. Nesten worden doorgaans gebouwd onder dakpannen of kieren en spleten van woningen (BIJ12, 

2017b). In het projectgebied zijn geen geschikte nestlocaties aanwezig en de aanwezige bosschages zullen 

daarom niet behoren tot de functionele leefomgeving. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamhe-

den kunnen worden uitgesloten. 
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Naast strikt beschermde soorten, staan er ook soorten in de Wet natuurbescherming beschreven waarvan 

het nest alleen jaarrond beschermd is als er zwaarwegende ecologische redenen zijn. In de omgeving van 

het projectgebied kunnen dit de volgende soorten zijn: ijsvogel, groene specht, grote bonte specht, mid-

delste bonte specht, kleine bonte specht, glanskop, veldleeuwerik, boomklever, boomkruiper, spreeuw, 

grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en ringmus. Dit zijn 

voornamelijk holenbroeders, maar ook soorten die afhankelijk zijn van akkerland of soorten die op of tegen 

gebouwen aan nestelen. Voor de meeste soorten geldt dat ze in de omgeving van het projectgebied vol-

doende uitwijkmogelijkheden hebben, waardoor er geen ecologisch zwaarwegende redenen zijn om po-

tentiële nesten van deze soorten jaarrond te beschermen. Voor soorten die afhankelijk zijn van akkerland 

geldt dat deze in vrijwel heel Nederland zeer sterk in aantal zijn afgenomen. In de omgeving van Vasse kan 

het gaan om de veldleeuwerik en ringmus. Voor de veldleeuwerik ligt het projectgebied te dicht bij de 

bebouwde kom en worden de landbouwgronden te intensief bewerkt. Hierdoor worden broedgevallen van 

de veldleeuwerik niet verwacht. Daarnaast zijn er geen boomholtes of nestkasten aanwezig voor de ring-

mus, waardoor ook negatieve effecten op deze soort zijn uitgesloten 
 

Reptielen en amfibieën 

Algemene soorten 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens zijn verschillende algemene amfibieën in en rondom het 

projectgebied te verwachten, bijvoorbeeld de kleine watersalamander en bruine kikker. Voor de algemene 

soorten geldt een vrijstelling van de Wet natuurbescherming. Verder geldt wel de zorgplicht (artikel 1.11 

Wnb), waarbij handelingen die nadelige effecten hebben achterwege gelaten moeten worden. Indien dit 

niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen of beperken. 

 

Strikt beschermde soorten 

Uit de openbare beschikbare verspreidingsgegevens blijkt dat de heikikker, poelkikker, kamsalamander, 

zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm in de omgeving van het projectgebied kunnen voorko-

men. De heikikker, poelkikker, kamsalamander en zandhagedis vallen onder de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 

Wnb) en de hazelworm en levendbarende hagedis zijn nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb). 

Van deze soorten kunnen de heikikker, poelkikker en kamsalamander op voorhand worden uitgesloten 

door het ontbreken van aquatische elementen. 

 
De zandhagedis komt voor in zandige, droge heide- en duingebieden met struikhei. Ze hebben voldoende 

zonnige plekken nodig om op te kunnen warmen (BIJ12, 2017f). In het projectgebied zijn deze habitattypen 

niet aanwezig, waardoor negatieve effecten op de soort kunnen worden uitgesloten. 

 

De levendbarende hagedis komt voornamelijk voor op heidevelden en hoogvenen en wordt hier vaak op 

vochtige plekken waargenomen. De soort komt ook voor in bermen, ruige graslanden, open bossen en 

duingebieden (BIJ12, 2017d; RAVON, 2021b). Het projectgebied voldoet niet aan de habitateisen die de le-

vendbarende hagedis stelt. De aanwezige graslanden zijn kort gemaaid en niet van een natuurlijke samen-

stelling. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden kunnen worden uitgesloten. 

 

 

 



Quickscan natuurtoets Buro Ontwerp & Omgeving 

 

 

Herontwikkeling Hooidijk te Vasse   17    3411.01 

De hazelworm verblijft vaak onder vegetatie en dood hout en komt voornamelijk voor in open bossen, 

bosranden, heideterreinen, houtwallen en bermen op zand- en lössgronden (RAVON, 2021a). De bosscha-

ges in het noordelijk deel van het projectgebied zijn te klein van oppervlak om tot een vaste rust- of ver-

blijfplaats van een hazelworm te behoren. Negatieve effecten op de hazelworm kunnen daarom worden 

uitgesloten. 
 

Vlinders 

Uit de openbare beschikbare verspreidingsgegevens blijkt dat de strikt beschermde grote vos, kleine ijsvo-

gelvlinder, grote weerschijnvlinder en bruine eikenpage eventueel te verwachten zijn in de omgeving van 

het projectgebied. Deze vlindersoorten zijn nationaal beschermd onder de Wet natuurbescherming (artikel 

3.10 Wnb). 

 

De grote vos is een zeldzame, migrerende vlinder die haar eitjes legt rond de bovenste takken van hoogop-

gaande bomen. In Nederland voorzien iepen in 96% van de gevallen in de voortplantingsplaatsen van grote 

vossen. Sommige wilgensoorten, de pruim en de zoete kers vullen de overige 4% op. De soort overwintert 

als vlinder in oude, houten schuren, in holle bomen en tussen houtstapels (Nederlands Soortenregister, 

2021). In het projectgebied is een kleine boom uit het geslacht Prunus aanwezig, maar gezien het geringe 

formaat is deze niet geschikt als waardplant. Daarnaast werden in de kleine schuurtjes geen overwinte-

rende exemplaren aangetroffen. Negatieve effecten op de voortplantings- en overwinteringslocaties kun-

nen worden uitgesloten. 

 

De kleine ijsvogelvlinder komt vooral voor langs bosranden van loof- en gemengde bossen en is in alle 

levensstadia afhankelijk van de wilde kamperfoelie (De Vlinderstichting, 2018). Het projectgebied vormt 

geen geschikte voorplantingshabitat omdat er geen waardplanten aanwezig zijn. Negatieve effecten op de 

strikt beschermde kleine ijsvogelvlinder zijn uitgesloten. 

 

De grote weerschijnvlinder komt vooral voor in oude, vochtige bossen, wilgenbroekbossen of bossen langs 

beekdalen. De soort is in alle levensstadia afhankelijk van de boswilg, maar wordt soms ook op de grauwe 

wilg aangetroffen (De Vlinderstichting, 2021b). Het projectgebied vormt geen geschikte voorplantingshabi-

tat omdat er geen waardplanten aanwezig zijn. Negatieve effecten op de strikt beschermde grote weer-

schijnvlinder zijn uitgesloten. 

 

De bruine eikenpage komt hoofdzakelijk voor langs bosranden en open loofbossen waar ook braamstru-

weel wordt aangetroffen. De zomereik vormt de belangrijkste waardplant, maar ook andere eikensoorten 

worden gebruikt (De Vlinderstichting, 2021a). Omdat de zomereiken in de naastgelegen groensingel niet 

worden aangetast kunnen negatieve effecten op de bruine eikenpage worden uitgesloten. 

 

Kevers 

Het nabijgelegen Springendal en het Dal van de Mosbeek staan bekend om de aanwezigheid van het strikt 

beschermde vliegend hert. De soort wordt aangetroffen in oude eikenbossen en de larven zijn voor hun 

voortbestaan afhankelijk van rottend eikenhout dat door schimmels is aangetast (EIS Kenniscentrum Insec-

ten, 2021). Het projectgebied is daarom onderzocht op de aanwezigheid van rottende eikenstobben die als 

voortplantingsplaats kunnen functioneren. Omdat deze niet werden aangetroffen kunnen negatieve effec-

ten op het vliegend hert worden uitgesloten.  
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Overige beschermde soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van strikt beschermde vissen, weekdieren of libellen rondom het pro-

jectgebied. Door het ontbreken van waarnemingen en de afwezigheid van aquatische elementen kunnen 

negatieve effecten op deze soortgroepen worden uitgesloten. 
 

Vaatplanten 

Op basis van openbare verspreidingsgegevens blijkt dat de strikt beschermde dennenorchis, dreps en ko-

rensla in de omgeving van het projectgebied te verwachten zijn. Deze soorten worden beschermd volgens 

artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Van de genoemde soorten kan de aanwezigheid van de den-

nenorchis op voorhand worden uitgesloten. Op de hogere zandgronden komt de dennenorchis alleen voor 

in bosgebieden. 

 

In Nederland komt korensla vrijwel uitsluitend voor op kalkarme wintergraanakkers. Waarnemingen uit de 

omgeving hebben betrekking op ecologisch beheerde graanakkers in het Springendal en Dal van de Mos-

beek. Aangezien de lokale omstandigheden in het projectgebied ongeschikt zijn voor korensla kunnen ne-

gatieve effecten op de soort worden uitgesloten. 

 

Dreps is een zeldzame draviksoort die een voorkeur heeft voor kalkarme wintergraan- en speltakkers. Daar-

naast wordt de soort ook wel aangetroffen op spoorwegterreinen, braakliggende grond, wegbermen, ruig-

ten en soortgelijke terreinen. Omdat de graslanden kort gemaaid zijn en intensief worden gebruikt is het 

projectgebied ongeschikt als standplaats voor dreps. Negatieve effecten kunnen daarom worden uitgeslo-

ten. 

 

Tijdens de quickscan werden de volgende algemene plantensoorten waargenomen: Japanse sierkwee, ha-

zelaar, driekleurig viooltje, vogelmuur, reukeloze kamille, valse kamille en winterpostelein. Voor deze soor-

ten geldt geen ontheffingsplicht. 
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5.3 Samenvatting 

Onderstaande tabel geeft de soorten weer die (mogelijk) aanwezig zijn, de effecten waar ze last van hebben 

en eventuele vervolgstappen die genomen moeten worden. 

 

Soortgroep Soort(en) Aanwezig-

heid 

Mogelijk effect Opmerkingen 

Vleermuizen Verblijfplaatsen gebouw-

bewonende soorten 

Nee Nee - 

Verblijfplaatsen boom-

bewonende soorten 

Nee Nee - 

Vliegroutes 

 

Nee Nee - 

Foerageergebieden Nee Nee - 

Grondgebon-

den zoogdier-

soorten 

Bunzing, hermelijn en 

wezel 

Mogelijk Verstoring of verdwij-

nen verblijfplaatsen 

Nader onderzoek 

nodig 

Egel Mogelijk Verstoring of verdwij-

nen verblijfplaatsen 

Nader onderzoek 

nodig 

Algemene soorten 

 

Ja Nee* - 

Vogels Strikt beschermde soor-

ten 

Nee Nee - 

Algemene soorten Ja Verstoring of verdwij-

nen nestplaatsen 

Werken buiten het 

vogelbroedseizoen 

Reptielen en 

amfibieën 

Strikt beschermde soor-

ten 

Nee Nee - 

Algemene soorten 

 

Mogelijk Nee* - 

Vlinders Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Kevers Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Overige dier-

soorten 

Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

Vaatplanten 

 

Strikt beschermde  

soorten 

Nee Nee - 

*Er dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 
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6 CONCLUSIE 

 

6.1 Conclusies gebieds- en soortbescherming 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het project op vaste verblijf- en rustplaatsen van 

beschermde plant- en diersoorten (Wnb). Daarnaast zijn de mogelijke effecten op beschermde natuurge-

bieden onderzocht. Deze worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. 

 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000-gebieden. Storingsfactoren als oppervlakteverlies, versnippe-

ring, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door trilling, op-

tische verstoring en verstoring door mechanische effecten zijn niet aan de orde. Gezien de afstand tot het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (265 meter) en de aard van de werkzaamheden kunnen deze negatieve 

effecten op voorhand worden uitgesloten. Indirecte negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie 

kunnen echter niet op voorhand worden uitgesloten. Er wordt daarom verzocht om een AERIUS-berekening 

uit te laten voeren. 
 

Het projectgebied ligt op circa 66 meter afstand van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN). Gezien de ligging buiten deze gebieden en de aard van de werkzaamheden worden de kern-

kwaliteiten en ontwikkelingen van het NNN bij de werkzaamheden niet aangetast. 

 

Houtopstanden 

De bosschages en fruitboom in het projectgebied vallen niet onder de definitie houtopstanden, zoals be-

doeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. De elementen bevinden zich in het noorden van het 

projectgebied in de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Wel kan 

er middels gemeentelijke regelgeving een kapvergunning nodig zijn als deze houtopstanden worden ver-

wijderd. 

 

Soortbescherming 

Van een aantal soorten is de aanwezigheid in het projectgebied niet uit te sluiten. Hieronder wordt per 

soort ingegaan op de bescherming en de mogelijke effecten die zij kunnen ondervinden door de werkzaam-

heden. 

 

Egel 

Tijdens het veldbezoek werden een konijnenhol en diverse ophopingen van takken en bladeren aangetrof-

fen die mogelijk door de egel worden gebruikt als verblijfplaats. Het konijnenhol bevindt zich op het wes-

telijke veld en de bosschages liggen in het noordelijke deel van het projectgebied. Het verwijderen van het 

konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect hebben op de egel. De 

egel is een nationaal beschermde soort (artikel 3.10 Wnb) en is in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. 

Hierdoor is het verboden om de soort te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk 

te beschadigen of vernielen. Nader onderzoek naar de egel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stel-

len of deze soort voorkomt in het projectgebied. 
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Bunzing, hermelijn en wezel 

Van de bunzing, hermelijn en wezel is de aanwezigheid in het projectgebied niet uit te sluiten. In het pro-

jectgebied is tenminste één konijnenhol aanwezig die als verblijfplaats kan worden gebruikt en de bosscha-

ges aan de noordelijke rand van het projectgebied kunnen behoren tot het functioneel leefgebied. Het 

verwijderen van het konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect heb-

ben op de bunzing, hermelijn of wezel. De kleine marterachtigen zijn nationaal beschermd (artikel 3.10 

Wnb) en zijn in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. Hierdoor is het verboden om de soorten opzettelijk 

te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen. Nader 

onderzoek naar de bunzing, hermelijn en wezel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de 

soorten voorkomen in het projectgebied. 

 

Algemene diersoorten 

Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden algemene diersoorten in het projectgebied voorkomen. Zo 

werden tijdens het veldbezoek een konijnenhol, muizenholen, molshopen en een nest van een muis of 

woelmuis aangetroffen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet de algemene zorgplicht in acht 

worden genomen (artikel 1.11 Wnb). Handelingen die nadelige effecten hebben moet zoveel mogelijk wor-

den voorkomen. Indien dit niet mogelijk is moeten maatregelen worden genomen om negatieve effecten 

te beperken of ongedaan te maken. Overigens moeten de werkzaamheden plaatsvinden buiten het vogel-

broedseizoen omwille de aanwezigheid van algemene broedvogelsoorten. 
 

6.2 Nader onderzoek 

Gelet op de geschiktheid van het projectgebied voor de egel, bunzing, hermelijn en wezel is nader onder-

zoek noodzakelijk om de daadwerkelijke functie van het projectgebied voor deze soorten te kunnen bepa-

len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbescher-

ming aan de orde zijn. 

 

Egel, bunzing, hermelijn en wezel 

Het nader onderzoek naar de egel, bunzing, hermelijn en wezel wordt gecombineerd uitgevoerd conform 

de ‘Brochure Soortenbescherming in Overijssel’ (Veldman & Troost, 2019) en ‘Handreiking Kleine Marters 

in relatie tot soortbescherming’ (Bouwens, 2017). Het onderzoek vindt plaats in de periode waarin egels en 

kleine marterachtigen het meest actief zijn. Dit is van maart tot en met september. Onderzoek naar deze 

soorten vindt plaats aan de hand van een combinatie van onderzoeksmaterialen, namelijk met een came-

raval, sporenbuis en marterbox. Om aanwezigheid van de soorten aan te kunnen tonen worden deze ma-

terialen gedurende zes weken tijdens de actieve periode geplaatst in de bosschages in het noordelijke deel 

van het projectgebied. Dit is de enige locatie waar de onderzoeksmaterialen verdekt kunnen worden op-

gesteld. 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. is door Buro Ontwerp & Omgeving een nader ecologisch 

onderzoek uitgevoerd aan de Hooidijk te Vasse. Het projectgebied betreft een agrarisch perceel van ca. 

3.000 m2 aan de Hooidijk en ligt direct ten oosten van de kern van Vasse. De voorgenomen ontwikkeling 

voorziet in de realisatie van vijf rijtjeswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen op een perceel dat 

in de huidige situatie onbebouwd is. 

 

Het nader ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de quickscan natuur-

toets die Buro Ontwerp & Omgeving op 6 februari 2021 in het projectgebied heeft uitgevoerd. Hieruit kwam 

naar voren dat de projectlocatie geschikt is als vaste rust- en verblijfplaats voor de egel, bunzing, hermelijn 

en wezel en dat het een essentieel onderdeel kan zijn van het functioneel leefgebied van deze soorten. Er 

is daarom nader onderzoek gedaan om vast te kunnen stellen of er jaarrond beschermde verblijfplaatsen 

aanwezig zijn en of het projectgebied deel uitmaakt van de functionele leefomgeving. 

 

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek: 

- Zijn de egel, bunzing, hermelijn en wezel in het projectgebied aanwezig? 

- Wat is de functie van het projectgebied voor deze soorten? 

- Moet er een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden aangevraagd? 

- Moeten er mitigerende en compenserende maatregelen worden genomen? 

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens het projectgebied (hoofdstuk 2), de resultaten uit 

de quickscan (hoofdstuk 3), de onderzoeksmethode (hoofdstuk 4), de resultaten van het nader onderzoek 

(hoofdstuk 5) en de conclusie en het advies (hoofdstuk 6) beschreven. 
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2 PROJECTLOCATIES EN WERKZAAMHEDEN 

 

2.1 Beschrijving projectlocaties 

Het projectgebied betreft een agrarisch perceel van ca. 3.000 m2 aan de Hooidijk en ligt direct ten oosten 

van de kern van Vasse. Het projectgebied wordt aan de westzijde begrensd door een forse groensingel, aan 

de zuidzijde door de Hooidijk, aan de oostzijde door graanakkers en aan de noordzijde door de bestaande 

woonwijk Steenbrei III. 

 

 
Figuur 1. Ligging van het projectgebied (rood kader). 

 

Tijdens de quickscan bestond de locatie uit twee grasvelden op een hoger gelegen es en waren er twee 

kleine schuurtjes en een coniferenhaag aanwezig. De grasvelden werden van elkaar gescheiden door een 

smal paadje. Gedurende het nader onderzoek waren de schuurtjes en coniferenhaag echter niet meer aan-

wezig en de graslanden waren omgeploegd en ingezaaid als graanakker. De bosschages in het noordelijke 

deel waren nog aanwezig. 

 

2.2 Geplande werkzaamheden 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van vijf rijtjeswoningen en vier twee-onder-één-

kapwoningen. De graanakker en bosschages aan de noordelijke rand van het projectgebied zullen daardoor 

verdwijnen. 
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3 RESULTATEN QUICKSCAN 

 

Op 6 februari 2021 is in het projectgebied een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Uit de quickscan blijkt dat 

er meer informatie benodigd was om de effecten van de woningbouw volledig te kunnen toetsen aan de 

Wet natuurbescherming. Hieronder worden deze resultaten nog eens kort besproken. 

 

3.1 Egel 

Tijdens het veldbezoek werden een konijnenhol en diverse ophopingen van takken en bladeren aangetrof-

fen die mogelijk door de egel worden gebruikt als verblijfplaats. Het konijnenhol bevond zich op het wes-

telijke veld en de bosschages liggen in het noordelijke deel van het projectgebied. Het verwijderen van het 

konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect hebben op de egel. De 

egel is een nationaal beschermde soort (artikel 3.10 Wnb) en is in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. 

Hierdoor is het verboden om de soort te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk 

te beschadigen of vernielen. Nader onderzoek naar de egel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stel-

len of deze soort voorkomt in het projectgebied. 

 

3.2 Bunzing, hermelijn en wezel 

Van de bunzing, hermelijn en wezel is de aanwezigheid in het projectgebied niet uit te sluiten. In het pro-

jectgebied is tenminste één konijnenhol aanwezig die als verblijfplaats kan worden gebruikt en de bosscha-

ges aan de noordelijke rand van het projectgebied kunnen behoren tot het functioneel leefgebied. Het 

verwijderen van het konijnenhol en het weghalen van de bosschages kan daarom een negatief effect heb-

ben op de bunzing, hermelijn of wezel. De kleine marterachtigen zijn nationaal beschermd (artikel 3.10 

Wnb) en zijn in de provincie Overijssel niet vrijgesteld. Hierdoor is het verboden om de soorten opzettelijk 

te vangen of doden en hun vaste rust- of verblijfplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen. Nader 

onderzoek naar de bunzing, hermelijn en wezel is daarom noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de 

soorten voorkomen in het projectgebied. 
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4 ONDERZOEKSMETHODE 

 

4.1 Egel, bunzing, hermelijn en wezel 

Het nader onderzoek naar de egel, bunzing, hermelijn en wezel werd gecombineerd uitgevoerd conform 

de ‘Brochure Soortenbescherming in Overijssel’ (Veldman & Troost, 2019) en ‘Handreiking Kleine Marters 

in relatie tot soortbescherming’ (Bouwens, 2017). Het onderzoek vond plaats in de periode waarin egels en 

kleine marterachtigen het meest actief zijn. Dit is van begin april tot en met september. Onderzoek naar 

deze soorten vond plaats aan de hand van een combinatie van onderzoeksmaterialen, namelijk met een 

vrijstaande cameraval, vier sporenbuizen en een marterbox met cameraval (zie tabel 1). Om de potentieel 

aanwezige egel, bunzing, hermelijn en/of wezel vast te kunnen leggen werd een lokmiddel gebruikt, name-

lijk gekookt ei of sardines. Tijdens het controleren op 14 mei en 21 mei 2021 werden de lokmiddelen weer 

ververst. Om aanwezigheid van de soorten aan te kunnen tonen werden de onderzoeksmaterialen gedu-

rende zes weken tijdens de actieve periode geplaatst in de bosschages in het noordelijke deel van het pro-

jectgebied. Dit is de enige locatie waar de onderzoeksmaterialen verdekt kunnen worden opgesteld (zie 

figuur 2) 

 

Tabel 1. Overzicht van de veldgegevens 

Datum Doelsoorten Activiteit 

 

09-04-2021 Egel, bunzing, hermelijn 

en wezel 

Plaatsing vier sporenbuizen, één vrijstaande cameraval, één mar-

terbox met cameraval en het plaatsen van lokstof (gekookt ei). 

14-05-2021 Egel, bunzing, hermelijn 

en wezel 

Controleren onderzoeksmaterialen en het verversen van lokstof 

(gekookt ei). 

21-05-2021 Egel, bunzing, hermelijn 

en wezel 

Ophalen vrijstaande cameraval en het verversen van lokstof (sar-

dines). 

06-06-2021 Egel, bunzing, hermelijn 

en wezel 

Ophalen marterbox met cameraval. 
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Figuur 2. Marterbox (oranje), vrijstaande cameraval (groen) en sporenbuizen (rood). 
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5 RESULTATEN  

 

5.1 Egel, bunzing, hermelijn en wezel 

Voor het onderzoek naar de egel en kleine marterachtigen is een vrijstaande cameraval en een cameraval 

in een marterbox geplaatst in de bosschages in het noorden van het projectgebied. Speciaal voor de kleine 

marterachtigen zijn ook vier sporenbuizen geplaatst. De onderzoeksmaterialen werden geplaatst op 9 april 

2021 en hebben in totaal 42 dagen gestaan. De marterbox met cameraval heeft voor de duur van maximaal 

zestien dagen op z’n kant gestaan (vermoedelijk door kinderen). Het was onduidelijk of dit een negatief 

effect had op het onderzoek, waardoor is besloten om deze nog zestien dagen langer te laten staan. 

 

Uit de analyse van de cameravalgegevens is gebleken dat zowel een wezel en een egel in het projectgebied 

aanwezig kunnen zijn. Beide soorten werden geregistreerd door de vrijstaande cameraval (zie tabel 2 en 

figuur 3 en 4). 

 

Tabel 2. Overzicht van waarnemingen met strikt beschermde soorten 

Datum Tijd Soort Waarneming 

30-04-2021 14:46 Wezel Vrijstaande cameraval 

05-05-2021 02:35 Egel Vrijstaande cameraval 

10-05-2021 00:09 Egel Vrijstaande cameraval 

12-05-2021 04:57 Egel Vrijstaande cameraval 

  

   
Figuur 3. Opname met een egel op de vrijstaande cameraval.  
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Figuur 4. Wezel waargenomen bij sporenbuis in de bosschages langs de noordelijke rand van het projectge-

bied. 

 

Toetsing Wet natuurbescherming 

De bosschages in het noorden van het projectgebied vormen een belangrijk landschappelijk element voor 

zowel de egel als de wezel. De bosschages kunnen worden gebruikt om dekking in te zoeken, langs te foe-

rageren of als stapsteen worden gebruikt om door het landschap te navigeren. Het verwijderen van de 

bosschages leidt daarom tot het aantasten van de essentiële functionele leefomgeving. Daarnaast zijn er 

ook konijnen en muizen vastgesteld op de cameravallen en zijn holen van deze soorten aanwezig in het 

projectgebied. Hierdoor moet ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de egel en wezel. Met de huidige inventarisatietechnieken is het echter niet mogelijk 

om de exacte locaties hiervan vast te stellen.  
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6 CONCLUSIE EN ADVIES 

 

Buro Ontwerp & Omgeving heeft in opdracht van De Bunte Vastgoed Oost B.V. een nader ecologisch on-

derzoek uitgevoerd aan de Hooidijk te Vasse. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van de voorgeno-

men bouw van vijf rijtjeswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen op een onbebouwd perceel en 

het verwijderen van bosschages in het noordelijke deel van het projectgebied. In onderstaande tabel staat 

een samenvatting van de resultaten. Bij aanwezigheid van de soort is aangegeven waar deze soort is aan-

getroffen, welke artikelen van de Wet natuurbescherming (mogelijk) worden overtreden en welke vervolg-

stappen ondernomen moeten worden. 

 

Tabel 3. Overzicht van de resultaten en vervolgstappen 

Soort Aanwezigheid Locatie Wnb artikel Vervolgstap 

Egel Vaste rust- en verblijf-

plaats en essentieel on-

derdeel leefgebied 

Bosschages 3.10 lid 1a en 1b • Ontheffing Wnb 

• Activiteitenplan 

Bunzing 

 

- - - - 

Hermelijn 

 

- - - - 

Wezel Vaste rust- en verblijf-

plaats en essentieel on-

derdeel leefgebied 

Bosschages 3.10 lid 1a en 1b • Ontheffing Wnb 

• Activiteitenplan 

 

Wet natuurbescherming 

Voor het overtreden van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 lid 1b (verblijfplaatsen beschadigen of ver-

nielen) is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er moet namelijk reke-

ning worden gehouden met de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de egel en wezel. Als 

gevolg van de werkzaamheden verdwijnen daarnaast bosschages die behoren tot de essentiële functionele 

leefomgeving van deze soorten. Ten behoeve van de ontheffingsaanvraag dient een activiteitenplan te 

worden opgesteld. Door het nemen van maatregelen kunnen negatieve effecten zoveel mogelijk worden 

voorkomen en hoeft geen ontheffing worden aangevraagd voor artikel 3.10 lid 1a (opzettelijk doden of 

vangen). 
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