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landschapsvormgeving

Advies afwijkende casco en compensatie
Manderveenseweg ong. - Tubbergen

Tubbergen, 08 juli 2020 - Definitief

tuinvormgeving

landschapsvormgeving

Element 23 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

Element 22 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

Element 4 te vellen 4 x eik
en 3 x beuk.

F. Herplanten 2 x els in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
Element 17 te vellen:
1 x els

Element 4 te vellen 1 x eik
Element 21 te vellen:
houtwal 10 x 3 meter met
3 x eik
Element 20 te vellen:
houtwal 26 x 3 meter met
circa 11 bomen (eik/els)

Element 19 te vellen:
houtwal 62 x 3 meter met
circa 12 bomen (eik/els)

E. Compensatie bosstrook NNN. Herplanten van
bosstrook achter bestaand bos met een oppervlakte van
1750 m2. Totaal worden er 4 plantrijen aangebracht in
een driehoeksverband. De plantafstand bedraagt 1,5
meter tussen de rijen en 1 meter in de rijen. Totaal
worden er 935 stuks aangeplant in de aanplant maat
80-100 met lijsterbes, hazelaar, zomereik, grove den,
berk, vuilboom, meidoorn en inlandse vogelkers in een
gelijke verhouding om een goede struweellaag / mantel-zoom vegetatie als bosrand te ontwikkelen.

Element 3 te vellen 1 x eik

Element 18 behouden,
fietspad verleggen. Zie
compensatieplan vellen
houtwal Manderveenseweg
57.

Element 2 te vellen 4 x els
en 2 x eik

A. Doorplanten, versterken, verlengen houtsingel. Afhankelijk van breedte
variërend in 2, 3 of 4 plantrijen. Afstand in de rijen bedraagt 1 meter.
Afstand tussen de rijen bedraagt minimaal 75 centimeter. Aanplant in
driehoeksverband. Lengte element: 277 meter. Gemiddelde breedte 3
meter. Totale aanplant bedraagt 550 stuks. Aanplantmaat 80-100 met
lijsterbes, hazelaar, zomereik, vuilboom , meidoorn, zomerlinde en
inlandse vogelkers.

Element 16 te vellen:
bosstrook 246 x 3 meter,
circa 130 bomen als eik,
grove den, populier en
berk

Element 15 te vellen: bosstrook 21
x 3 meter, 10 x eik en 2 x
Amerikaanse eik

Element 1 te vellen 2 x eik

Element 14 te vellen:
houtsingel 12 x 2,5 meter,
6 x eik en 2 x berk. Eén eik
sparen!

Element 1 te vellen 2 x
kastanje 2 x berk

Element 13 te vellen:
houtwal 23 x 3 meter,
circa 17 eik/els/berk
Element 12 te vellen:
houtsingel 25 x 3 meter,
circa 5 bomen
D. Herplanten 3 x zomereik in
de maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
Advies te vellen: 1 x beuk,
1 x eik (vergunningsvrij)
Element 11 te vellen:
7 x eik
Te vellen naaldboom is
vergunningsvrij
Element 10 te vellen:
2 x eik

Element 9 te vellen:
4 x eik

C. Herplanten 3 x zomereik
en 3 x hollandse linde in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.

Element 8 te vellen:
13 m1 houtwal

Element 7 te vellen:
1 x eik

Element 6 te vellen:
2 x eik

Element 24 te vellen:
1 x els
Element 5 te vellen:
1 x eik

B. Herplanten 5 x zomereik en
5 x hollandse linde in de maat
14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
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1. Aanleiding
De Manderveenseweg is gelegen tussen Tubbergen en Manderveen.
Tot op heden is er enkel sprake van fietssuggestiestroken, een
fietspad is nooit aangelegd. Om de veiligheid te verhogen, en
daarmee ook het fietsen te stimuleren rondom deze gebieden is de
gemeente Tubbergen voornemens om een fietspad te realiseren. De
Manderveenseweg snijdt daarbij door meerdere landschapstypen, te
weten het kampenlandschap, de maten en flieren, de heideontginning
en de veenontginning. Om het fietspad aan te kunnen leggen moeten
meerdere landschapselementen geveld worden door het ontbreken
van alternatieven. Het vellen van landschapselementen is inherent aan
de aanleg van een vrijliggend fietspad.
In de gemeenten van noordoost Twente is de casco benadering van
kracht. Dit betekent dat grondeigenaren een aanvraag in kunnen
dienen om een bestaand landschapselement te verplaatsen en elders
te compenseren. De casco benadering is opgezet om het landschap
ten minste te behouden en waar mogelijk (de herkenbaarheid) te
versterken. Een initiatiefnemer kan zelf bepalen of het element tot de
casco behoort of niet. Daarop ontstaan vier mogelijkheden:
- Regulier casco: te verwijderen element is geen casco, compensatie
vindt plaats op casco - lijn;

vindt elders plaats.
In dit geval is er sprake van meerdere element die onderdeel uitmaken
van de casco waarbij de compensatie elders plaatsvindt. Het is zonder
onderbouwing niet toegestaan om het element te verwijderen.
Een element kan alleen worden verwijderd als er aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- De initiatiefnemer toont aan dat het element op de huiskavel van een
volwaardig agrarisch bedrijf ligt.
- De initiatiefnemer kiest een externe adviseur met ervaring in het
uitvoeren van natuurtoetsen in combinatie met de principes van de
cascobenadering.
Aan de voorgenoemde voorwaarden wordt niet voldaan. Toch dient de
aanvrager een aanvraag in voor een afwijkende casco in combinatie
met een afwijking van de compensatie. De aanleg van een fietspad
is van groot maatschappelijk belang. Dat zou boven het casco beleid
gesteld moeten worden. Deze rapportage omvat een onafhankelijk
advies. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van de richtlijnen objectivering
casco noordoost twente.

- Afwijking van de compensatie: te verwijderen element is geen casco,
compensatie vindt elders plaats;
- Afwijking casco: te verwijderen element is casco en compensatie
vindt plaats op casco lijn.
- Afwijking casco: te verwijderen element is casco en compensatie
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Locatie Manderveensweg tussen Tubbergen en Manderveen. (Bron: geo.overijssel.nl).

- 7

2. Situatie Algemeen
De aanvrager dient een verzoek in voor het verplaatsen van meerdere
landschapselementen (of gedeelten daarvan). Kadastrale informatie
over diverse locaties is in hierop volgende hoofdstukken terug te
vinden.
Landschapstype
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel liggen de elementen in het kampenlandschap, maten- en
flierenlandschap, heideontginning en veenontginning. De diverse
landschapstypen hebben kenmerken volgens het casco-beleid.
Gemakshalve wordt verwezen naar de rapportage “Casco benadering
Noordoost-Twente”.
Casco
Diverse elementen behoren tot het casco beleid. De elementen
mogen aanvankelijk niet verwijderd worden vanuit het beleid. Er is
namelijk geen huiskavel en veel elementen staan omschreven als
“niet te verplaatsen”. Er is geen mogelijkheid binnen het beleid om
daarvan af te wijken. De aanvrager vindt echter dat er sprake is van
een groot maatschappelijk belang. De landschapselementen zouden
om die reden geveld moeten worden.

bij de provincie. Het gaat dan meestal om een houtwal. Voor het vellen
van beplanting geldt de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescherming.
Zover bekend zorgt velling niet tot het verstoren, verjagen en/of doden
van beschermde flora en/of fauna, mits dit op de juiste momenten
wordt gedaan.
Economisch belang
De aanvraag komt niet voort uit economische motieven of belangen.
Maatschappelijk belang
Er is sprake van een groot maatschappelijk belang. Met de aanleg van
een fietspad gaat de wens van velen in vervulling. Mensen kunnen
zich beter en vooral veiliger verplaatsen in de nieuwe situatie.
Hoogte
Er zijn meerdere hoogteverschillen waargenomen. Daarvoor moet een
ontgronding aangevraagd worden.

Afmeting
Alle elementen zijn gementen overeenkomstig met het objectiveringsdocument. Deze informatie is terug te vinden in de hierop volgende
hoofdstukken.
Ecologie en ontgronding
Voor het verplaatsen van meerdere elementen is een ontgronding nodig
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3. Beoordeling Algemeen
Om tot een juiste beoordeling te komen worden diverse aspecten
beoordeeld. Voor ieder aspect worden er punten gegeven. Dat kan
bestaan uit een 1 (lage score), een 2 (gemiddelde score) of een 3
(hoge score). De eindbeoordeling bestaat uit een gemiddelde van
de genoemde aspecten. De informatie is in de hierna volgende
hoofdstukken opgenomen.

minder dan de landschappelijke waarde.

Elementtype en landschapstype
In alle gevallen is een elementtype en landschapstype benoemd.

Conclusie beoordeling landschap
Scores worden opgeteld. Bij een gemiddelde van 2,5 of lager is er
geen aanleiding om een negatief advies af te geven, mits voldaan
wordt aan het casco beleid en wordt voldaan aan de compensatie
verplichting. Bij een gemiddelde van 2,5 hoger is er een aanleiding
om een zorgvuldige afweging te maken. Zijn er (bijvoorbeeld)
alternatieven? Op basis van de beschikbare gegevens is er sprake
van 24 elementen die beoordeeld moesten worden. In 23 gevallen
kan er een positief advies af worden gegeven. Voor één element
kan geen positief advies af worden gegeven.

Landschappelijke waarde
De landschappelijke waarde zegt iets over de waarde van het
element in verhouding tot het landschap. Past het element wel of
niet? In een open landschap kan een houtsingel hinderlijk zijn.
Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde staat in relatie met de landschappelijke
waarde, de leeftijd van een element en het landschapstype. Als
uitgangspunt is genomen of een element op kaarten van 1925
aanwezig is.
Ecologische waarde
Verhoogde ecologische waarden komt voor bij nat en droog, hoog en
laag, veel of weinig onderbeplanting enzovoorts. Het zegt iets over
de potentiële diversiteit van flora en fauna in of nabij een element.

Bedreigingen
Indien een element wordt bedreigd (vaak moedwillig) kan een
element worden beoordeeld met een hoge waardering om aftakeling
niet in de hand te helpen.

Nieuw element
De aanvrager heeft een compensatieplan opgesteld. Met het
compensatieplan wordt voldaan de gevraagde compensatie.

Belevingswaarde
Hoe worden of kunnen elementen in een landschap beleefd. In
tegenstelling tot de landschappelijke waarde kan een element door
onderhoud praktisch zijn verdwenen. De belevingswaarde is dan

- 10

Overzicht beoordeling. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving).
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3.1 Element 1
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Situatie landschapselement. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de te verplaatsen
houtsingel gelegen is in een uitloper van het kampenlandschap
richting het matenlandschap. De houtsingels en houtwallen maakten
onderdeel uit van talrijke omzomingen rondom kleine percelen. Door
de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. Door de compensatie van dergelijke elementen
goed te regelen, kan dat weer zorgen voor een betere herkenning van
het landschap.

bomen moeten geveld worden bij wijze van dunning) geldt een
herplantplicht van 3 bomen of 50 m2.
Advies
Het element kan grotendeels gespaard blijven voor de aanleg van het
fietspad. De aanleg is echter een goede motivatie om het element te
herstellen en achterstallig onderhoud weg te werken. Er wordt een
positief advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan
dit element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) hoeven niet verplaatst te worden.
Wel bevat het element achterstallig landschapsonderhoud. Twee
kastanjes (dbh 30-40 cm), twee berken (dbh 20-30) en twee eiken (dbh
60-70 en dbh 40-50) moeten geveld worden. De kastanjes lijken de
kastanjebloedingsziekte te hebben en moeten op basis van vitaliteit
geveld worden. De andere bomen dienen geveld te worden op basis
van dunning. De werkzaamheden kunnen zonder aanvraag in het
kader van het cascobeleid uitgevoerd worden.
Compensatie
Voor het dunnen van bomen is compensatie niet nodig. Voor de
overige bomen (voor één boom geldt compensatie, de overige
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.2 Element 2

- 16

Situatie landschapselement. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de te verplaatsen houtwal
gelegen is in een uitloper van het kampenlandschap richting het
matenlandschap. De houtsingels en houtwallen maakten onderdeel
uit van talrijke omzomingen rondom kleine percelen. Door de tijd is
het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig, waardoor
veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. Door de compensatie van dergelijke elementen
goed te regelen, kan dat weer zorgen voor een betere herkenning van
het landschap.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Dat
gaat om een gedeelte van het weergegeven element. Het element
moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen leggen. Het te
verwijderen element betreft een casco element, maar de compensatie
wordt ook uitgevoerd op een casco element. Hoewel 3 tot 4 bomen
geveld moeten worden vanwege de aanleg van het fietspad dienen ook
de andere bomen geveld te worden. De bomen zijn volledig ingepakt
door klimop, staan te dicht op elkaar en zijn daardoor minder stabiel.
Het vellen van de betreffende houtopstanden zou tot gevolg hebben
dat de bomen vrij in de westenwind komen te staan. Op basis van
veiligheid dienen daarom alle 6 bomen geveld te worden.

De te vellen bomen zijn vier elzen (dbh 20-50) en twee eiken (dbh 4050). De motivatie voor de velling is ten dele de aanleg van het fietspad,
ten dele achterstallig landschappelijk onderhoud. De werkzaamheden
kunnen alleen met aanvraag in het kader van het cascobeleid
uitgevoerd worden. Daarnaast is er een ontgronding nodig voor het
verwijderen van het wallichaam.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
16 meter x 2,5 meter. De compensatie voor het element moet
daarom 52 of 60 m2 bedragen (compensatiefactor 1,3 bij een
verbinding, compensatiefactor 1,5 zonder verbinding).
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
aanleg is een goede motivatie om het element elders te herstellen.
Daarvoor wordt verwezen naar het compensatieplan. Er wordt een
positief advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan
dit element.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.3 Element 3
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de te verplaatsen
houtopstand gelegen is in een uitloper van het kampenlandschap
richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De betreffende houtopstand maakt onderdeel
uit van een laanbeplanting. Vermoedelijk is de laanbeplanting voor de
aanleg van het (erf)bos aangeplant. Ook is het mogelijk dat de bomen
een grotere omvang hebben als zij altijd de rand van het erfbos hebben
gevormd en daardoor de vorm van een laanbeplanting aan hebben
genomen. Bomen aan de rand ontvangen meer licht en zijn dus vaak
wat forser.

uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand moet geveld worden voor de aanleg van het fietspad.
De te vellen boom betreft een eik (dbh 60-70). De boom lijkt geen
onderdeel uit te maken van de casco. Wel moeten de boom aangevraagd
worden op basis van de kapverordening. Motivatie voor de velling is de
aanleg van het fietspad (maatschappelijk belang).
Compensatie
Voor de te vellen boom dienen 3 bomen of 50 m2 landschapselement
aangeplant te worden. De compensatie kan niet ter plaatse worden
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.4 Element 4
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de te verplaatsen
houtopstand gelegen is in een uitloper van het kampenlandschap
richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De betreffende houtopstand maakt onderdeel
uit van een landschapsbos. Het element is al zichtbaar op kaarten van
rond 1925, maar bestond aanvankelijk grotendeels uit naaldhout. Het
bos bestaat nu grotendeels uit loofhout. Het bos heeft landschappelijke
en cultuurhistorische waarden. Door de compensatie van dergelijke
elementen goed te regelen, kan dat weer zorgen voor een betere
herkenning van het landschap.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.

geen sprake van een wallichaam.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
60 meter x 3 meter. De regels van de casco benadering worden
gevolgd. In het geval van een verbindend element dient daarom
de compensatie 234 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 270 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Er wordt verwezen naar het compensatieplan.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft geen casco element,
maar valt onder de WNB. In het bestemmingsplan is echter wel een
vergunningsplicht opgenomen.Het betreft een deel van 60 meter
lengte en 3 meter breed. De te vellen bomen over 60 meter zijn vijf
eiken (dbh 20-60) en drie beuken (dbh 20-50). De werkzaamheden
kunnen met een omgevingsvergunning uitgevoerd worden. Er is
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.5 Element 5
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen is
in een uitloper van het kampenlandschap richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De betreffende boom maakte onderdeel
uit van een voormalige houtwal. Het element is al zichtbaar op kaarten
van rond 1925. Slechts enkele bomen markeren nog de voormalige
houtwal.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Mits enkel de onderstandige
boom wordt geveld kan een positief advies afgegeven voor de uit te
voeren werkzaamheden aan dit element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) hoeven niet verplaatst te worden.
Wel dient één boom geveld te worden voor de aanleg van het fietspad.
Het betreft een eik (dbh 30-40). De boom direct naast de te vellen boom
dient behouden te blijven. Het vellen van die boom is niet noodzakelijk
om het fietspad aan te laten sluiten op de Manderveensweg. Voor de
te vellen boom is geen kapvergunning en of casco vereist. Het betreft
een onderstandige boom die geveld kan worden bij wijze van dunning.
Compensatie
Niet van toepassing.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)

- 31

3.6 Element 6
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen is
in een uitloper van het kampenlandschap richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De betreffende boom maakte onderdeel uit van
een voormalige houtwal. Het element is zichtbaar op kaarten van rond
1925. Het overgrote deel van de bomen is verdwenen. Het element is
niet meer herkenbaar als houtsingel of houtwal.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand moet geveld worden voor de aanleg van het fietspad.
De te vellen bomen zijn eiken (dbh 50-70). De bomen maken geen
onderdeel uit van de casco. Wel moeten de bomen aangevraagd
worden op basis van de kapverordening. Motivatie voor de velling is
de aanleg van het fietspad (maatschappelijk belang).
Compensatie
Voor de te vellen bomen dienen 6 bomen aangeplant te worden of
100 m2 landschapselement. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.7 Element 7
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen is
in een uitloper van het kampenlandschap richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De betreffende boom maakt onderdeel uit van
een laanbeplanting. Het element is zichtbaar op kaarten van na 1960.
Het element is goed herkenbaar als laanbeplanting.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De boom maakt onderdeel uit van een laanbeplanting en moet geveld
worden voor de aanleg van het fietspad. De te vellen boom is een
eiken (dbh 40-50). De laan maakt geen onderdeel uit van de casco. Wel
moet de boom aangevraagd worden op basis van de kapverordening.
Motivatie voor de velling is de aanleg van het fietspad (maatschappelijk
belang).
Compensatie
Voor de te vellen boom dienen 3 bomen aangeplant te worden.
De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd. Voor deze
locatie volgt een alternatieve locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.8 Element 8
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen is
in een uitloper van het kampenlandschap richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtopstand maakt onderdeel uit
van een houtwal. Het element is zichtbaar op kaarten rond 1925. Het
element is goed herkenbaar als laanbeplanting.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Het betreft een deel van 13 meter
lengte en 2,5 meter breed.
De te vellen houtopstand betreft vooral een els (dbh 30-40) en wat
onderbeplanting. De werkzaamheden kunnen alleen met aanvraag
in het kader van het cascobeleid uitgevoerd worden. Er is sprake
van een wallichaam waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet
worden.

fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
13 meter x 2,5 meter. In het geval van een verbindend element
dient de compensatie 42,25 m2 te bedragen. In het geval van een
niet verbindend element 48,75 m2. De compensatie kan niet ter
plaatse worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve
locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.9 Element 9
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van het kampenlandschap naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtopstand lijkt van oorsprong een
erfbosje te zijn geweest. In de huidige situatie kan het gekwalificeerd
worden als landschapsbosje met voornamelijk eik en hulst. Het
element is zichtbaar op kaarten rond 1925.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.

Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
20 meter x 2 meter. In het geval van een verbindend element dient
de compensatie 52 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 60 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Het betreft een deel van 20 meter
lengte en 2 meter breed.
De te vellen bomen zijn 4 eiken (dbh 10-20, 2 x dbh 30-40 en dbh 5060) en wat onderbeplanting. De werkzaamheden kunnen alleen met
aanvraag in het kader van het cascobeleid uitgevoerd worden. Er is
geen sprake van een wallichaam.
Compensatie
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.10 Element 10
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

- 49

Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van het kampenlandschap naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtopstand is van oorsprong
een houtsingel. In de huidige situatie is het slechts een relict ervan
bestaande uit 3 bomen. Het element is zichtbaar op kaarten rond 1925.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.

fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
8 meter x 2,5 meter. In het geval van een verbindend element
dient de compensatie 26 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 30 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Het gaat om 8 meter lengte en 2,5
meter breed.
De te vellen bomen zijn 2 eiken (dbh 40-50) en een els (dbh 20-30).
De werkzaamheden kunnen alleen met aanvraag in het kader van
het cascobeleid uitgevoerd worden. Er is geen sprake van een
wallichaam.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.11 Element 11
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Situatie element (agrarisch bouwblok). (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van het kampenlandschap naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een erfbos dat rond 1950 is aangeplant. De bomen zijn in het verleden,
zoals gebruikelijk in een erfbos, relatief dicht bij elkaar aangeplant.
Daardoor zijn er wat bomen in het verleden uitgevallen, maar behoeft
het bos wat onderhoud. Velling van een deel van het bos moet gepaard
gaan met de aanplant van nieuwe bomen om de uitstraling van het
erfbos te behouden.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.

geen sprake van een wallichaam.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt voor het gedeelte waar
het fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft
circa 150 m2. In het geval van een verbindend element dient
de compensatie 195 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 225 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element, mits het erfbos weer aangevuld wordt.

Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, maar
door de ligging in een agrarisch bouwblok is de casco regeling niet van
toepassing. Hoewel enkele bomen onderstandig zijn geldt voor 150
m2 erfbos de kapverordening. De te vellen bomen zijn 7 eiken (4x dbh
50-60, 30-40, 40-50 en 10-20). Daarnaast staan nog eens twee bomen
(beuk en zomereik) als onderstandige bomen. Advies is om deze te
vellen. Voor deze bomen is geen omgevingsvergunning vereist. Er is
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.12 Element 12
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Situatie element (agrarisch bouwblok). (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van het kampenlandschap naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een houtwal reeds op kaarten van 1925 zichtbaar. In latere instantie
is aan de binnenkant een landschapsbos aangeplant. Het bos en de
houtwal zijn aan elkaar verbonden.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.

geval van een verbindend element dient de compensatie 97,5 m2 te
bedragen. In het geval van een niet verbindend element 112,5 m2.
De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd. Voor deze
locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element,
maar door de ligging in een agrarisch bouwblok is de casco regeling
niet van toepassing. De velling wordt aangevraagd op basis van de
kapverordening. Er is ten dele sprake van een wallichaam waardoor
ook een ontgronding aangevraagd moet worden.
Compensatie
De casco is niet van toepassing, maar op basis van de kapverordening
geldt voor het gedeelte waar het fietspad aan wordt gelegd een
compensatieplicht. Dat betreft circa 25 meter x 3 meter. In het
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.13 Element 13
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van het kampenlandschap naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een houtwal reeds op kaarten van 1925 zichtbaar. In latere instantie
is aan de binnenkant een landschapsbos aangeplant. Het bos en de
houtwal zijn aan elkaar verbonden.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. Het
betreft een deel van 23 meter lengte en 3 meter breed. De te vellen
bomen over 23 meter zijn 17 eiken/elzen/berken (dbh 10-40). De
werkzaamheden kunnen alleen met aanvraag in het kader van het
cascobeleid uitgevoerd worden.

Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
23 meter x 3 meter. In het geval van een verbindend element dient
de compensatie 89,7 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 103,5 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype Kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)

- 63

3.14 Element 14
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van de ontginning naar het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een houtsingel die na de ontginning is aangeplant. De houtsingel heeft
geen verbinding en doet afbreuk aan het open landschap dat hier juist
kenmerkend is.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het matenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is geen sprake van een wallichaam.
Het gedeelte is 12 meter lengte en 2,5 meter breed. De te vellen
bomen zijn 6 eiken (dbh 10-40) en 2 berken (dbh 10-20). Een eik (dbh
50-60) dient gespaard te worden als solitaire boom! Bij de uitvoering
dienen werkzaamheden onder de kroon van de boom waar mogelijk
vermeden te worden. De werkzaamheden kunnen alleen met
aanvraag in het kader van het cascobeleid uitgevoerd worden.

Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
23 meter x 3 meter. In het geval van een verbindend element dient
de compensatie 39 m2 te bedragen. In het geval van een niet
verbindend element 45 m2. De compensatie kan niet ter plaatse
worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype maten en flieren volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.15 Element 15
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de heideontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een bos dat een typische verschijning is in de ontginningslandschappen.
Robuust en oorspronkelijk bestaande uit naaldhout onder meer voor
de mijnbouw en houtproductie. De bossen werden aangelegd op de
hogere zandkoppen en zijn waardevol in de verder open landschappen.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is geen sprake van een wallichaam.
Het gedeelte is 21 meter lengte en 3 meter breed. De te vellen bomen
zijn 10 eiken (dbh 10-50) en 2 Amerikaanse eiken (dbh 10-20). De
werkzaamheden kunnen alleen met aanvraag in het kader van het
cascobeleid uitgevoerd worden.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa

21 meter x 3 meter. De compensatie dient 81,9 m2 of 94,5 m2 te
bedragen.De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd.
Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
In het natuurbeheerplan is de planlocatie omschreven als N16.03:
Droog bos met productie.
Dit bestaat uit verschillende, veelal van oorsprong aangeplante,
bosopstanden van den, (winter)eik, berk en beuk. De diversiteit
is vaak (nog) relatief laag door met name de uniforme aanleg en
beheer in het verleden en de nog relatief jonge leeftijd. Oudere
bossen hebben een hogere natuurpotentie onder meer door zware
bomen en dood hout. Vaak is menselijk beheer, zoals kap, nodig
om dynamiek variatie en vestigingsmilieus te bevorderen. Met
aanvullende bosverjongingsactiviteiten met primair lokaal gewenste
inheemse boom- en struiksoorten wordt een nieuwe gewenste
bosgeneratie van voldoende ecologische kwaliteit gerealiseerd.
Wel kan dit gebied bijdragen aan de doelstelling om ecologische
kwaliteiten te genereren bijvoorbeeld door het aanbrengen en/of
versterken van mantel-zoom vegetaties aan de randen van het bos.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)

- 71

3.16 Element 16
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Houtwal / welvingen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de heideontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen bomen maken onderdeel uit van
een bos dat een typische verschijning is in de ontginningslandschappen.
Robuust en oorspronkelijk bestaande uit naaldhout onder meer voor
de mijnbouw en houtproductie. De bossen werden aangelegd op de
hogere zandkoppen en zijn waardevol in de verder open landschappen.
Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. Het
gedeelte is 246 meter lang en 3 meter breed. Er worden circa 130
bomen geveld (4 x grove den, 1 x populier en overig 20% berk + 80%
eik dbh variërend 10-50). De werkzaamheden kunnen alleen met
aanvraag in het kader van het cascobeleid uitgevoerd worden.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het

fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
246 meter x 3 meter. De compensatie dient 959,4 m2 of 1107 m2 te
bedragen.De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd.
Voor deze locatie volgt een alternatieve locatie.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
In het natuurbeheerplan is de planlocatie omschreven als N16.03:
Droog bos met productie.
Dit bestaat uit verschillende, veelal van oorsprong aangeplante,
bosopstanden van den, (winter)eik, berk en beuk. De diversiteit
is vaak (nog) relatief laag door met name de uniforme aanleg en
beheer in het verleden en de nog relatief jonge leeftijd. Oudere
bossen hebben een hogere natuurpotentie onder meer door zware
bomen en dood hout. Vaak is menselijk beheer, zoals kap, nodig
om dynamiek variatie en vestigingsmilieus te bevorderen. Met
aanvullende bosverjongingsactiviteiten met primair lokaal gewenste
inheemse boom- en struiksoorten wordt een nieuwe gewenste
bosgeneratie van voldoende ecologische kwaliteit gerealiseerd.
Wel kan dit gebied bijdragen aan de doelstelling om ecologische
kwaliteiten te genereren bijvoorbeeld door het aanbrengen en/of
versterken van mantel-zoom vegetaties aan de randen van het bos.
Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.17 Element 17
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Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de veenontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De te vellen boom maakt onderdeel uit van
een elzensingel aangeplant na de ontginning. Elzensingels zijn in dit
landschap herkenbaar en waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de veenontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft geen casco element,
maar de compensatie vindt elders plaats. Er is geen sprake van een
wallichaam. Er wordt 1 els geveld (dbh 40-50). De werkzaamheden
kunnen uitgevoerd worden op basis van de kapverordening.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt een compensatieplicht. Voor
het vellen van de els dient 12,5 m2 landschapselement aangeplant
te worden. Voor de compensatie volgt een alternatieve locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype veenontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.18 Element 18
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de heideontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtwal is aangelegd en aangeplant
na de ontginning. Houtwallen zijn in dit gebied zeer waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element zou niet gespaard
kunnen blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is echter een
alternatief. Dit element moet behouden blijven. Er wordt een negatief
advies afgegeven voor de uit te voeren velling / verwijdering van dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. De houtwal
heeft 114 meter lengte en is 3 meter breed. Er worden circa 30 bomen
geveld (els, eik en berk dbh 10-50). De werkzaamheden kunnen alleen
met aanvraag in het kader van het cascobeleid uitgevoerd worden.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
114 meter x 3 meter. De compensatie dient 342 m2 te bedragen.
De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd. Voor deze
locatie moet een alternatieve locatie volgen.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.19 Element 19
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Situatie element bouwblok. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de heideontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtwal is aangelegd en aangeplant
al voor de ontginning. Houtwallen zijn in dit gebied zeer waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. De
houtwal heeft 62 meter lengte en is 3 meter breed. Er worden 12
bomen geveld (eik dbh 10-40). De werkzaamheden kunnen uitgevoerd
worden op basis van de kapverordening.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt een compensatieplicht. De
compensatie dient 126 m2 te bedragen.De compensatie kan niet ter
plaatse worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve
locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.20 Element 20
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Situatie element bouwblok. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van de heide- naar de veenontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtwal is aangelegd en aangeplant
al voor de ontginning. Houtwallen zijn in dit gebied zeer waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. De houtwal
heeft 26 meter lengte en is 3 meter breed. Er worden 11 bomen geveld
(7 x eik dbh 10-50 en 4x els dbh 20-40). De werkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden op basis van de kapverordening.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt een compensatieplicht. De
compensatie dient 78 m2 te bedragen.De compensatie kan niet ter
plaatse worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve
locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.21 Element 21
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)

Situatie element bouwblok. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is op de overgang van de heide- naar de veenontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is de
schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan dat
vaak onomkeerbaar is. De te vellen houtwal is aangelegd en aangeplant
al voor de ontginning. Houtwallen zijn in dit gebied zeer waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de heideontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is sprake van een wallichaam
waardoor ook een ontgronding aangevraagd moet worden. De houtwal
heeft 10 meter lengte en is 3 meter breed. Er worden 3 bomen geveld
(3 x eik dbh 40-70). De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op
basis van de kapverordening.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt een compensatieplicht. De
compensatie dient 78 m2 te bedragen.De compensatie kan niet ter
plaatse worden uitgevoerd. Voor deze locatie volgt een alternatieve
locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype heideontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.22 Element 22
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de veenontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De te vellen elzensingel is aangelegd
en aangeplant na de ontginning. Elzensingels zijn in dit gebied zeer
waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de veenontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen leggen.
Het te verwijderen element betreft geen casco element, maar de
compensatie vindt elders plaats. Er is geen sprake van een wallichaam.
Er worden 3 elzen (stoven) geveld (dbh 40-50). De werkzaamheden
kunnen uitgevoerd worden op basis van de kapverordening.
Compensatie
Op basis van de kapverordening geldt een compensatieplicht. Voor
het vellen van 1 boom dienen 3 bomen aangeplant te worden. Totala
dienen er 9 bomen aangeplant te worden. Voor de compensatie
volgt een alternatieve locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype veenontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.23 Element 23

- 100

Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen
is in de veenontginning.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De te vellen elzensingel is aangelegd
en aangeplant na de ontginning. Elzensingels zijn in dit gebied zeer
waardevol.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Het element kan niet gespaard
blijven voor de aanleg van het fietspad. Er is geen alternatief. De
compensatie moet elders worden uitgevoerd. Er wordt een positief
advies afgegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan dit
element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in de veenontginning.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) moet verplaatst te worden. Het
element moet verwijderd worden om het fietspad aan te kunnen
leggen. Het te verwijderen element betreft een casco element, de
compensatie vindt elders plaats. Er is geen sprake van een wallichaam.
Het te vellen gedeelte is 6 meter lang en 2,5 meter breed. De
werkzaamheden kunnen alleen met aanvraag in het kader van het
cascobeleid uitgevoerd worden.
Compensatie
Op basis van het cascobeleid geldt voor het gedeelte waar het
fietspad aan wordt gelegd een compensatieplicht. Dat betreft circa
6 meter x 2,5 meter. De compensatie dient 15 m2 te bedragen.
De compensatie kan niet ter plaatse worden uitgevoerd. Voor deze
locatie volgt een alternatieve locatie.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype veenontginning volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3.24 Element 24
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Situatie landschapselement / te vellen bomen. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

Situatie element. (Bron: geo.openbaar.overijssel.nl)
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Uit topografische kaarten wordt duidelijk dat de houtopstand gelegen is
in een uitloper van het kampenlandschap richting het matenlandschap.
Door de tijd is het gebied aan verschillende veranderingen onderhevig,
waardoor veel elementen zijn verdwenen. De belangrijkste factor is
de schaalvergroting in de landbouw. Er is een nieuw beeld ontstaan
dat vaak onomkeerbaar is. De betreffende boom maakte onderdeel
uit van een voormalige houtwal. Het element is al zichtbaar op kaarten
van rond 1925. Slechts enkele bomen markeren nog de voormalige
houtwal.

Advies
De aanleg van een fietspad is bedoeld voor veiligheid. Daarbij is sprake
van een groot maatschappelijk belang. Mits enkel de onderstandige
boom wordt geveld kan een positief advies afgegeven voor de uit te
voeren werkzaamheden aan dit element.

Volgens het cascobeleid, de cultuurhistorische kaarten, een
landschappelijke studie en de gebiedskenmerken van de provincie
Overijssel staat het element in het kampenlandschap.
Casco beleid
De houtopstand (of delen daarvan) hoeven niet verplaatst te worden.
Wel dient één boom geveld te worden voor de aanleg van het fietspad.
Het betreft een els (dbh 30-40). De boom direct naast de te vellen boom
dient behouden te blijven. Het vellen van die boom is niet noodzakelijk
om het fietspad aan te laten sluiten op de Manderveensweg. Voor de
te vellen boom is geen kapvergunning en of casco vereist. Het betreft
een onderstandige boom die geveld kan worden bij wijze van dunning.
Compensatie
Niet van toepassing.
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Situatie 1925. (Bron: Topotijdreis.nl)

Landschapstype kampenlandschap volgens casco beleid. (Bron: geo.overijssel.nl)
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4. Compensatie
Om aan de voorwaarden te voldoen moet kwantitatief en kwalitatief
worden gecompenseerd. Er is een compensatieplan opgesteld. Er
zijn 6 locaties aangedragen.
A. Het versterken, verlengen en doorplanten van een deels
bestaande houtsingel. De houtsingel wordt waar mogelijk hersteld
en waar mogelijk verlengd waardoor weer sprake zal zijn van een
sluitend element. De totale lengte van het element bedraagt 277
meter. De oppervlakte bedraagt ongeveer 831 m2. Daar van kan 395
m2 ingezet worden als compensatie. Totaal worden er 550 stuks
aangeplant in de aanplant maat 80-100 met lijsterbes, hazelaar,
zomereik, vuilboom, meidoorn en inlandse vogelkers. Waar mogelijk
2 of 3 plantrijen, in driehoeksverband. Plantafstand tussen de rijen
minimaal 75 centimeter, in de rijen 1 meter.
B. Herplanten van 5 zomereiken en 5 hollandse linden in de maat
14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee
boompalen.
C. Herplanten van 6 zomereiken, linden of elzen in de maat 14-16
(stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen.
D. Herplanten van 3 á 4 zomereiken of linden in de maat 14-16
(stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen.
Daarmee wordt het erfbos weer hersteld.
E. Herplanten van bosstrook achter bestaand bos met een
oppervlakte van 1750 m2. Totaal worden er 4 plantrijen aangebracht
in een driehoeksverband. De plantafstand bedraagt 1,5 meter
tussen de rijen en 1 meter in de rijen. Totaal worden er 935 stuks

aangeplant in de aanplant maat 80-100 met lijsterbes, hazelaar,
zomereik, grove den, berk, Gelderse roos, meidoorn en inlandse
vogelkers in een gelijke verhouding om een goede struweellaag /
mantel-zoom vegetatie als bosrand te ontwikkelen.
F. Herplanten van 2 elzen in de maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk voorzien van twee boompalen.
Door het vellen/verwijderen/verplaatsen van elementen is een
totale compensatie benodigd van 1989,7 m2 en 15 bomen. Wordt
de hogere compensatiewaarde aangehouden, dan betreft de
compensatie 2369,75 m2. Om zekerheid te hebben is de hogere
compensatiewaarde aangehouden.
Er worden 22 bomen in het plangebied aangebracht. De gemeente
hanteert 3 bomen of 50 m2. Omgerekend wordt met 22 bomen 350
m2 gecompenseerd. Daarmee blijft 2019,75 m2 over.
Om aan de casco compensatie te voldoen is 298,50 m2 nodig. Voor
element A wordt aan een compensatieverplichting voldaan van 395
m2. Daarmee blijft 1624,75 m2 over.
Om aan de kapverordening en de WNB te voldoen wordt 1750 m2
achter het bestaande bos aangeplant. Daarmee wordt kwantitatief
en kwalitatief voldaan aan de gestelde verplichting. Onder meer
door de hogere compensatiewaarde.
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Overzicht compensatie per element (bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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5. Advies
Mits nadrukkelijk het compensatievoorstel wordt gevolgd is
het advies voor het vellen, verplaatsen en compenseren van de
gevraagde elementen positief met uitzondering van element 18.
Het vellen van element 18 past niet binnen het gestelde beleid. Er
is een (ruimtelijk) alternatief mogelijk.
De voorgestelde compensatie bedraagt 2495 m2 waar (minimaal)
1989,70 m2 benodigd is. De aanvraag voldoet aan de gestelde
voorwaarden. De aanvrager dient in te planten conform voorstel.
Het voorstel voor compensatie is als seperate bijlage aangeleverd.
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6. Alternatieve compensatie
Het cascobeleid biedt geen mogelijkheden om in te stemmen met
het vellen van element 18. Hoewel het element op een zogeheten
huiskavel is gelegen ligt het element aan de rand van het perceel.
Velling van de houtwal biedt geen economische voordelen. Ook
is er geen bepaling opgenomen dat er afwijkend kan worden
ingestemd door het college van burgemeester en wethouders. Wel
is er een verhoogd maatschappelijk belang voor de aanleg van het
fietspad. Door de initiatiefnemer is een alternatief compensatieplan
voorgesteld om in te kunnen stemmen met de velling van de houtwal.
Het element is 342 m2 groot en is gelegen in de heideontginning.
Ter plaatse geldt een factor 1.0 voor compensatie.
Het voorstel zorgt voor de aanleg van 420 m2 houtwal haaks op
de Manderveenseweg. De ambitie in dit landschap is openheid,
maar op historische kaarten van rond 1935 is zichtbaar dat er
houtopstanden haaks op de Manderveenseweg hebben gelegen.
Het voorgenomen plan is op de rechterpagina weergegeven, maar
ook als bijlage opgenomen als kaartbeeld.
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TBG02B 04851G0000

TBG02B 03862G0000
TBG02B 04780G0000

TBG02B 04783G0000

TBG02B 03864G0000
TBG02B 04614G0000
TBG02B 01088G0000

TBG02B 03865G0000

TBG02B 01089G0000

TBG02B 01090G0000

Compensatievoorstel houtwal Manderveenseweg t.h.v.
huisnummer 57.

TBG02B 04347G0000

Ter plaatse dient een bestaande houtwal geveld te
worden vanwege de aanleg van het fietspad. De lengte
van de bestaande houtwal bedraagt 114 meter met een
breedte van maximaal 3 meter.

TBG02B 04911G0000
TBG02B 04910G0000

TBG02B 01091G0000

Aanplant laurierhaag in overleg
met aanpalende eigenaar. Aanplant
prunus laurocerasus Rotundifolia
80-100 (hoogte in centimeters).
Totale lengte 40 meter met 3 stuks
per strekkende meter.

Haaks op de Manderveenseweg wordt een nieuwe
houtwal aangelegd. Kenmerkend in het landschap zijn
de smalle houtwallen. Ook deze houtwal wordt daarom 3
meter breed, met een maximale hoogte van 50 centimeter. Het talud van de houtwal is 1:3. Er worden twee plantrijen aangebracht waarbij een afstand van 1 meter in en
tussen de plantrijen wordt aangehouden. Aanplant in de
maat 80-100 (hoogte in centimeters) in een driehoeksverband. De soortkeuze bestaat uit 280 stuks:

TBG02B 01092G0000

TBG02B 01093G0000

4

- Berk
- Els
- Eik
- Lijsterbes
- Hazelaar
- Vuilboom

TBG02B 02633G0000

TBG02B 01595G0000

Element 18 vellen vanwege aanleg
fietspad. Te vellen houtopstand in
oranje weergegeven. Afmeting 114
x 3 meter.

in een gelijke verhouding aangebracht.
TBG02B 04875G0000
TBG02B 04369G0000

Voorlangs huisnummer 57 is een afspraak gemaakt
om een laurierhaag aan te planten in de maat 80-100
(hoogte in centimeters). De soort betreft ‘Rotundifolia’
en wordt met 3 stuks per strekkende meter aangebracht
over een lengte van 40 meter.

TBG02B 01095G0000

Aanleggen houtwal á 142 x 3 meter.

TBG02B 01096G0000

Aanbrengen van aarden wallichaam,
maximaal 50 centimeter hoog met
taludvorming 1:3. Aanplant 2 rijig met
1 meter in en tussen de plantrijen.
Aanplant met berk, els, eik, lijsterbes,
hazelaar en vuilboom. Totaal 280 stuks
in een gelijke verhouding. Maat van
aanplant: 80-100 (hoogte in centimeters).

TBG02B 01097G0000

TBG02B 04418G0000

TBG02B 01098G0000

TBG02B 01099G0000

TBG02B 01100G0000

TBG02B 04874G0000
TBG02B 04531G0000

TBG02B 02723G0000

TBG02B 02722G0000

TBG02B 03163G0000
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TBG02B 02724G0000

TBG02B 04532G0000

TBG02B 02726G0000

TBG02B 02728G0000
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Fragment kaartbeeld compensatie (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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en. Totaal
Element 16 te vellen:
nplant maat
bosstrook 246 x 3 meter,
, grove den,
circa 130 bomen als eik,
se vogelkers in
grove den, populier en
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Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

DO / Deelontwerp
1
A3
Kaart is noordgericht

www.hanninkadvies.nl

TBG02B 04533G0000

- 113
TBG02B 01107G0000

Oldenzaalseweg 38 - 7651 KC Tubbergen - Tel: 06 - 83 33 78 80 - info@hanninkadvies.nl - www.hanninkadvies.nl

landschapsvormgeving

64

TBG02B 05062G0000

TBG02B 03668G0000

TBG02B 03967G0000
TBG02B 05087G0000

61

TBG02B 03436G0000

62

TBG02B 03966G0000

TBG02B 05086G0000

TBG02B 04370G0000

TBG02B 05093G0000
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TBG02B 05089G0000

TBG02B 05094G0000

TBG02B 05088G0000
TBG02B 05096G0000
TBG02B 05095G0000
TBG02B 05092G0000

TBG02B 03671G0000

TBG02B 03670G0000

Element 23 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

TBG02B 05090G0000

TBG02B 04850G0000

TBG02B 04851G0000

Element 22 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

TBG02B 03862G0000
TBG02B 04780G0000

TBG02B 04783G0000

TBG02B 03864G0000
TBG02B 04614G0000
TBG02B 01088G0000

TBG02B 03865G0000

TBG02B 01089G0000

F. Herplanten 2 x els in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
TBG02B 01090G0000

TBG02B 04347G0000

TBG02B 04911G0000
TBG02B 04910G0000

TBG02B 01091G0000

Element 17 te vellen:
1 x els
TBG02B 01092G0000

Element 21 te vellen:
houtwal 10 x 3 meter met
3 x eik

TBG02B 01093G0000

4

Element 20 te vellen:
houtwal 26 x 3 meter met
circa 11 bomen (eik/els)

TBG02B 02633G0000

TBG02B 01595G0000

TBG02B 04875G0000
TBG02B 04369G0000

Element 19 te vellen:
houtwal 62 x 3 meter met
circa 12 bomen (eik/els)

TBG02B 01095G0000

TBG02B 01096G0000

Element 18 behouden,
fietspad verleggen. Zie
compensatieplan vellen
houtwal Manderveenseweg
57.

TBG02B 01097G0000

TBG02B 04418G0000

E. Compensatie bosstrook NNN. Herplanten van
bosstrook achter bestaand bos met een oppervlakte van
1750 m2. Totaal worden er 4 plantrijen aangebracht in
een driehoeksverband. De plantafstand bedraagt 1,5
meter tussen de rijen en 1 meter in de rijen. Totaal
worden er 935 stuks aangeplant in de aanplant maat
80-100 met lijsterbes, hazelaar, zomereik, grove den,
berk, vuilboom, meidoorn en inlandse vogelkers in een
gelijke verhouding om een goede struweellaag / mantel-zoom vegetatie als bosrand te ontwikkelen.

TBG02B 01098G0000

TBG02B 01099G0000

TBG02B 01100G0000

TBG02B 04874G0000
TBG02B 04531G0000

TBG02B 02723G0000

TBG02B 02722G0000

TBG02B 03163G0000
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TBG02B 02724G0000

TBG02B 04532G0000

TBG02B 02726G0000

TBG02B 02728G0000

TBG02B 04533G0000
TBG02B 03412G0000

TBG02B 01107G0000

Element 16 te vellen:
bosstrook 246 x 3 meter,
circa 130 bomen als eik,
grove den, populier en
berk

TBG02B 03253G0000

TBG02B 03411G0000

TBG02B 02733G0000
TBG02B 04571G0000

TBG02B 04379G0000
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TBG02B 03980G0000

TBG02B 03252G0000

Element 15 te vellen: bosstrook 21
x 3 meter, 10 x eik en 2 x
Amerikaanse eik
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TBG02B 03222G0000
TBG02B 02810G0000
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TBG02B 03221G0000

TBG02B 04801G0000

TBG02B 04800G0000

TBG02B 03972G0000

TBG02B 04705G0000

TBG02B 04704G0000
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TBG02B 04798G0000
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Element 14 te vellen:
houtsingel 12 x 2,5 meter,
6 x eik en 2 x berk. Eén eik
sparen!

TBG02B 04795G0000

TBG02B 04809G0000

TBG02B 03566G0000

TBG02B 04797G0000

Element 13 te vellen:
houtwal 23 x 3 meter,
circa 17 eik/els/berk
TBG02B 02082G0000

TBG02B 04786G0000
TBG02B 02738G0000

Element 12 te vellen:
houtsingel 25 x 3 meter,
circa 5 bomen

TBG02B 04793G0000
TBG02B 03606G0000

TBG02B 03567G0000

D. Herplanten 3 x zomereik in
de maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.

TBG02B 02742G0000
TBG02B 04796G0000

TBG02B 04792G0000

TBG02B 03568G0000

g

Iemschewe

46a

Advies te vellen: 1 x beuk,
1 x eik (vergunningsvrij)

46

TBG02B 04893G0000
TBG02B 04892G0000

a

-47

47

TBG02B 03238G0000

Element 11 te vellen:
7 x eik

TBG02B 03991G0000

TBG02B 04787G0000

Te vellen naaldboom is
vergunningsvrij

TBG02B 04788G0000

TBG02B 04894G0000

Element 10 te vellen:
2 x eik

44-44a

TBG02B 04794G0000

TBG02B 02744G0000

Element 9 te vellen:
4 x eik

TBG02B 04367G0000

eg

Iemschew

TBG02B 02748G0000

C. Herplanten 3 x zomereik
en 3 x hollandse linde in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.

TBG02B 02749G0000

TBG02B 04487G0000

Element 8 te vellen:
13 m1 houtwal

TBG02B 03051G0000

Element 7 te vellen:
1 x eik
TBG02B 04978G0000

TBG02B 03019G0000
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Element 6 te vellen:
2 x eik
weg

TBG02B 04839G0000
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TBG02B 04977G0000

34-34a

TBG02B 04488G0000
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Element 24 te vellen:
1 x els

TBG02B 04210G0000
TBG02B 04769G0000

TBG02B 04489G0000

Element 5 te vellen:
1 x eik

TBG02B 04208G0000

TBG02B 03996G0000

TBG02B 04311G0000

B. Herplanten 5 x zomereik en
5 x hollandse linde in de maat
14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
TBG02B 04309G0000

TBG02B 04666G0000

TBG02B 04668G0000
TBG02B 04669G0000
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Element 23 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

Element 22 te vellen:
houtsingel 6 x 2,5 meter
met 3 x els

F. Herplanten 2 x els in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
Element 17 te vellen:
1 x els

Element 21 te vellen:
houtwal 10 x 3 meter met
3 x eik
Element 20 te vellen:
houtwal 26 x 3 meter met
circa 11 bomen (eik/els)

Element 19 te vellen:
houtwal 62 x 3 meter met
circa 12 bomen (eik/els)

E. Compensatie bosstrook NNN. Herplanten van
bosstrook achter bestaand bos met een oppervlakte van
1750 m2. Totaal worden er 4 plantrijen aangebracht in
een driehoeksverband. De plantafstand bedraagt 1,5
meter tussen de rijen en 1 meter in de rijen. Totaal
worden er 935 stuks aangeplant in de aanplant maat
80-100 met lijsterbes, hazelaar, zomereik, grove den,
berk, vuilboom, meidoorn en inlandse vogelkers in een
gelijke verhouding om een goede struweellaag / mantel-zoom vegetatie als bosrand te ontwikkelen.

Element 18 behouden,
fietspad verleggen. Zie
compensatieplan vellen
houtwal Manderveenseweg
57.

Element 16 te vellen:
bosstrook 246 x 3 meter,
circa 130 bomen als eik,
grove den, populier en
berk

Element 15 te vellen: bosstrook 21
x 3 meter, 10 x eik en 2 x
Amerikaanse eik

Element 14 te vellen:
houtsingel 12 x 2,5 meter,
6 x eik en 2 x berk. Eén eik
sparen!
Element 13 te vellen:
houtwal 23 x 3 meter,
circa 17 eik/els/berk
Element 12 te vellen:
houtsingel 25 x 3 meter,
circa 5 bomen
D. Herplanten 3 x zomereik in
de maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
Advies te vellen: 1 x beuk,
1 x eik (vergunningsvrij)
Element 11 te vellen:
7 x eik
Te vellen naaldboom is
vergunningsvrij
Element 10 te vellen:
2 x eik

Element 9 te vellen:
4 x eik

C. Herplanten 3 x zomereik
en 3 x hollandse linde in de
maat 14-16 (stamomtrek in
centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.

Element 8 te vellen:
13 m1 houtwal

Element 7 te vellen:
1 x eik

Element 6 te vellen:
2 x eik

Element 24 te vellen:
1 x els
Element 5 te vellen:
1 x eik

B. Herplanten 5 x zomereik en
5 x hollandse linde in de maat
14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk
voorzien van twee
boompalen.
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TBG02B 04488G0000

TBG02B 04210G0000
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TBG02B 04769G0000

TBG02B 04489G0000

TBG02B 04208G0000

TBG02B 03996G0000

TBG02B 04311G0000

TBG02B 04309G0000
TBG02B 04666G0000

Element 4 te vellen 4 x eik
en 3 x beuk.

TBG02B 04668G0000
TBG02B 04669G0000

TBG02B 04670G0000

Element 4 te vellen 1 x eik

TBG02B 04671G0000

TBG02B 02755G0000

TBG02B 02756G0000

TBG02B 03600G0000

TBG02B 02783G0000

TBG02B 04767G0000

TBG02B 03601G0000
TBG02B 04672G0000

TBG02B 02811G0000

Element 3 te vellen 1 x eik

TBG02B 02887G0000
TBG02B 02782G0000

TBG02B 02888G0000

Element 2 te vellen 4 x els
en 2 x eik

TBG02B 04011G0000
TBG02B 03296G0000

TBG02B 04010G0000

A. Doorplanten, versterken, verlengen houtsingel. Afhankelijk van breedte
variërend in 2, 3 of 4 plantrijen. Afstand in de rijen bedraagt 1 meter.
Afstand tussen de rijen bedraagt minimaal 75 centimeter. Aanplant in
driehoeksverband. Lengte element: 277 meter. Gemiddelde breedte 3
meter. Totale aanplant bedraagt 550 stuks. Aanplantmaat 80-100 met
lijsterbes, hazelaar, zomereik, vuilboom , meidoorn, zomerlinde en
inlandse vogelkers.

TBG02B 02776G0000

TBG02B 02798G0000
TBG02B 03295G0000

Element 1 te vellen 2 x eik

TBG02B 05142G0000

TBG02B 02779G0000

TBG02L 03925G0000

TBG02B 03632G0000
TBG02B 05143G0000

TBG02L 06174G0000

TBG02L 08565G0000

Element 1 te vellen 2 x
kastanje 2 x berk
TBG02B 04869G0000

TBG02L 01605G0000
TBG02L 03926G0000

TBG02L 08518G0000

TBG02L 08566G0000

TBG02L 04629G0000

TBG02L 08517G0000

TBG02L 08686G0000

TBG02L 07492G0000

TBG02L 08914G0000

TBG02L 04158G0000
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TBG02L 09079G0000

TBG02L 08913G0000

TBG02L 04525G0000

TBG02L 09154G0000

TBG02L 06637G0000

TBG02L 09153G0000

TBG02L 09670G0000
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0a

TBG02L 06231G0000

TBG02L 06198G0000
TBG02L 04661G0000

TBG02L 06638G0000

TBG02L 06636G0000

TBG02L 07840G0000

TBG02L 07183G0000

TBG02L 06211G0000
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Hardenbergerweg Manderveenseweg

TBG02L 07184G0000

TBG02L 07843G0000

TBG02L 07705G0000

TBG02L 07841G0000

TBG02L 07852G0000
TBG02L 10025G0000
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Element 4 te vellen 4 x eik
en 3 x beuk.

Element 4 te vellen 1 x eik

Element 3 te vellen 1 x eik

Element 2 te vellen 4 x els
en 2 x eik

A. Doorplanten, versterken, verlengen houtsingel. Afhankelijk van breedte
variërend in 2, 3 of 4 plantrijen. Afstand in de rijen bedraagt 1 meter.
Afstand tussen de rijen bedraagt minimaal 75 centimeter. Aanplant in
driehoeksverband. Lengte element: 277 meter. Gemiddelde breedte 3
meter. Totale aanplant bedraagt 550 stuks. Aanplantmaat 80-100 met
lijsterbes, hazelaar, zomereik, vuilboom , meidoorn, zomerlinde en
inlandse vogelkers.
Element 1 te vellen 2 x eik

Element 1 te vellen 2 x
kastanje 2 x berk
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TBG02B 03862G0000
TBG02B 04780G0000

TBG02B 04783G0000

TBG02B 03864G0000
TBG02B 04614G0000
TBG02B 01088G0000

TBG02B 03865G0000

TBG02B 01089G0000

TBG02B 01090G0000

Compensatievoorstel houtwal Manderveenseweg t.h.v.
huisnummer 57.

TBG02B 04347G0000

Ter plaatse dient een bestaande houtwal geveld te
worden vanwege de aanleg van het fietspad. De lengte
van de bestaande houtwal bedraagt 114 meter met een
breedte van maximaal 3 meter.

TBG02B 04911G0000
TBG02B 04910G0000

TBG02B 01091G0000

Aanplant laurierhaag in overleg
met aanpalende eigenaar. Aanplant
prunus laurocerasus Rotundifolia
80-100 (hoogte in centimeters).
Totale lengte 40 meter met 3 stuks
per strekkende meter.

Haaks op de Manderveenseweg wordt een nieuwe
houtwal aangelegd. Kenmerkend in het landschap zijn
de smalle houtwallen. Ook deze houtwal wordt daarom 3
meter breed, met een maximale hoogte van 50 centimeter. Het talud van de houtwal is 1:3. Er worden twee plantrijen aangebracht waarbij een afstand van 1 meter in en
tussen de plantrijen wordt aangehouden. Aanplant in de
maat 80-100 (hoogte in centimeters) in een driehoeksverband. De soortkeuze bestaat uit 280 stuks:

TBG02B 01092G0000

TBG02B 01093G0000

4

- Berk
- Els
- Eik
- Lijsterbes
- Hazelaar
- Vuilboom

TBG02B 02633G0000

TBG02B 01595G0000

Element 18 vellen vanwege aanleg
fietspad. Te vellen houtopstand in
oranje weergegeven. Afmeting 114
x 3 meter.

in een gelijke verhouding aangebracht.
TBG02B 04875G0000
TBG02B 04369G0000

Voorlangs huisnummer 57 is een afspraak gemaakt
om een laurierhaag aan te planten in de maat 80-100
(hoogte in centimeters). De soort betreft ‘Rotundifolia’
en wordt met 3 stuks per strekkende meter aangebracht
over een lengte van 40 meter.

TBG02B 01095G0000

Aanleggen houtwal á 142 x 3 meter.

TBG02B 01096G0000

Aanbrengen van aarden wallichaam,
maximaal 50 centimeter hoog met
taludvorming 1:3. Aanplant 2 rijig met
1 meter in en tussen de plantrijen.
Aanplant met berk, els, eik, lijsterbes,
hazelaar en vuilboom. Totaal 280 stuks
in een gelijke verhouding. Maat van
aanplant: 80-100 (hoogte in centimeters).

TBG02B 01098G0000

TBG02B 01099G0000

TBG02B 01100G0000

TBG02B 04874G0000
TBG02B 04531G0000

TBG02B 02723G0000

TBG02B 02722G0000

TBG02B 03163G0000
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TBG02B 04533G0000

TBG02B 01107G0000

TBG02B 01093G0000

4

TBG02B 02633G0000

TBG02B 01595G0000

TBG02B 04875G0000
TBG02B 04369G0000

Compensatievoorstel bosstrook Manderveenseweg ong.

TBG02B 01095G0000

Ten behoeve van de aanleg van het fietspad dient een
bosstrook van respectievelijk 63 m2 en 738 m2 te worden
geveld. Bij de aanleg is gelet op een variant met de minste gevolgen voor de waarden van het landschap. Het
bos, en daarmee ook de bosstrook, maakt onderdeel uit
van Natuurnetwerk Nederland. Het bos staat omschreven
als natuurbeheertype N16.03. Kort te beschrijven als:

TBG02B 01096G0000

TBG02B 01097G0000
TBG02B 04418G0000

TBG02B 01098G0000

Droog bos met productie bestaat veelal uit den, eik,
beuk Douglas, Lariks of Fijnspar. In dit geval gaat het met
name om eik en (grove) den vanwege de meer voedselarmere gronden.

TBG02B 01099G0000

TBG02B 01100G0000

TBG02B 04874G0000
TBG02B 04531G0000

TBG02B 02723G0000

TBG02B 02722G0000

TBG02B 03163G0000
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Voorstelling aanplant. 1,5 meter afstand tussen de rijen en 1 meter in
de rijen. Boomvormers (grove den -> donkergroen, berk -> geel en eik
-> lichtgroen in het centrum, overige soorten te verdelen over gehele
breedte). Schaal detail: 1:200

TBG02B 02724G0000

TBG02B 04532G0000

TBG02B 02726G0000

TBG02B 02728G0000

E. Compensatie bosstrook NNN. Herplanten van
bosstrook achter bestaand bos met een oppervlakte van
1750 m2. Totaal worden er 4 plantrijen aangebracht in
een driehoeksverband. De plantafstand bedraagt 1,5
meter tussen de rijen en 1 meter in de rijen. Totaal
worden er 935 stuks aangeplant in de aanplant maat
80-100 met lijsterbes, hazelaar, zomereik, grove den,
berk, vuilboom, meidoorn en inlandse vogelkers in een
gelijke verhouding om een goede struweellaag / mantel-zoom vegetatie als bosrand te ontwikkelen.

TBG02B 04533G0000
TBG02B 03412G0000

TBG02B 01107G0000

Element 16 te vellen:
bosstrook 246 x 3 meter,
circa 130 bomen als eik,
grove den, populier en
berk (738 m2)

TBG02B 03253G0000

TBG02B 03411G0000

TBG02B 02733G0000
TBG02B 04571G0000

Het is het omvangrijkste bostype en combineert een
redelijk tot goede groei met een ruime variatie aan, en
mengingsmogelijkheden van, loof- en naaldboomsoorten, vooral op de wat lemigere bosgroeiplaatsen. De
diversiteit is in veel gevallen relatief laag. Echter, door
onderhoud in het verleden is er nog altijd sprake van
een mooie variatie van loof- en naaldboomsoorten.
Vaak is menselijk beheer, zoals kap, begrazingsbeheer
en inbreng van strooiselverrijkende soorten nodig om
dynamiek, variatie en vestigingsmilieus te bevorderen.
Met aanvullende bosverjongingsactiviteiten met primair
lokaal gewenste inheemse boom- en struiksoorten wordt
een nieuwe gewenste bosgeneratie van voldoende ecologische kwaliteit gerealiseerd.
In dit geval is beheer (nog) niet noodzakelijk. Gekozen
wordt voor een nieuwe aanplant die aansluit bij de
bestaande kwaliteit van het bos en voldoende variatie
biedt in naald en loof, maar ook in boom en struik (laag).
De nieuwe aanplant compenseert de velling en daarmee
de aantasting van de bestaande waarden. Er worden vier
plantrijen aangebracht waarbij een afstand van 1,5 meter
tussen de plantrijen en 1 meter in de plantrijen wordt
aangehouden. Aanplant in de maat 80-100 (hoogte in
centimeters) in een driehoeksverband, zie ook detail. De
soortkeuze bestaat uit 935 stuks:
TBG02B 04379G0000
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Element 15 te vellen: bosstrook 21
x 3 meter, 10 x eik en 2 x
Amerikaanse eik. Oppervlakte 63
m2 (21 x 3 meter).

51

Wa

- Grove den
- Eik
- Berk
- Meidoorn
- Inlandse vogelkers
- Lijsterbes
- Hazelaar
- Vuilboom

TBG02B 03980G0000

TBG02B 03252G0000

in een gelijke verhouding aangebracht. Door de velling
worden de bestaande waarden mogelijk aangetast, maar
door compensatie weer ruimschoots hersteld.
TBG02B 04801G0000

TBG02B 04800G0000

TBG02B 03972G0000

TBG02B 04705G0000

TBG02B 04704G0000
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Bijlage 3
Bodemonderzoek
fietsverbinding Tubbergen Manderveen

bestemmingsplan Buitengebied, Fietspad Manderveen - Tubbergen
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1

Inleiding

In opdracht van BJZ.NU heeft Kruse Milieu BV een vooronderzoek op basis van norm NEN
5725 uitgevoerd voor het geplande fietspad langs de Manderveenseweg tussen Tubbergen en
Manderveen.
De aanleiding voor het vooronderzoek is de benodigde bestemmingsplanwijziging in het kader
van de voorgenomen aanleg van het fietspad naast de Manderveenseweg tussen Tubbergen
en Manderveen.
Het vooronderzoek dient om inzicht te krijgen in hoeverre verontreinigingen kunnen zijn
ontstaan door huidige en/of voormalige (bedrijfs)activiteiten of dat er sprake is van een
(historische) verontreiniging. Het doel van het vooronderzoek is het opstellen van een
hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek.
Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens norm NEN 5725:2017, “Bodem - Landbodem Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017.
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2

Locatiegegevens
2.1

Algemene gegevens

De algemene gegevens van het te onderzoeken terreindeel zijn:
Adres

: Manderveenseweg te Tubbergen

Kadastrale registratie

: Gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 6637 (gedeeltelijk)
en sectie B, nummer 3930, 4369, 4370,4767, 4769 en 4795
(gedeeltelijk) en 51 aangrenzende percelen (gedeeltelijk).

Oppervlakte geografische
besluitvormingsgebied

: Circa 10.5 hectare (circa 3.5 kilometer nieuw fietspad)

Coördinaten RD-stelsel

: noordelijk punt
zuidelijk punt

2.2

x = 249.71 en y = 495.92
x = 249.40 en y = 492.89

Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 18 tot 23 meter boven NAP.
- De locatie ligt juist ten westen van het glaciale dal Weerselo - Manderveen.
- De deklaag bestaat uit kwartair, matig fijn zand en is ter plaatse circa 25 meter dik. De
dekzanden (de bovenste meters op de locatie) zijn afkomstig van de Formatie van Boxtel. De
onderliggende fijne zanden behoren tot de Formatie van Drente. Het doorlatend vermogen is
ongeveer 250 m²/dag.
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld, stromend in westelijke
richting met een verhang van circa 4 m/km.
- In de directe omgeving van de locatie bevindt zich geen oppervlaktewater van grote omvang.
Het tracé van het fietspad kruist de Elsenbeek en twee kleine afwateringsloten. Het waterwingebied Manderveen ligt circa 1.0 kilometer ten noordoosten van het noordelijkste punt van
het besluitvormingsgebied en heeft vermoedelijk geen grote invloed op de lokale stand en
stromingsrichting van het grondwater.
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3

Werkwijze
3.1

Verzamelen van de historische en huidige gegevens

Ten behoeve van het verzamelen van historische en huidige gegevens hebben de navolgende
raadplegingen van bronnen plaatsgevonden:
- informatie gemeente Tubbergen
- vaststellen van het huidige en historisch gebruik op de locatie, binnen het geografisch
besluitvormingsgebied. De hierbij geraadpleegde internetsites zijn:
- www.pdokviewer.pdok.nl
- www.topotijdreis.nl
- BAG-viewer
- www.ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer
- Bodematlas Overijssel (waaronder omgevingsrapport)
- Wateratlas Overijssel
- archief Kruse Milieu BV
- terreininspectie (de heer P. Haverkort en de heer J. Lammers van Kruse Milieu BV)
De aldus verkregen informatie is samengevat en geïnterpreteerd in hoofdstuk 4.

3.2

Methodiek en beschikbare informatie

Alleen informatie, die betrekking heeft op het geografisch besluitvormingsgebied (met een
buffer van 25 meter), wordt in dit vooronderzoek behandeld. Het geografisch besluitvormingsgebied betreft het toekomstige fietspad. In bijlage I is een luchtfoto opgenomen, waarop het
besluitvormingsgebied is weergegeven.
Bij de gemeente Tubbergen is bodeminformatie over het besluitvormingsgebied opgevraagd.
Tevens is er een terreininspectie uitgevoerd.
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4

Beschikbare informatie

In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten en inzichten behandeld van informatie van de
gemeente, opdrachtgever en historisch kaartmateriaal.

4.1

Historisch gebruik

Tot de topografische kaart van 1934 betreft de locatie voornamelijk een veen- en heidegebied
met enkele weggetjes ter plaatse van de huidige Manderveenseweg. Aan beide zijden van de
weg zijn boerderijen aanwezig. Op de topografische kaarten vanaf 1934 is de huidige ligging
van de Manderveenseweg weergegeven. De omgeving is voornamelijk in gebruik als weiland
en akker. Op de topografische kaart vanaf 1997 is ter plaatse van de kruising met de
Denekamperweg een rotonde weergegeven. Sindsdien is de situatie ongewijzigd.
De historische topografische kaarten zijn weergeven in bijlage II.

4.2

Milieudossiers

Aan de Manderveenseweg zijn meerdere agrarische bedrijven gelegen. Er zijn van de locaties
aangrenzend aan het besluitvormingsgebied geen milieudossiers ingezien. Daar waar het
besluitvormingsgebied zich ter plaatse van een agrarisch bedrijf bevindt, is het terreindeel in
gebruik als tuin of toegangsweg. Geconcludeerd kan worden dat er ter plaatse van het
besluitvormingsgebied geen sprake is van mogelijk bodembedreigende bedrijfsactiviteiten. In
overleg met de gemeente Tubbergen is besloten geen interviews met de bewoners uit te
voeren.
Uit de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel blijkt dat er op 5 locaties binnen het
besluitvormingsgebied een grote kans is op de aanwezigheid van asbest in de bodem. Deze
locaties bevinden zich ter plaatse van de erven aan de Manderveenseweg 4, 35, 47, 51 en 57.
Op het overige deel van het besluitvormingsgebied kan de bodem als onverdacht voor de
aanwezigheid van asbest worden beschouwd op basis van de asbestsignaleringskaart.
De asbestsignaleringskaart van de locatie is opgenomen in bijlage III

4.3

Bodemdossiers

Er zijn voor zover bekend geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van het
besluitvormingsgebied. In de directe omgeving zijn enkele eerdere bodemonderzoeken
uitgevoerd, deze worden hier toegelicht:
Kruse Milieu BV, Indicatief bodemonderzoek Manderveenseweg te Manderveen,
d.d. 15 augustus 2008 met projectcode 08032966
In het kader van de herinrichting van de Manderveenseweg in Manderveen tussen huisnummer
82 en 100 is een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn 4 boringen verricht tot een
diepte van 1.5 meter. De bovengrond is plaatselijk matig puinhoudend. Het grondmengmonster
van de bovengrond is licht verontreinigd met kobalt, minerale olie en PAK. Uit milieukundig
oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen herinrichting van de weg.
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Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Manderveenseweg 59 te Manderveen,
d.d. 27 september 2006 met projectcode 06024211
Het bodemonderzoek is uitgevoerd op het bedrijfsterrein van het autobedrijf Filart. De
aanleiding van het bodemonderzoek was de voorgenomen sanering van een ondergrondse
dieseltank. De ondergrondse tank was gelegen aan de oostzijde van het pand nabij de Manderveenseweg. Uit de resultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van het vulpunt sterk
verontreinigd is met minerale olie. De ondergrond ter plaatse van de ondergrondse dieseltank is
niet verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) of naftaleen. Het grondwater
ter plaatse van de tank en de afleverzuil is niet verontreinigd met brandstofcomponenten.
De bodeminformatie van de gemeente Tubbergen en het boorplan van het bodemonderzoek uit
2006 zijn weergegeven in bijlage IV.

4.4

Huidig gebruik van de locatie

In bijlage I zijn luchtfoto’s van de huidige situatie opgenomen, waarop het besluitvormingsgebied is aangegeven. Van de terreininspectie is een fotoreportage weergeven in bijlage V.
Het terrein is grotendeels in gebruik als openbare weg (Manderveenseweg). Het terrein ter
plaatse van het aan te leggen fietspad is voornamelijk in gebruik als berm en landbouwgrond,
deels als bos en plaatselijk als tuin.
Beschrijving vanaf de zuidzijde naar de noordzijde
Ter hoogte van Manderveenseweg 4 is het terrein ter plaatse van het geplande fietspad in
gebruik als sloot en tuin. Ten zuiden van het erf en ter plaatse van de inrit naar het erf is een
dammetje aanwezig. De inrit is verhard met asfalt.
Tot aan de inrit van Manderveenseweg 20 is het fietspad gepland ter plaatse van de akkers aan
de oostzijde van de sloot. Het toekomstige fietspad kruist de inrit naar Manderveenseweg 10,
die verhard is met puin. De inrit naar Manderveenseweg 20 is verhard met asfalt.
Ten noorden van de inrit van Manderveenseweg 20 is het fietspad aan de oostzijde van de
bomenrij gepland in het weiland. Ten zuiden van de rotonde, nabij Denekamperweg 74, wordt
de Manderveenseweg naar het westen verlegd. Het fietspad is gepland ter plaatse van de
huidige weg. Ter plaatse van de verlegde weg is momenteel een sloot aanwezig. Ten noorden
van de rotonde, tot aan de Elsenbeek, is het terrein ter plaatse van het geplande fietspad in
gebruik als weiland.
Ter hoogte van het erf aan de Manderveenseweg 35 is een duiker aanwezig waar de sloot
langs de weg door stroomt. Ten zuiden van het erf is ter plaatse van de inrit naar het weiland is
een dammetje aanwezig. Ten noorden van het erf is het toekomstige fietspad tot aan de
Iemscheweg aan de westzijde van de bomenrij gepland. Het terreindeel betreft weiland. Ten
noorden van de Iemscheweg is fietspad ter plaatse van de berm en de sloot gepland.
Ter hoogte van Manderveenseweg 44 is een bos aanwezig.
Ter hoogte van Manderveenseweg 47 zijn twee inritten waar een dammetje aanwezig is. De
inritten zijn verhard met klinkers. Ten noorden van het erf kruist het geplande fietspad de
Langemaatsweg en buigt de Manderveenseweg af in oostelijke richting en is het fietspad
gepland ter plaatse van de akker ten noorden van de sloot.
Ter hoogte van Manderveenseweg 51 is, ter plaatse van het geplande fietspad, een tuin
aanwezig en is de sloot langs de weg gedempt. De inrit naar het erf is verhard met asfalt. Ten
zuiden van het erf is ter plaatse van de inrit naar de akker een dammetje aanwezig.
Kruse Milieu BV
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Tot aan de kruising met de Pöttersweg is het toekomstige fietspad in het bos gelegen. Tussen
de Pöttersweg en Manderveenseweg 57 is het terreindeel ter plaatse van het fietspad in
gebruik als weiland en buigt de Manderveenseweg af in noordelijke richting. Ter plaatse van het
erf aan de Manderveenseweg 57 kruist het toekomstige tracé de voortuin. Er is sprake van
twee inritten waar een dammetje aanwezig is.
Tot aan de bebouwde kom van Manderveen is het toekomstige fietspad ter plaatse van de
naastgelegen akkers en weilanden gepland. Het tracé kruist hier enkele houtwallen. Ter plaatse
van de drempel sluit het toekomstige fietspad aan op de bestaande fietsstroken langs de
Manderveenseweg.

4.5

Toekomstig gebruik van de locatie

Tussen de kruising met de Hardenbergerweg en de rotonde met de Denekamperweg zal aan
de oostzijde van de Manderveenseweg een fietspad aangelegd worden. Tussen de rotonde met
de Denekamperweg en de bebouwde kom van Manderveen zal aan de westzijde van de
Manderveenseweg een fietspad worden aangelegd.
De tekeningen van de toekomstige situatie zijn weergegeven in bijlage VI
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5

Conclusies

Momenteel is het besluitvormingsgebied grotendeels in gebruik als weiland, akker en berm. In
het kader van de aanleg van een nieuw fietspad langs de Manderveenseweg dient de huidige
bestemming (met name agrarisch) gewijzigd te worden.
Uit de historische topografische kaarten blijkt dat de Manderveenseweg vanaf de jaren ’30 van
de vorige eeuw op de huidige locatie aanwezig is. De naastgelegen terreinen zijn sindsdien
voornamelijk in gebruik als agrarische gronden. Hier voor de betrof de locatie met name veen
en heide. De rotonde ter plaatse van de Denekamperweg en de Manderveenseweg is sinds
1997 weergegeven op de topografische kaarten.
Uit de asbestsignaleringskaart van de provincie blijkt dat de bodem ter plaatse van het
besluitvormingsgebied grotendeels als onverdacht voor de aanwezigheid van asbest kan
worden beschouwd. Het toekomstige tracé kruist in totaal 5 erven die op basis van de
asbestsignaleringskaart als verdacht voor de aanwezigheid van asbest beschouwd dienen te
worden. Het betreft de erven aan de Manderveenseweg 4, 35, 47, 51 en 57. Voor deze locaties
wordt de hypothese “verdachte locatie” gebruikt.
Binnen het besluitvormingsgebied is, ter plaatse van 9 inritten sprake van een dammetje. Het is
niet bekend welk materiaal is gebruikt voor de aanleg van deze dammetjes. Mogelijk is puin of
puinhoudende grond dat verontreinigd is met asbest toegepast. Op basis hiervan wordt voor
deze dammetjes de hypothese “verdachte locatie” gebruikt.
Ter plaatse van de inrit naar Manderveenseweg 10 kruist het toekomstige fietspad een
puinweg. Het puin in deze weg is mogelijk asbesthoudend en op basis hiervan wordt de
hypothese “verdachte locatie” gebruikt.
De inrit naar Manderveenseweg 20 is verhard met asfalt. Onder het asfalt is mogelijk een
fundering van puin of een oude puinweg aanwezig. Aangezien dit puin mogelijk asbesthoudend
is, wordt voor deze locatie de hypothese “verdachte locatie” gebruikt.
Er is geen informatie beschikbaar, waaruit blijkt dat de bodem op het overige deel van het
besluitvormingsgebied mogelijk verontreinigd is. Het besluitvormingsgebied, met uitzondering
van de verdachte locaties, kan als onverdacht beschouwd worden. Geadviseerd wordt om een
bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de verdachte deellocaties. Een voorstel voor dit
bodemonderzoek staat weergegeven in hoofdstuk 6.
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6

Voorstel bodemonderzoek

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie, wordt geadviseerd
een verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de verdachte deellocaties. Ter
plaatse van de erven worden de bovengrond als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid
van asbest. Ter plaatse van de inritten is de sloot mogelijk gedempt met puin of puinhoudende
grond. In dat geval wordt het dempingsmateriaal als verdacht beschouwd voor asbest. De puinverharding ter plaatse van de inrit naar Manderveenseweg 10 en de mogelijke puinlaag onder
de inrit naar Manderveenseweg 20 worden als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid van
asbest.
De onderzoeksopzet gaat uit van
- NEN 5707, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond”, NNI Delft, augustus 2015;
- de aanvulling NEN 5707/C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem en partijen grond”, NNI Delft, november 2018;
- NEN 5897+C2, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
Daar waar het toekomstige fietspad zich ter plaatse van de erven aan de Manderveenseweg 4,
35, 47, 51 en 57 bevindt, wordt de bovengrond als verdacht beschouwd voor de aanwezigheid
van asbest. De hypothese "verdachte locatie" uit NEN 5707 wordt voor de locaties gebruikt. De
onderzoeksstrategie is gebaseerd op de norm NEN 5707, paragraaf 6.4.5: verdachte locatie
met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (VED-HE).
Per erf worden, afhankelijk van het oppervlakte, in totaal 3 of 4 inspectiegaten gegraven met
een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de ondergrond
(ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het opgegraven
materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van
asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. Voor het uitvoeren van de
asbestanalyses wordt per deellocatie 1 mengmonster van de fijne fractie samengesteld.
De onderzoeksstrategie ter plaatse van de dammetjes en de asfaltweg naar Manderveenseweg
20 is gebaseerd op de norm NEN 5897, paragraaf 6.5.3.3: Afgedekte funderingslagen op een
kleinschalige locatie voor puin of NEN 5707, paragraaf 6.4.4: verdachte locatie met plaatselijke
bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP) voor puinhoudende grond.
Ter plaatse van de dammetjes of de asfaltweg worden 2 boringen verricht tot een diepte van
circa 1.0 meter. Indien blijkt dat puin of puinhoudende grond is toegepast, dient de locatie
onderzocht te worden op de aanwezigheid van asbest.
Bij het aantreffen van puin of puinhoudende grond worden de boringen vervangen door een
inspectiegat. Bij het aantreffen van puin of puinhoudende grond wordt per inrit 1 mengmonster
van de fijne fractie samengesteld (minimaal 25 kilogram voor puin of 10 kilogram voor puinhoudende grond).
Ter plaatse van de puinweg ter hoogte van Manderveenseweg 10 is de onderzoeksstrategie
gebaseerd op de norm NEN 5897, paragraaf 6.5.2: Halfverhardingslagen. Er worden twee
inspectiegaten gegraven in de puinverharding. Het opgegraven puin wordt gezeefd en van de
fijne fractie wordt een mengmonster samengesteld voor een asbestanalyse.
In bijlage VII is een overzichtstekening opgenomen waarop de te onderzoeken deellocaties zijn
weergegeven.
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Bijlage I
Luchtfoto met besluitvormingsgebied

N

Besluitvormingsgebied

Bijlage II
Historische topografische kaarten

1900

1934

1955

1977

1997

2018

Bijlage III
Asbestsignaleringskaart provincie Overijssel

Zuid

Midden

Noord

Legenda
Grote kans op asbest
Kleine kans op asbest

Bijlage IV
Bodeminformatie gemeente Tubbergen
Omgevingsrapportage provincie Overijssel
Boorplan Kruse Milieu BV, 2006

Aanvrager: Kruse Milieu BV
Locatie: Manderveenseweg te Tubbergen en Manderveen
Behandeld door: C. Roeleveld

Bodemonderzoek:
Locatie: Manderveenseweg
Naam onderzoek
De Windmolen
Nader onderzoek
Manderveenseweg
(wegtrace)
Indicatief onderzoek

Manderveenseweg 59
Verk onderzoek NVN 5740
HBB benzine service station
Manderveenseweg 59
Verk onderzoek NEN 5740

Rapport Nummer
51042.86

Adviesbureau
Tauw bv

Datum
24-1-1986

Conclusie
-

08032966

Kruse Milieu BV

15-8-2008

zw: matig puinhoudend
bg/og: Co,m.o.,PAK>S
og: niet ond.
gw: niet ond,

2000/1122-PHV

Kruse Milieu BV

1-11-2000

06024211

Kruse Milieu BV

27-9-2006

verontr in grond mogelijk door
bijmeningen, maar kan ook
door verkeer en of gebruik
van loc; geen aanleiding voor
uitvoeren vervolg onderzoek
-

zw: olie-water reactie
bg: m.o.>I
og: gw: niet ond.
aanvullend onderzoek niet
noodzakelijk, tijdens
tanksanering verontr bij
vulpunt verwijderen;

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2019 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen
van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen
bezwaar kunt maken.

Fietspad Tubbergen - Manderveen - deel 1
Omgevingsrapportage
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Hardenbergerweg 58
Locatie
Adres

Hardenbergerweg 58 7651LM TUBBERGEN

Locatiecode

AA018300475

Locatienaam

Hardenbergerweg 58

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018300475

Status
Vervolg WBB

Uitvoeren historisch onderzoek

Status rapporten

Potentieel Ernstig en Urgent

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Beoordeling

Status asbest
Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start

benzine-service-station

1961

Einde

Vervallen

Benoemd

Verontreinigd

1973

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende onderzocht

Locatie: Manderveenseweg 4
Locatie
Adres

Manderveenseweg 4 7651LG TUBBERGEN

Locatiecode

AA018306764

Locatienaam

Manderveenseweg 4

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018306764

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Pot. verontreinigd

Beoordeling

Status rapporten

Status asbest
Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit
brandstoftank (ondergronds)

Start
9999

Einde

Vervallen

Benoemd

Verontreinigd

1992

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende onderzocht

Locatie: Manderveenseweg 4
Locatie
Adres

Manderveenseweg 4 Tubbergen

Locatiecode

AA018307746

Locatienaam

Manderveenseweg 4

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018307746

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit
brandstoftank (ondergronds)

Start
9999

Einde
1992

Vervallen

Benoemd

Nee

Verontreinigd

Spoed

Onbekend

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende onderzocht
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.

Locatie: Manderveenseweg 47
Locatie
Adres

Manderveenseweg 47 Manderveen

Locatiecode

AA018307275

Locatienaam

Manderveenseweg 47

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018307275

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NEN 5740

Beschikking

Status besluiten

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum
01-01-1996

Type

Naam

Auteur

Verkennend onderzoek NEN 5740

Manderveenseweg 47

CBB

Referentie

Archief

Conclusie overheid

Gemeente

BG: EOX 0.11 OG: - GW: "pH 5.4; Ec 0.26mS; Ni>S "

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Pagina 1 van 10

-

26-08-2019

Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
De Windmolen
Manderveenseweg 59
Manderveenseweg 59
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

Pagina 2 van 10

-

26-08-2019

Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: https://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email
postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: De Windmolen
Locatie
De Windmolen MANDERVEEN

Adres
Locatiecode

AA018300202

Locatienaam

De Windmolen

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018300202

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Nader onderzoek

Beschikking

Status besluiten

Onverdacht/Niet verontreinigd

Status asbest
Ja

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum
24-01-1986

Type

Naam

Auteur

Nader onderzoek

De Windmolen

Tauw B.V.

Referentie

Archief

Conclusie overheid

Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start

hbo-tank (bovengronds)

9999

Einde
9999

Vervallen

Benoemd

Nee

Ja

Verontreinigd

Spoed

Voldoende onderzocht

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
let5cbfs.pdf

Besluiten
Datum
01-12-1988

Besluit

Kenmerk

Status

Geen vervolg (geen adm Nazorg)

MMI 88/2822

Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Manderveenseweg 59
Locatie
Adres

Manderveenseweg 59 7664VS MANDERVEEN

Locatiecode

AA018300227

Locatienaam

Manderveenseweg 59

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018300227

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NVN 5740

Beschikking

Status besluiten

Potentieel Ernstig

Status asbest
Ja

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum
01-11-2000

Type

Naam

Auteur

Verkennend onderzoek NVN 5740

rapport verkennend bodemonderzoek

Overig

Referentie

Archief

Conclusie overheid

Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Datum
01-11-2000

Type

Naam

Document

Verkennend onderzoek NVN 5740

rapport verkennend bodemonderzoek

lq0yxeda.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Vervallen

Benoemd

Verontreinigd

Spoed

afgewerkte olietank (ondergronds)

Start
1967

Einde
9999

Nee

Nee

Onvoldoende onderzocht

Nee

Voldoende onderzocht
Nee

benzine-service-station

1950

9999

Nee

Nee

Onvoldoende onderzocht

Nee

Nee

brandstoftank (ondergronds)

9999

1995

Nee

Ja

Onbekend

Nee

Nee

hbo-tank (ondergronds)

9999

2006

Niet van toepassing

Per definitie

Onvoldoende onderzocht

Nee

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
owddf53o.pdf
aslzg1mn.pdf

Besluiten
Datum

Besluit

Kenmerk

Status

04-12-2000

Aanw. Verk. onderz. (BSB)

WB/2000/4302

Definitief

06-02-2001

Vervolg op termijn

WB/2001/33

Definitief

05-06-2001

OO uitvoeren

WB/2001/2064

Definitief

23-03-2009

Geen vervolg (geen adm Nazorg)

2009/0043451

Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Manderveenseweg 59
Locatie
Adres

Manderveenseweg 59 Manderveen

Locatiecode

AA018307748

Locatienaam

Manderveenseweg 59

Plaats

Tubbergen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV018307748

Status
Vervolg WBB

Voldoende gesaneerd

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NEN 5740

Beschikking

Status besluiten

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur

27-09-2006

Verkennend onderzoek
NEN 5740

Manderveenseweg
59

Kruse Milieu
BV

Referentie Archief

Conclusie overheid

Gemeente

zw: olie-water reactie bg: m.o.>I og: - gw: niet ond. aanvullend onderzoek niet noodzakelijk,
tijdens tanksanering verontr bij vulpunt verwijderen;

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit
brandstoftank (ondergronds)

Start
9999

Einde
1995

Vervallen

Benoemd

Nee

Verontreinigd

Spoed

Onbekend

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Voldoende onderzocht
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Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.
Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het
document verwijderen.
Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Bijlage V
Fotoreportage terreininspectie
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1

Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV op een
terreindeel aan de Manderveenseweg 29 + Denekamperweg 72 in Tubbergen door Kruse Milieu
BV is uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek betreft het in overeenstemming brengen van de planologische
situatie met de feitelijke situatie, door de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Hiermee wordt
een bestaande bedrijfswoning met bijgebouw en vakwerkschuur binnen het agrarisch bouwvlak
gepositioneerd. Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden op
basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de bovengrond van de locatie vanwege het (historisch) gebruik verdacht is voor de aanwezigheid van
asbest, zware metalen en PAK. De ondergrond en het grondwater worden als onverdacht
beschouwd.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch
grondwater.
De doelstelling van het onderzoek op een verdachte locatie is vast te stellen of de vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en in hoeverre
de verontreinigende stoffen in de grond de achtergrondwaarden overschrijden.
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en
in hoeverre het asbestgehalte in de grond de normwaarden overschrijden.
Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2020 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001,
2002 en 2018 waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en de
interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in het
grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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2

Locatiegegevens
2.1

Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Manderveenseweg 29+ Denekamperweg 72, op circa
1.2 kilometer ten noordwesten van de bebouwde kom van Tubbergen. Het centrale punt van het
te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-coördinaten x = 249.387 en y = 493.808 en is
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie B, nummer 5209 (ged.). De Manderveenseweg bevindt zich ten oosten van de onderzoekslocatie en de Denekamperweg bevindt zicht
ten noorden van de onderzoekslocatie.
Bebouwing en verharding
Binnen de onderzoekslocatie zijn momenteel een woning, 2 bergingen en een vakwerkschuur
(stal) aanwezig. Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. Het terrein rondom de gebouwen is deels
verhard met klinkers. De onverharde terreindelen zijn in gebruik als tuin of als groenstrook.
Onderzoekslocatie
In het kader van het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke
situatie is een bodemonderzoek noodzakelijk. De onderzoekslocatie is deels bebouwd, deels
verhard en omvat circa 1480 m².
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven is het boorplan van Kruse Milieu
BV van november 2020 opgenomen.
2.2

Vooronderzoek

In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn verricht
op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de
eigenaar en de gemeente Tubbergen. De heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV heeft op 4
september 2020 archiefonderzoek verricht bij de gemeente Tubbergen. De volgende informatie
is verzameld:
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming. De woning komt
voor op de topografische kaart van 1976, maar is reeds voor 1960 gebouwd. De berging (ten
oosten van de woning) dateert van 1965 en de vakwerkschuur dateert mogelijk uit de 17e
eeuw.
- Op de onderzoekslocatie is nooit sprake geweest van opslagtanks van chemicaliën of
brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Ten westen van de onderzoekslocatie heeft op
een afstand van circa 15 meter aan de westzijde van de wagenloods tussen 1981 en 1995
een dieseltank van 1000 liter gestaan (zie boorplan). Op circa 25 meter ten zuidwesten van
de onderzoekslocatie staat de huidige bovengrondse dieseltank (zie boorplan).
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.
- Het terreindeel is niet opgehoogd en er hebben voor zover bekend geen dempingen van
lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.
- Vanwege het (historisch) gebruik is de onderzoekslocatie verdacht voor asbest, zware
metalen en PAK.
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie en
bevinden er zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct naast de
onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg.
- Er zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie of in de directe omgeving.
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2.3

Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
-

Het maaiveld bevindt zich circa 26 meter boven NAP.
Tot circa 16 meter diepte is zand van de formaties van Boxtel en Drente aanwezig.
Onder het zandpakket is klei aanwezig van de formaties van Breda, Rupel en Van Dongen.
Het doorlatend vermogen van het zandpakket ligt naar schatting tussen 50 en 250 m²/dag.
De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 2.0 meter onder het maaiveld.
De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Het
grondwaterbeschermingsgebied Manderveen bevindt zich op circa 2 kilometer ten
noordoosten van de huidige onderzoekslocatie.
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3

Uitvoering bodemonderzoek
3.1

Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016;
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en
partijen grond”, NNI Delft, december 2017.
Het boorplan is afgestemd met de opdrachtgever.
De hypothese "verdachte locatie" uit NEN 5740 en NEN 5707 (VED-HE-NL: verdachte locatie
met een diffuse bodemverontreiniging met een heterogene verspreiding, niet lijnvormige locatie)
wordt voor de bovengrond van de onderzoekslocatie gebruikt. De boringen tot 0.5 meter diepte
worden vervangen door inspectiegaten. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem.
De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 (ONV-NL) wordt voor ondergrond en
grondwater van de onderzoekslocatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie
geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht
in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-wijziging of
eigendomsoverdracht.
Tevens dient te worden vermeld dat in overleg met de opdrachtgever is besloten geen inpandige
boringen te verrichten, aangezien de panden nog in gebruik zijn (en blijven). Inpandig zijn geen
potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding om te
veronderstellen dat de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het opgeboorde materiaal
wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In geval er sprake is
van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897+C2 van toepassing:
“Inspectie en monster-neming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat” NNI
Delft, december 2017.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het
algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden
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- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.
3.2

Veldwerkzaamheden

Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPRvoorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor
Kruse Milieu BV is gecertificeerd.
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1480 m² worden in totaal 9 inspectiegaten
gegraven met een lengte en een breedte van minimaal 0.3x0.3 meter (er wordt doorgeboord tot
de ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld).
Het opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. Twee inspectiegaten worden met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 mmv. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters op de locatie
wordt 1 diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
3.3

Analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door de
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. De
asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de Raad
voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze
analyses worden in dit verkennend onderzoek 6 grondmengmonsters (waarvan 2 mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er wordt 1 grondwatermonster genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-en,
de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters staat
vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 1
is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster.
Monster

Analysepakket

Bovengrond (3x)
Ondergrond (1x)

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

Bovengrond (2x)

Asbest en droge stof

Grondwater (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale
olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en
gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket),
zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en
troebelheidsmeting

Kruse Milieu BV

Project: 20055110

Pagina 5 van 15

Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
vindt eveneens in het veld plaats.
3.4

Toetsing chemische analyses

De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen in
de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging.
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig BoToVa
als volgt aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***
concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
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De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide INEV’s
(Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in
grond en grondwater.
3.5

Toetsing asbestanalyses

De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in bodem
en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest
een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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4

Resultaten
4.1

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden de
resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf
4.5.
4.2

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in oktober 2020 uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en
N. Pepping. Beide veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend
(certificaatnummer K44441/08).
Er zijn op 1 oktober 2020, na maaiveldinspectie, in totaal 9 inspectiegaten gegraven (handmatig
met een schop). De inspectiegaten 1 en 2 zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept en
boring 1 is doorgezet tot 3.5 meter diepte en afgewerkt als peilbuis. Onder de klinkerverharding
ter pleke van inspectiegat 2 is een fundatielaag met matig grof grind aangetroffen.
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, gras,
bomen en struiken, niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve
maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn
opgemerkt. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen
neerslag). Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld
waargenomen.
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens de
boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld op
eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in
bijlage II.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn zand. In de
ondergrond is een oerhoudende laag aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen
waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Door de veldwerkers zijn visueel geen
asbestverdachte materialen waargenomen in de bodem.
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen.
Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming
2

0.2 - 0.5

Sporen baksteen

5

0 - 0.5

Sporen puin

9

0 - 0.5

Sporen baksteen

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.
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Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject
(diepte in m -mv)

Analyse

BG I
(zintuiglijk schoon)

1
3
4

0.3 - 0.8
0 - 0.5
0.2 - 0.7

Standaard pakket

BG II
(puinhoudend)

2
5 en 9

0.2 - 0.5
0 - 0.5

Standaard pakket

BG III
(zintuiglijk schoon)

6, 7 en 8

0 - 0.5

Standaard pakket

OG

1
2
2

0.9 - 1.3
0.5 - 1.0
1.0 - 1.5

Standaard pakket

MM FF - 01

1
3, 6, 7 en 8
4

0.3 - 0.8
0 - 0.5
0.2 - 0.7

Asbest

MM FF - 02

2
5 en 9

0.2 - 0.5
0 - 0.5

Asbest

Boring 1 is doorgezet tot 3.5 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor
gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter met een
lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een
diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous
aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater in het
filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.
Op 8 oktober 2020 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4.
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater.
Peilbuis
Peilbuis 1

Filterstelling Grondwaterstand
(m-mv)
(m-mv)
2.50 - 3.50

2.10

pH (-)

EC
(μS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Toestroming

5.7

1110

6.12

Goed

De waarden voor de pH en de troebelheid worden normaal geacht. De waarde voor de EC wordt
als licht verhoogd beschouwd.
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4.3

Resultaten en toetsing van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grond-watermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.
In de bovengrond (BG II en BG III) en in het grondwater zijn lichte tot sterke verontreinigingen
aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG I) en ondergrond (OG) zijn
geen verhoogde gehalten gemeten.
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof).

1

Monster

Component

Gemeten
concentratie

GSSD

Achtergrondwaarde1

Interventiewaarde

Bovengrond, BG II

Koper
Lood
PAK

160
140
2.0

292.7 ***
205.9 *
2.024 *

40
50
1.5

190
530
40

Bovengrond, BG III

Kwik
Lood

0.14
72

0.192 *
102.2 *

0.15
50

36
530

Peilbuis 1

Barium
Kobalt
Nikkel
Zink

76
27
21
480

76 *
27 *
21 *
480 **

50
20
15
65

625
100
75
800

AW2000

In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
4.4

Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.
Bovengrond - BG II en BG III - Koper, kwik, lood en PAK
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met zware metalen
en PAK niet ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing
(en bewoning). Het sterk verhoogde kopergehalte in de bovengrond BG II geeft aanleiding voor
aanvullend onderzoek. Om de bron(nen) van de koperverontreiniging te bepalen, dienen de 3
deelmonsters, die zijn opgenomen in het mengmonster BG II, separaat te worden onderzocht.
De resultaten van de separate analyses staan weergegeven in paragraaf 4.5. De licht verhoogde
gehalten geven geen aanleiding voor nader bodemonderzoek.
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Grondwater - PB 1 - Barium, kobalt, nikkel en zink
In het grondwater zijn zeer licht verhoogde gehalten aan barium, kobalt en nikkel en een matig
verhoogd gehalte aan zink aangetroffen. In de ondergrond zijn oerhoudende lagen waargenomen, hetgeen duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien de
tussenwaarden voor barium, kobalt en nikkel niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.
Voor het matig verhoogde gehalte aan zink is niet direct een oorzaak aan te wijzen. Formeel
gezien dient verder aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om de omvang van de matige
verontreiniging met nikkel in het grondwater te bepalen. Er zijn naar onze mening een aantal
redenen om af te zien van een nader onderzoek:
- De (onderzoeks)locatie is niet verdacht voor de aanwezigheid van zink en er is geen bron
aanwijsbaar voor het matig verhoogde zinkgehalte;
- In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde zinkgehalten gemeten;
- In de ondergrond is een oerhoudende laag waargenomen, wat duidt op de natuurlijke
aanwezigheid van metalen in de bodem.
- Het is bekend uit diverse risico-analyses dat er bij huidig gebruik geen sprake is van
blootstellingsrisico’s.
Op basis van deze overwegingen wordt gesteld dat het gehalte aan zink in het grondwater is toe
te schrijven aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. Met instemming van
de gemeente Tubbergen wordt nader grondwateronderzoek niet noodzakelijk geacht.
4.5

Separate analyses

Naar aanleiding van het sterk verhoogde kopergehalten in het mengmonster van de bovengrond
BG II is besloten de 3 deelmonsters uit het mengmonster separaat te laten analyseren op koper.
De resultaten van de separate analyses zijn weergegeven in tabel 8.
Omdat in boring 9 te weinig materiaal voorhanden was, is de analyse niet conform AS3000
uitgevoerd. Er was ook te weinig materiaal voor het bepalen van de gehalten organische stof en
lutum. Voor de toetsing zijn de minimale gehalten van 2% gehanteerd. Het feit dat de analyse
niet onder AS3000 heeft plaatsgevonden heeft geen negatieve invloed op het analyseresultaat
(er is wel minder spreiding bij een analyse conform AS3000).
Tabel 6: Gemeten kopergehalten (mg/kg droge stof).

1

Gemeten
concentratie

GSSD

Achtergrondwaarde1

Interventiewaarde

Koper

5.9

11.76 -

40

190

Boring 5 (0-0.5)

Koper

58

111.2 *

40

190

Boring 9 (0-0.5)

Koper

22

45.52 *

40

190

Monster

Component

Boring 2 (0-0.5)

AW2000

In de vierde kolom van tabel 6 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW;
*
concentratie groter dan AW en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
Uit de analyses blijkt dat in de bovengrond van de boringen 5 en 9 licht verontreinigd zijn met
koper. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen nader onderzoek
noodzakelijk. De bron van de sterke verontreiniging is niet aangetoond.
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Het sterk verhoogde kopergehalte in mengmonster BG II wordt beschouwd als een piekmeting.
Nader bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
4.6

Resultaten van de asbestanalyses

In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de fijne fractie
van de mengmonsters MM FF - 01 en MM FF - 02 is geen asbest aangetoond.
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5

Resultaten

Algemeen
In opdracht van BJZ.NU BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op
een terreindeel ter grootte van circa 1480 m² aan de Manderveenseweg 29 + Denekamperweg
72 in Tubbergen. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en deels verhard (klinkers). Aanleiding
voor het bodemonderzoek betreft het in overeenstemming brengen van de planologische situatie
met de feitelijke situatie, door de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Hiermee wordt een
bestaande bedrijfswoning met bijgebouw en vakwerkschuur binnen het agrarisch bouwvlak
gepositioneerd.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden op
basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
bovengrond van de locatie vanwege het (historisch) gebruik verdacht is voor de aanwezigheid
van asbest, zware metalen en PAK. De ondergrond en het grondwater worden als onverdacht
beschouwd.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 9 inspectiegaten gegraven. Boring 1 is doorgezet tot 3.5 meter diepte en
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn zand. In de
ondergrond is een oerhoudende laag aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen
waargenomen (puin en baksteen). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte
materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische grondwater is
aangetroffen op gemiddeld 2.10 meter min maaiveld.
Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG II) is (zeer) licht verontreinigd met lood en PAK en sterk verontreinigd
met koper;
- Boring 2 (0-0.5) is niet verontreinigd met koper;
- Boring 5 (0-0.5) is licht verontreinigd met koper;
- Boring 9 (0-0.5) is zeer licht verontreinigd met koper.
- de bovengrond (BG III) is (zeer) licht verontreinigd met kwik en lood;
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
- het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium, kobalt, nikkel en matig
verontreinigd met zink.
Resultaten asbestanalyses
- MM FF - 01 bevat geen asbest.
- MM FF - 02 bevat geen asbest.
Hypothese
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de bovengrond dient te worden aangenomen,
aangezien er overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond.
De hypothese "onverdachte locatie" met betrekking tot de ondergrond kan worden aangenomen,
aangezien er geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond. Met betrekking
tot het grondwater dient de hypothese onverdacht tee worden verworpen aangezien licht tot
matig verhoogde gehalten met zware metalen zijn aangetoond.
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” voor de bovengrond van de
onderzoekslocatie kan worden verworpen, aangezien er geen asbest is aangetoond.
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Conclusies en aanbevelingen
In de bovengrond (BG II en BG III) en in het grondwater (PB 1) zijn lichte tot sterke
verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen
naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de bovengrond (BG I) en in de ondergrond (OG) zijn geen
verontreinigingen aangetoond.
De 3 deelmonsters uit mengmonster BG II zijn separaat geanalyseerd op koper. Deze zijn niet of
licht verontreinigd met koper. Het sterk verhoogde kopergehalte in het mengmonster van de
bovengrond (BG III) wordt beschouwd als een piekmeting. Voor een beschrijving en mogelijke
verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 tot en met 4.5.
In de ondergrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het matig
verhoogde zinkgehalte in het grondwater wordt toegeschreven aan een plaatselijk (natuurlijk)
verhoogde achtergrondwaarde. Met instemming van de gemeente Tubbergen wordt nader
grondwateronderzoek niet noodzakelijk geacht.
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF -02 is geen asbest aangetoond.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er, geen bezwaar tegen het in overeenstemming brengen van de
planologische situatie met de feitelijke situatie, aangezien de vastgestelde verontreinigingen
geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het
huidige en toekomstige gebruik.
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- en
regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kunnen
de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
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Bijlage I
Regionale ligging locatie
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2020

Manderveenseweg 29 / Denekamperweg 72
in Tubbergen

Kruse Milieu BV
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster

Topografische kaart
Projectnummer: 20055116
Schaal: 1:25000
Bijlage: I
Kaartblad: 28 E

BJZ.NU BV
Manderveenseweg 29, 7651 LE Tubbergen
Denekamperweg 72, 7651 LC Tubbergen
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berging

woning
1

4

3

72

klinkers

5
groenstrook

6

8

9

vml. dieseltank
(1981-1995)
7

berging
vakwerkschuur
(stal)
2

werkplaats

dieseltank
(2002)

woonboerderij

29

12.5

0
= Onderzoekslocatie
= Boring tot 0.5 meter diepte
= Inspectiegat 30x30x50 cm
= Boring tot 1.0 meter diepte
= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
= Peilbuis

Kruse Milieu BV
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Veldwerker: RV

Tekenaar: JK

Projectcode
Schaal
Datum

: 20055110
: 1:250 (A3-formaat)
: November 2020

Bijlage II
Boorstaten
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Bijlage III
Resultaten chemische analyses
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T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
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Analysecertificaat
Datum: 06-Oct-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen
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Denekamperweg 72 - Tubbergen
01-Oct-2020

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.
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Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
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Bijlage
Pagina
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Gloeirest

% (m/m) ds

96

94

92

97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

2.2

<2.0

2.2

S

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

37

36

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

0.25

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

3.3

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

160

16

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

0.095

0.14

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

14

140

72

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

58

31

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

27

22

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

12

25

21

7.8

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

60

Minerale olie

S

Chromatogram olie (GC)

1)

53

Zie bijl.

Zie bijl.

1)

<35

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Opgegeven monstermatrix

Nr. Uw monsteromschrijving

Monster nr.

1

BG I

2

BG II

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

3

BG III

Grond (AS3000)

11610209

4

OG

Grond (AS3000)

11610210

11610206
11610208

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

2020152257/1
01-Oct-2020
06-Oct-2020
06-Oct-2020/13:59
A,B,C
2/2

1

2

3

4

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

<0.0010
2)

0.0049

<0.0010
2)

0.0049

<0.0010
2)

0.0049

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

0.19

0.075

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.059

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.46

0.20

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.25

0.17

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.31

0.20

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.14

0.19

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.19

0.16

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.18

0.19

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.21

0.20

<0.050

2.0

1.5

0.35

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

2)

2)

Opgegeven monstermatrix

Nr. Uw monsteromschrijving

Monster nr.

1

BG I

2

BG II

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

3

BG III

Grond (AS3000)

11610209

4

OG

Grond (AS3000)

11610210

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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11610206
11610208

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020152257/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11610206

Van

Tot

Uw datum monstername

Monstername ID/Monsteromsch.

BG I

0538318828

1

30

80

01-Oct-2020

0538318920

3

0

50

01-Oct-2020

0538318834

4

20

70

01-Oct-2020

11610208

BG II

0538318789

9

0

50

01-Oct-2020

0538318929

5

0

50

01-Oct-2020

0538318930

2

20

50

01-Oct-2020

11610209

BG III

0538318937

8

0

50

01-Oct-2020

0538318934

6

0

50

01-Oct-2020

0538318925

7

0

50

01-Oct-2020

11610210

OG

0538318775

1

90

130

01-Oct-2020

0538318926

2

50

100

01-Oct-2020

0538318916

2

100

150

01-Oct-2020
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020152257/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.
Opmerking 2)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020152257/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11610208
Certificate no.: 2020152257
Sample description.: BG II
V
10000

pA

C40

C30-C35
C35-C40
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C21

C16-C21

5000

C12-C16
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C10-C12

pA

C10

10000

0

0
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

C40

C30-C35
C35-C40

C21

C21-C30

500

C16-C21

500

C12-C16

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Minutes

0
0.4

C40

0
0.6

0.8

1.0

1.2
Minutes

1.4

1.6

1.8

pA

100

C35-C40

C21-C30
C21

C16-C21

C12-C16

C10-C12

100

C30-C35

200

C10

pA

200

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11610209
Certificate no.: 2020152257
Sample description.: BG III
V

pA

C40

C30-C35
C35-C40

C21-C30

C21

C16-C21

C12-C16

5000

C10-C12

5000

10000

C10

pA

10000

0

0
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-C30

C21

C16-C21

C10-C12

pA

500

C40

500

C30-C35
C35-C40

1000

C12-C16

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-C30
C21

C16-C21

C10-C12

0

0
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Minutes

1.4

1.6

1.8

pA

100

C40

100

C30-C35
C35-C40

200

C12-C16

200

C10

pA

Minutes

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020152257
01-10-2020
06-10-2020
1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11610206

BG I

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

4,4
2
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

91,7
4,4
96
<2,0

91,7
4,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
14
<20

54,25
0,217
7,383
6,688
0,0493
1,05
8,167
21,1
31,31

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
12
<6,0
<35

4,773
7,955
7,955
17,5
27,27
9,545
55,68

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0111

-

0,007

0,02

0,51

1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Legenda
Nr.

Oordeel

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

1,4

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020152257
01-10-2020
06-10-2020

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

11610208

BG II

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

92,4
5,6

37
<0,20
3,3
160
0,095
<1,5
<4,0
140
58

139,9
0,2062
11,35
292,7
0,1322
1,05
8,033
205,9
124,9

***
*
-

<3,0
<5,0
<5,0
27
25
<6,0
60
Zie bijl.

3,75
6,25
6,25
48,21
44,64
7,5
107,1

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0087

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,19
0,059
0,46
0,25
0,31
0,14
0,19
0,18
0,21
2

0,035
0,19
0,059
0,46
0,25
0,31
0,14
0,19
0,18
0,21
2,024

*

0,35

1,5

20,8

40

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

T

92,4
5,6
94
2,2

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Overschrijding Interventiewaarde

-

RG

5,6
2,2

Legenda
Nr.

Oordeel

2,2

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020152257
01-10-2020
06-10-2020

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

11610209

BG III

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

88,8
7,9

36
0,25
<3,0
16
0,14
<1,5
<4,0
72
31

139,5
0,3384
7,383
27,51
0,192
1,05
8,167
102,2
63,96

*
*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
22
21
<6,0
53
Zie bijl.

2,658
4,43
4,43
27,85
26,58
5,316
67,09

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0062

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,075
<0,050
0,2
0,17
0,2
0,19
0,16
0,19
0,2
1,5

0,035
0,075
0,035
0,2
0,17
0,2
0,19
0,16
0,19
0,2
1,455

-

0,35

1,5

20,8

40

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

T

88,8
7,9
92
<2,0

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Overschrijding Achtergrondwaarde

-

RG

7,9
2

Legenda
Nr.

Oordeel

1,4

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020152257
01-10-2020
06-10-2020
4

GSSD

Analytico-nr

Monster

4

11610210

OG

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

2,5
2,2
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

95,6
2,5
97
2,2

95,6
2,5

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

52,93
0,2349
7,225
7,071
0,0499
1,05
8,033
10,88
32,48

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
7,8
<6,0
<35

8,4
14
14
30,8
31,2
16,8
98

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0028
0,0028
0,0028
0,0028
0,0028
0,0028
0,0028
0,0196

-

0,007

0,02

0,51

1

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Legenda
Nr.

Oordeel

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

2,2

Kruse Milieu BV
T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 28-Oct-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2020160938/1
20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen
14-Oct-2020

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

2020160938/1
14-Oct-2020
28-Oct-2020
28-Oct-2020/09:14
A,C
1/1

3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

Q

Droge stof

S

Droge stof

% (m/m)

96.0

92.4

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.7

4.3

Gloeirest

% (m/m) ds

97

96

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

2.4

2.0

5.9

58

S

% (m/m)

84.4

Metalen

Q

Koper (Cu)

mg/kg ds

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

22

Nr. Uw monsteromschrijving

Opgegeven monstermatrix

Monster nr.

1

Boring 2 (0.2-0.5)
Boring 5 (0-0.5)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

11637325

2
3

Boring 9 (0-0.5)

Grond / sediment

11645201

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

11637326

Akkoord
Pr.coörd.

PB
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020160938/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11637325
0538318930

11645201

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Boring 2 (0.2-0.5)
2

11637326
0538318929

Van

20

50

01-Oct-2020

50

01-Oct-2020

Boring 5 (0-0.5)
5

0

Boring 9 (0-0.5)

0538318789

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 2020160938/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

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.

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).

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Koper (Cu)

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020160938
14-10-2020
28-10-2020
1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11637325

Boring 2 (0.2-0.5)

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

5

40

115

190

2,7
2,4
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

96
2,7
97
2,4

96
2,7

mg/kg ds

5,9

11,76

Legenda
Nr.

Oordeel

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

2,4
-

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Koper (Cu)

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020160938
14-10-2020
28-10-2020
2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

11637326

Boring 5 (0-0.5)

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

5

40

115

190

4,3
2
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds
mg/kg ds

92,4
4,3
96
2

92,4
4,3

58

111,2

Legenda
Nr.

Oordeel

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

2
*

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen
Koper (Cu)

01-10-2020
Riemer Veltmaat
2020160938
14-10-2020
28-10-2020
3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

11645201

Boring 9 (0-0.5)

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

5

40

115

190

2
2
% (m/m)

84,4

84,4

mg/kg ds

22

45,52

Legenda
Nr.

Oordeel

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

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

*

Kruse Milieu BV
T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 19-Oct-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2020157809/1
20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen
09-Oct-2020

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

2020157809/1
14-Oct-2020
19-Oct-2020
19-Oct-2020/12:44
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

76

S

Cadmium (Cd)

µg/L

0.24

S

Kobalt (Co)

µg/L

27

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

21

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

480

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 1

Water (AS3000)

Monster nr.

11627607

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen
Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2020157809/1
14-Oct-2020
19-Oct-2020
19-Oct-2020/12:44
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 1

Water (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

11627607

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020157809/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

11627607

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Peilbuis 1

0692022145

1

250

350

08-Oct-2020

0800882918

1

250

350

08-Oct-2020

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 2020157809/1
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 2020157809/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Metalen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

W0215

GC-FID

pb 3110-5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

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).

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen
08-10-2020
Riemer Veltmaat
2020157809
14-10-2020
19-10-2020

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

11627607

Peilbuis 1

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

76
0,24
27
1,4
0,035
1,4
21
1,4
480

*
*
*
**

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7
7
7
10,5
7
7
35

-

50

325

600

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

T

76
0,24
27
<2,0
<0,050
<2,0
21
<2,0
480

Overschrijding Streefwaarde

-

S

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

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

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

0,77 Geen oordeel mogelijk

Bijlage IV
Asbestanalyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 06-Oct-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2020152259/1
20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen
01-Oct-2020

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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

20055110
Denekamperweg 72 - Tubbergen

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

1

2020152259/1
01-Oct-2020
06-Oct-2020
06-Oct-2020/07:35
A,B,C
1/1

2

Bodemkundige analyses

% (m/m)

94.9

1)

99.5

1)

In behandeling genomen hoeveelheid

kg

11.8

2)

13.0

2)

Asbest fractie 0,5-1mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Droge stof (Extern)
Extern / Overig onderzoek

Asbest fractie 1-2mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 2-4mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie 4-8mm

mg

0.0

2)

Asbest fractie 8-20mm

mg

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Asbest fractie >20mm

mg

0.0

2)

Asbest (som)

mg

<5.1

2)

<6.5

2)

<0.6

2)

Asbest in grond

mg/kg ds

<0.5

2)

Gemeten Asbestconcentratie

mg/kg ds

<0.5

2)

<0.6

2)

<0.6

2)

Gemeten concentratie Chrysotiel

mg/kg ds

<0.5

2)

Gemeten concentratie Amfibool

mg/kg ds

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

0.0

2)

Totaal asbest hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Totaal asbest niet hechtgebonden

mg/kg ds

0.0

2)

Opgegeven monstermatrix

Nr. Uw monsteromschrijving

1

MM FF - 01

2

MM FF - 02

Asbestverdachte grond
Asbestverdachte grond

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting
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Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
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Monster nr.

11610212
11610213

Akkoord
Pr.coörd.

VA

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020152259/1
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Monster nr.
Barcode

11610212
1617161MG

11610213
1617163MG

Uw monsteromschrijving
Boornr

Van

Tot

Uw datum monstername

Monstername ID/Monsteromsch.

MM FF - 01
MMFF01

0

50

01-Oct-2020

0

50

01-Oct-2020

MM FF - 02
MMFF02
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020152259/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020152259/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

W0004

Extern

Uitbesteding

W0004

Microscopie

NEN 5898

Pagina 1/1

Bodemkundige analyses

Droge stof (uitbesteed)
Extern / Overig onderzoek

Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1094202
: 2020152259-20055110
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6468735
: MM FF - 01
: 01/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: A.S.
: 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

11850
11246
94,9
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10562,3
95,8
13,3
0,13
n.v.t.
n.v.t.
313,8
2,8
41,0
13,07
0
0,0
102,7
0,9
43,2
42,06
0
0,0
18,9
0,2
18,9
100,00
0
0,0
13,2
0,1
13,2
100,00
0
0,0
12,7
0,1
12,7
100,00
0
0,0
3,8
0,0
3,8
100,00
0
0,0
11027,4
100,0
146,1
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,5

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FLQO-IKGL-QCUZ-THQX

Ref.: 1094202_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1094202
: 2020152259-20055110
: Eurofins Analytico B.V.

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 6468736
: MM FF - 02
: 01/10/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: M.A.
: 05-10-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

13000
12935
99,5
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
11295,2
89,4
12,8
0,11
n.v.t.
n.v.t.
509,2
4,0
68,4
13,43
0
0,0
151,6
1,2
48,1
31,73
0
0,0
91,2
0,7
91,2
100,00
0
0,0
274,3
2,2
274,3
100,00
0
0,0
315,0
2,5
315,0
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
12636,5
100,0
809,8
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,6

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,6

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FLQO-IKGL-QCUZ-THQX

Ref.: 1094202_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1094202
: 2020152259-20055110
: Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FLQO-IKGL-QCUZ-THQX

Ref.: 1094202_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1094202
: 2020152259-20055110
: Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6468735

MM FF - 01

MMFF01

0-.5

1617161MG

6468736

MM FF - 02

MMFF02

0-.5

1617163MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FLQO-IKGL-QCUZ-THQX

Ref.: 1094202_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Uw Project omschrijving
Opdrachtgever

: 1094202
: 2020152259-20055110
: Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: FLQO-IKGL-QCUZ-THQX

Ref.: 1094202_certificaat_v1

Bijlage V
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het
laboratorium bepaald.
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.
Tussenwaarde:
Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd:
Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Licht verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.

Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.
NEN5740:

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van
bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

Afkortingen
AMvB
BG
BOOT
BSB
BSB
BTEX
BTEXN
BZV
CZV
EC
EOCl
EOX
GHG
GLG
GWS
HBO
HCB
HCH
ILT
Ministerie van I en W
MM FF
MVR
NEN
NNI
NPR
NVN
OCB's
OG
OW-test
PAK's
PCB's
PFAS
pH
SUBAT
VC
VNG
VROM
VOCl
WBB
As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
St
Zn

Algemene Maatregel van Bestuur
Bovengrond
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
Biologisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik
Elektrisch geleidingsvermogen
Extraheerbare organochloorverbindingen
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Actuele grondwaterstand
Huisbrandolie
Hexachloorbenzeen
Hexachloorhexaan
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mengmonster fijne fractie
Ministeriële Vrijstellingsregeling
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlandse praktijkrichtlijn
Nederlandse voornorm
Chloorpesticiden
Ondergrond
Olie/water-test
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
poly- en perfluor alkyl stoffen
Zuurgraad
Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
Vinylchloride
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
Wet Bodembescherming
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
IJzer
Kwik
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Lood
Tin
Zink
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

De gemeente Tubbergen werkt aan de realisatie van een vrijliggend fietspad tussen Tubbergen en
Manderveen. Het beoogde fietspad heeft een lengte van circa 3.300 meter en is geprojecteerd langs de
Manderveenseweg. In afbeelding 1.1 is het fietspad met een rode stippellijn weergegeven.

Afbeelding 1.1

Tracé gewenste fietspad (Bron: ArcGIS)

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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AERIUS Berekening Fietsverbinding Tubbergen, Manderveen
Definitief

HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Het project betreft de aanleg van een fietsverbinding tussen Manderveen en Tubbergen. Het betreft een
vrijliggend tweerichtingenfietspad van 3 meter breed. Er wordt op dit moment gezocht naar manieren om dit
fietspad zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Omdat in deze fase echter nog niet geheel duidelijk is hoe hier
invulling aan gegeven wordt, is in de berekening uitgegaan van een worst-case scenario waarbij het gehele
fietspad wordt geasfalteerd dan wel in beton wordt uitgevoerd. Omdat in de huidige situatie op het tracé van
het gewenste fietspad enkele bomen aanwezig zijn, zullen er bomen gerooid worden. Ter compensatie worden
tevens enkele bomen aangeplant. Daarnaast worden naar verwachting een vijftal duikers vervangen.
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AERIUS Berekening Fietsverbinding Tubbergen, Manderveen
Definitief

HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ bevindt zich op circa 1,7 kilometer afstand.
Voor het project is een AERIUS-berekening uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van het
project. In de berekening wordt alleen de aanlegfase berekend omdat het gebruik van het fietspad niet leidt
tot een toename in stikstofemissies. Het fietspad zal namelijk gebruikt worden door fietsers en bromfietsers
welke in de huidige situatie gebruik maken van de naastliggende weg (Manderveenseweg).
Er is een berekening gemaakt voor twee opties, namelijk:
-

het uitvoeren van het fietspad met asfalt;
het uitvoeren van het fietspad met beton.

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekening toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase voor het fietspad van asfalt of beton is in voorliggend geval sprake van de volgende
activiteiten (bronnen) die bijdragen aan de emissie van stikstof:
1.
2.
3.
3.2.2

verkeersgeneratie bouwverkeer;
bouwrijp maken (waaronder rooien beplanting, aanplant bomen en vervangen duikers);
aanleg van fietspad.
Verkeersgeneratie

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal,
bouwafval en grond. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen tijdens de bouwperiode
(dus tijdelijk) zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

360
420

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)
720
840

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
De verkeersbewegingen bestaan uit personenvervoer (licht verkeer) en vrachtvervoer (zwaar verkeer). De
verkeersbewegingen zijn naar de dichtstbijzijnde provinciale weg (N343) ingetekend, waar het verkeer in
meerdere richtingen zal opgaan in het heersende verkeersbeeld. Gezien de lengte van het tracé is er vanuit
gegaan dat het bouwverkeer hiervoor twee wegen gebruikt, namelijk de Denekamperweg en de
Langemaatsweg. Op beide routes zijn 100% van de te verwachten verkeersbewegingen gemodelleerd.
Hiermee is sprake van een worst-case scenario.
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3.2.3

Bouwrijp maken en aanleg fietspad

Voor het bouwrijp maken en de aanleg van het fietspad zullen een aantal dagen werktuigen in het plangebied
worden ingezet. Dergelijke werktuigen stoten stikstof uit.
Fietspad van asfalt
In voorliggend geval zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de aanleg van het fietspad door gebruik
te maken van asfalt:
Type werktuig

Aantal
uren
project
440

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor
(g/kWh)

Emissiefactor
NH3 (g/kWh)
0,00251

Emissie
NOx
(kg/jaar)
24,29

Emissie
NH3
(g/kWh)
0,08

100

69

0,8

105

100

55

0,9

0,00238

5,20

0,01

400

100

55

0,9

0,00271

19,80

0,06

150

100

76

1

0,00288

11,40

0,03

Asfaltfrees
(bouwjaar 2015)

50

92

84

0,9

0,00256

3,48

0,01

Walsen
(bouwjaar 2015)

80

90

55

1

0,00288

3,96

0,01

Versnipperaar

Verbrui
k 150l

0,5

0,00

Versnipperaar

Verbrui
k 450l

1,4

0,00

Onvoorzien

n.v.t.

Stageklass
e IV, 130 560 kW
Stageklass
e IV, 75130 kW
n.v.t.

3,5

0,01

73,53

0,21

Graafmachine
(bouwjaar 2015)
Trekker met
dumper
(bouwjaar 2015)
Shovel/laadschop
(bouwjaar 2014)
Asfaltset
(bouwjaar 2015)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale emissie
Fietspad van beton
Voor de uitvoer van het fietspad in beton zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Aantal
uren
project
440

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor
NOx (g/kWh)

Emissiefactor
NH3 (g/kWh)

100

69

0,8

105

100

55

400

100

40

Betonzaag/asfaltfrees
(bouwjaar 2014)
Versnipperaar
(bouwjaar 2013)

Graafmachine
(bouwjaar 2015)
Trekker met dumper
(bouwjaar 2015)
Shovel/laadschop
(bouwjaar 2014)
Slipformpaver
(bouwjaar 2015)

0,00251

Emissie
NOx
(kg/jaar)
24,29

Emissie
NH3
(kg/jaar)
0,08

0,9

0,00238

5,20

0,01

55

0,9

0,00271

19,80

0,06

115

69

1

0,00276

3,17

0,01

200

150

84

0,9

0,00236

17,01

0,04

Verbruik
150l

Stageklasse
IV, 130 560 kW

0,5

0,00
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Versnipperaar
(bouwjaar 2015)

Verbruik
450 l

Onvoorzien

n.v.t.

Stageklasse
IV, 75-130
kW
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale emissie

n.v.t.

1,4

0,00

3,57

0,02

75,14

0,22

Voor de kenmerken van de werktuigen in de berekeningen is aangesloten op de default-waarden die zijn
opgenomen in de AERIUS-tool. Voor de werktuigen waarvoor de AERIUS-tool geen default-waarden kent, zijn
waarden aangehouden van vergelijkbare werktuigen. Zo is voor de slipformpaver uitgegaan voor de defaultwaarden van betonstorters van 115 kW.
De gegevens zijn eveneens gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NO x van 73,53 kg/jaar en een emissie NH3 van
0,21 kg/jaar voor de asfaltvariant. Voor de betonvariant is rekening gehouden met een emissie NOx van 75,14
kg/jaar en een emissie NH3 van 0,22 kg kg/jaar.
Opgemerkt wordt dat er een post ‘onvoorzien’ is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de
berekening opgevangen. Denk aan (kleine) werktuigen die toch worden ingezet, danwel stikstofuitstoot van
het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders dan werktuigen). De
post ‘onvoorzien’ bestaat in voorliggende berekening uit 5% van de totale stikstofuitstoot van de werktuigen in
de aanlegfase.
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HOOFDSTUK 4
4.1

RESULTATEN & CONCLUSIE

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 en bijlage 2 bijgevoegd.

4.2

Conclusie

Er is geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het
project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op
Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING
Bijlage 1

Rekenresultaten aanlegfase fietspad asfalt
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
ResXDKsNyTDv (28 januari 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Manderveenseweg, 7664VV Manderveen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Fietspad TubbergenManderveen

ResXDKsNyTDv

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

28 januari 2021, 09:46

2019

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

84,99 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Aanleg fietspad asfalt

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

73,49 kg/j

Bouwverkeer route 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

7,48 kg/j

Bouwverkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

4,02 kg/j

ResXDKsNyTDv (28 januari 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Voertuig

Resultaten

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

STAGE IV, 130 <=
Versnipperaar
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

150

0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

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

Versnipperaar

450

0

0,0 NOx
NH3

1,39 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

24,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Trekker met
dumper

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

5,20 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Shovel/laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

19,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Asfaltset

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

11,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Asfaltfrees

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,48 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Walsen

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,96 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Onvoorzien

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,50 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Omschrijving

Werktuigen
249533, 494531
73,49 kg/j
< 1 kg/j

Cilinder Stof
inhoud (l)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

720,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

840,0 / jaar NOx
NH3

7,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwverkeer route 1
248797, 495435
7,48 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Bouwverkeer route 2
248885, 493945
4,02 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

720,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

840,0 / jaar NOx
NH3

3,79 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

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

Situatie 1
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Bijlage 2

Rekenresultaten aanlegfase fietspad beton
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Manderveenseweg, 7664VV Manderveen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Fietspad TubbergenManderveen

Rxk4PnNHmFUK

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

13 januari 2021, 17:28

2019

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

86,47 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Aanleg fietspad van beton

Situatie 1

Rxk4PnNHmFUK (13 januari 2021)
pagina 2/6

Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

74,91 kg/j

Bouwverkeer route 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

7,51 kg/j

Bouwverkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

4,05 kg/j

Rxk4PnNHmFUK (13 januari 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Voertuig

Resultaten

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

STAGE IV, 130 <=
Versnipperaar
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

150

0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

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

Versnipperaar 2

450

0

0,0 NOx
NH3

1,39 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

24,29 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Trekker met
dumper

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

5,20 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Shovel/laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

19,80 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Slipformpaver

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,17 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Betonzaag/asfaltfre
es

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

17,01 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Onvoorzien

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

3,57 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Omschrijving

Werktuigen
249533, 494531
74,91 kg/j
< 1 kg/j

Cilinder Stof
inhoud (l)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

720,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

840,0 / jaar NOx
NH3

7,08 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bouwverkeer route 1
248793, 495434
7,51 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Bouwverkeer route 2
248880, 493945
4,05 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

720,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

840,0 / jaar NOx
NH3

3,82 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

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

Situatie 1
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Bijlage 6
AERIUS Berekening
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Voorliggende AERIUS berekeningen hebben betrekking op de wijziging van het bouwvlak van het agrarisch
bedrijf aan de Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72. Dit om een aantal bestaande gebouwen binnen
het bouwvlak te brengen. De gebouwen betreffen een tweede bedrijfswoning (Denekamperweg 72) met een
drietal bijgebouwen.
In afbeelding 1.1 is de ligging van de projectgebied ten opzichte van de kern Geesteren en Tubbergen en ten
opzichte van de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1.1

Ligging van het projectgebied ten opzichte van Geesteren en Tubbergen en de directe omgeving (Bron: PDOK)

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Het voornemen heeft betrekking op de tweede bedrijfswoning en drie bijgebouwen bij het agrarisch bedrijf
aan de Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72. De gebouwen zijn buiten het bestaande bouwvlak
gelegen en worden middels een bestemmingsplanherziening in het bouwvlak opgenomen. De gebouwen zijn
al lange tijd aanwezig en in gebruik, maar zijn echter nooit als zodanig bestemd geweest in de geldende
bestemmingsplannen.
In het kader van de legalisatie van de gebouwen zijn voorliggende AERIUS berekeningen uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ ligt op 3,6 kilometer afstand van het projectgebied.
Om de stikstofdepositie van het voornemen op Natura 2000-gebieden te bepalen zijn twee berekeningen
gemaakt, namelijk: een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase en als gevolg van de
gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan
de emissie van stikstof:
•

3.2.2

Bouwactiviteiten;
o Verkeer van en naar het projectgebied en verkeer in het projectgebied (verkeersgeneratie);
o Emissies stilstaande vrachtvoertuigen;
o Emissies mobiele werktuigen.
Bouwactiviteiten

Voor het bouwen van de woning en de bijgebouwen dient de grond bouw- en woonrijp gemaakt te worden.
Vervolgens zijn de woning en de bijgebouwen gerealiseerd. Hierna wordt per stikstof emitterende bron nader
ingegaan.
3.2.2.1 Verkeersgeneratie
De verkeersgeneratie bestaat uit verkeersbewegingen van lichte voertuigen (o.a. bestelbusjes en voertuigen
bouwlieden), middelzwarte voertuigen (o.a. minivrachtwagens) en zware voertuigen (o.a. zandvrachtwagens).
Hieronder wordt tekstueel beschreven welke activiteiten en welke verkeersgeneratie dit oplevert.
Bouw woning
Voor de woning is een bouwput gegraven van circa 100 m2 met een diepte van 1 meter. In totaal is zodoende
100 m3 grond afgegraven. Het zand is niet afgevoerd waardoor er geen verkeersbewegingen zijn van komende
en vertrekkende vrachtwachtwagens met zand. Het zand is tijdelijk binnen het projectgebied opgeslagen en
daarna hergebruikt voor o.a. de bestrating.
Voor de woning is een funderingsstrook gestort. Hiertoe is circa 6 m3 beton gebruikt die is aangevoerd met een
betonvrachtwagen (laadvermogen van 15 m3). Ten behoeve van het storten van de funderingsstrook is gebruik
gemaakt van een betonpomp. Dit betreft een separate vrachtwagen (met daarop de pomp) die de locatie
aandoet tijdens betonwerkzaamheden (2 vrachtwagens; 4 bewegingen).
De begane grond alsmede verdiepingsvloer van de woning bestaat uit betonplaten. Deze zijn aangevoerd met
2 vrachtwagens (4 bewegingen).
Bouwafval is verzameld en afgevoerd in een bouwcontainer. Er is één bouwcontainer gebracht. Deze is aan het
begin van de bouwperiode gebracht (1 vrachtwagen; 2 bewegingen). Aan het eind van de bouwperiode is deze
weer opgehaald (1 vrachtwagen; 2 bewegingen).
Ten behoeve van het leggen van de begane grond, verdiepingsvloer en dakplaten is er gebruik gemaakt van
een mobiele hijskraan. Deze is twee werkdagen van 8 uur op locatie aanwezig geweest. De emissie van het
rijden van de mobiele hijskraan is gelijk gesteld aan de emissie van een zwaar vrachtvoertuig (2
vrachtvoertuigen; 4 bewegingen).
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Er zijn 6 vrachtwagens ingezet voor de aanvoer van bouwmaterialen (1 maal begane grondvloeren, 1 maal
binnen gevelstenen, 1 maal buiten gevelstenen, 1 maal de kappen, 1 maal dakpannen en 1 maal
cementdekvloeren) 1 vrachtwagen voor isolatie, keuken en sanitair en 1 vrachtwagen voor overige
bouwmaterialen (zoals stalen bouwelementen, kozijnen, installatiemateriaal, metselzand e.d.). In totaal gaat
het om 8 vrachtwagens met 16 bewegingen.
Er zijn rioleringsbuizen, kabels en leidingen aangelegd. Hiervoor is 1 vrachtwagen met 2 bewegingen ingezet.
Uitgaande van een bouwperiode van 10 werkweken voor de woning, duurde deze in totaal 50 werkdagen.
Gedurende de bouwperiode was sprake van twee lichte voertuigen per dag zodat er in totaal sprake was van
100 voertuigen en 200 voertuigbewegingen in de bouwperiode van de woning.
Bouw bijgebouwen
Voor de drie bijgebouwen (gezamenlijk 220 m2) is gezamenlijk circa 300 m2 aan gaten met een diepte van 1
meter gegraven. In totaal is zodoende 300 m3 grond worden afgegraven. Het zand is niet afgevoerd waardoor
er geen verkeersbewegingen zijn van komende en vertrekkende vrachtwagens met zand. Het zand is tijdelijk
binnen het projectgebied opgeslagen en daarna hergebruikt voor onder andere de bestrating.
De begane grond van het bijgebouwen bestaat uit betonplaten. Aangehouden is dat een betonplaat een
oppervlak van 4 m² heeft. In totaal zijn er dan (220:4=) 55 betonplaten benodigd geweest. Per vrachtwagen
kunnen er circa 10 gebracht worden. Zodoende zijn er 6 vrachtwagens met betonplaten benodigd geweest (6
vrachtwagens benodigd; 12 bewegingen).
Bouwafval is afgevoerd in een bouwcontainer. Deze is aan het begin van de bouwperiode gebracht (1
vrachtwagen; 2 bewegingen). Aan het eind van de bouwperiode is deze opgehaald (1 vrachtwagen; 2
bewegingen).
Ten behoeve van het leggen van de begane grond en dakplaten is er gebruik gemaakt van een mobiele
hijskraan. Dit gebeurde tweemaal 1 werkweek van circa 8 uur. De hijskraan is aan het begin van de
werkzaamheden gebracht en is aan het einde weer opgehaald (4 vrachtwagen; 8 bewegingen).
Er zijn 4 vrachtwagens nodig voor de aanvoer van bouwmaterialen (binnen gevelstenen, buiten gevelstenen,
de kappen en cementdekvloeren) (4 vrachtwagens; 8 verkeersbewegingen).
Binnen het projectgebied is verharding aangelegd. Het te verharden terrein beslaat circa 800 m 2. Uitgaande
van betonklinkers (210x105x70) zijn 45 betonklinkers per m2 benodigd, met een gewicht van 3,6 kg per klinker.
Dit komt neer op circa 130 ton aan klinkers. Bij een laadvermogen van 25 ton voor een vrachtwagen, betekent
dit dat er (130/25) = 6 vrachtwagens van en naar het projectgebied zijn gereden. Dit komt neer op 12
verkeersbewegingen.
De bouwperiode van de bijgebouwen heeft naar inschatting 10 werkweken geduurd, wat neer komt op in
totaal 50 werkdagen. Elke dag kwamen er twee lichte voertuigen zodat er in totaal sprake is van 100
voertuigen en 200 voertuigbewegingen in de bouwperiode van de bijgebouwen.
In onderstaande tabel zijn de totale verkeersbewegingen voor de bovenstaande activiteiten samengevat.
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Zwaar verkeer

200
39

Aantal verkeersbewegingen
(aantal voertuigen x2)
400
78

De invloed van het verkeer rijdend van en naar de locatie is meegenomen, totdat dit verkeer in het heersende
verkeersbeeld is opgenomen. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn
snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de
betrokken weg kan bevinden. Als uitgangspunt is genomen dat het verkeer van en naar het projectgebied via
de Denekamperweg is gekomen en vertrokken. De route is 200 meter lang. Gesteld wordt dat het verkeer
afkomstig van het projectgebied na 200 meter opgaat in het heersende verkeersbeeld. Het verkeer is na 200
meter op snelheid en voegt zich qua rij- en stopgedrag in het heersende verkeersbeeld op de Denekamperweg.
De verkeersbewegingen op de openbare weg zijn gemodelleerd als wegen ‘buiten de bebouwde kom’ met het
totaal aantal lichte en zware voertuigen.
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De verkeersbewegingen binnen het projectgebied zijn gemodelleerd als wegen ‘binnen de bebouwde kom’
met 100% stagnatie. Hierdoor wordt gerekend met de hoogst vastgestelde emissiefactor (stagnerend
stadsverkeer). Op deze wijze wordt tevens het manoeuvreren van vrachtwagens op het terrein van het
projectgebied gesimuleerd.
3.2.2.2 Emissies stilstaande vrachtvoertuigen
Tijdens het lossen van de vrachtvoertuigen met bijvoorbeeld betonplaten draait de motor van het
vrachtvoertuig stationair. Tijdens het lossen van een vrachtwagen met zand wordt een groter deel van het
motorvermogen gebruikt. Vrachtwagens die bouwmateriaal komen lossen maken gebruik van een mobiele
kraan op het eigen voertuigen. Voor het berekenen van de emissie NO x die hierbij vrijkomt wordt
onderstaande formule gehanteerd. Deze formule komt uit het TNO rapport 1 waarop ook de standaarden uit
AERIUS Calculator zijn gebaseerd.
Emissie

= Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * Emissieduur / 1.000

Emissie
Lastfactor

= emissie in kilogram per jaar
= het gedeelte van het vermogen dat aangesproken wordt tijdens de activiteit (als
percentage of als fractie)
= het gemiddelde vermogen van het voertuig (kW)
= de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar (g/kWh)
= aantal uur per jaar dat het werktuig in gebruik is

Vermogen
Emissiefactor
Emissieduur

Voor het laden en lossen van voertuigen worden de volgende tijdsindicaties aangehouden:
• Lossen beton 60 minuten per vrachtwagen;
• Lossen betonplaten 60 minuten per vrachtwagen;
• Lossen bouwmaterialen gemiddeld 30 minuten per vrachtwagen;
• Het laden en/of lossen van een afvalcontainer neemt steeds 10 minuten in beslag;
• Lossen bestrating 60 minuten per vrachtwagen;
Ten opzichte van het normale rijgedrag is ter plaatse van de laad- loslocatie sprake van een afwijkende, min of
meer gecumuleerde, emissie. Bij het berekenen van de emissie tijdens het laden en lossen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•
•

Er is uitgegaan van een gemiddeld motorvermogen van maximaal 300 kW per vrachtwagen;
Bij het lossen van de vrachtwagens met bouwmaterialen, betonplaten, bestrating, beplanting en
beton wordt 75% (hoog stationair) van het volle vermogen aangesproken;
Bij het brengen van de container wordt 25% (laag stationair) van het volle vermogen
aangesproken. Bij het laden van de container wordt 75% van het volle vermogen aangesproken.
Er wordt vanuit gegaan dat de vrachtvoertuigen voldoen aan de EURO VI norm.

1

Hulskotte, J. Verbeek, R., Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (TNO-034UT2009- 01782_RPT-ML), TNO Bouw en Ondergrond, november 2009

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies

7

AERIUS berekeningen Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72, Tubbergen
Definitief
Voor het voorliggend project is de emissies uitgewerkt voor het laden en lossen van de vrachtvoertuigen in de
onderstaande tabel:

Type werktuig

Lossen beton
Lossen betonplaten
Lossen bouwmaterialen
Lossen afvalcontainer
Laden afvalcontainer
Lossen bestrating
Totale emissie

Aantal
uren
project
1
8
6
1
1
6

Vermogen
(KW)

Lastfactor
(%)

Emissiefactor2
(g/kWh)

300
300
300
300
300
300

75
75
75
25
75
75

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

Emissie
NOx
(kg/jaar)
0,10
0,83
0,62
0,03
0,10
0,62
2,3

De bovenstaande emissies zijn gemodelleerd als een vlakbron. Uren zijn naar boven afgerond.
3.2.2.3 Emissies mobiele werktuigen
Graafmachine
Voor de fundering van de woning en de bijgebouwen zijn met behulp van een graafmachine gaten gegraven
met een oppervlakte van in totaal 400 m3. De graafmachine heeft een bakinhoud van 1,5 m3. Zodoende zijn
267 graafbewegingen nodig om de gaten te graven. Een enkele graafbeweging duurt 1,5 minuut. In totaal is de
graafmachine zodoende circa 7 uur in werking. Het afgegraven zand is binnen het projectgebied tijdelijk
opgeslagen om daarna gebruikt te worden voor o.a. de bestrating. Daarom is de totale tijd met de helft
verhoogt zodoende is de graafmachine tenminste 11 uur in werking voor het uitgraven van de fundering.
Tenslotte is de graafmachine op het einde weer gebruikt om het zand gelijkwaardig over het projectgebied te
verdelen. Er is circa 9 uur gerekend voor het verdelen van het zand binnen het projectgebied. In totaal komt
het aantal uren op 20 uur. Ten aanzien van de emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het
rekenprogramma AERIUS Calculator. Hierbij is gekozen voor een graafmachine met een vermogen van 100 kW
vanaf bouwjaar 2015. Aangezien de graafmachine in een groot deel van het projectgebied in werking is, is er
voor gekozen om de graafmachine te modelleren als oppervlaktebron.
Mobiele hijskraan
Ten behoeve van het leggen van de betonplaten en de dakplaten is er gebruik gemaakt van een mobiele
hijskraan. Ingeschat is dat deze voor de woning twee werkdagen van 8 uur nodig heeft gehad en voor de
bijgebouwen tweemaal 1 werkweek van 8 uur. In totaal is er dan ook 96 uur de mobiele hijskraan in werking
geweest. Ten aanzien van de emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma
AERIUS Calculator. Hierbij is gekozen voor een mobiele hijskraan met een vermogen van 200 kW vanaf
bouwjaar 2015. De hijskraan is gemodelleerd als oppervlaktebron.
Betonstorter
Ten behoeve van het storten van beton is er gebruik gemaakt van een betonstorter (2 uur). Ten aanzien van de
emissiefactor is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma AERIUS Calculator. Hierbij is
gekozen voor een betonstorter met een vermogen van 200 kW vanaf bouwjaar 2014. De betonstorter is
gemodelleerd als oppervlaktebron.
Trilplaat
De bestrating is machinaal aangelegd. Hiervoor is een minishovel voorzien van een bestratingsklem. Voor de
afwerking is een trilplaat ingezet. Door machinaal te bestraten kan per uur circa 50 m2 aan bestrating worden
aangelegd. Bij een te bestraten oppervlakte van 800 m2, kan de bestrating binnen twee werkdagen (16 uur)

2

https://dieselnet.com/standards/eu/hd.php
TNO: Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart
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zijn aangelegd. Gedurende deze twee werkdagen zal de minishovel nagenoeg voortdurend werkzaam zijn
geweest.
De trilplaat zal is een uiterst scenario twee werkdagen (16 uur) benodigd zijn geweest.
Ten aanzien van de emissiefactoren is aansluiting gezocht bij de defaultwaarde uit het rekenprogramma
AERIUS Calculator. Hierbij is gekozen voor de laadschop met een vermogen van 100 kW vanaf bouwjaar 2015.
Voor de trilplaat is gekozen voor een vermogen van 10 kW vanaf 2002. Beide zijn gemodelleerd als
oppervlaktebron.
Type werktuig

Graafmachine
(bouwjaar 2015)
Hijskraan
(bouwjaar 2015)
Betonstorter
(bouwjaar 2014)
Trilplaat (bouwjaar
vanaf 2002)
Minishovel
(bouwjaar vanaf
2015)
Totale emissie

Aantal
uren
project
20

Vermogen
(KW)

Lastfactor
(%)

Emissiefactor
NOx (g/kWh)

Emissiefactor
NH3 (g/kWh)

100

69

0,8

96

200

69

2

200

16
16

3.3

Gebruiksfase

3.3.1

Woning

0,00251

Emissie
NOx
(kg/jaar)
1,10

Emissie
NH3
(kg/jaar)
0,003

1

0,00288

6,62

0,003

69

1

0,00276

0,28

0,003

10

40

1,3

0,00055

0,08

0,000

100

55

0,9

0,00283

0,79

0,002

8,87

0,011

De woning is aangesloten op het aanwezige gasnet. De bijgebouwen hebben geen gasaansluiting. Voor de
berekening van de stikstofemissie voor de woning is aangesloten op de ‘Factsheet Ruimtelijke plannen –
emissiefactoren, versie 5 juli 2018’. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
Woning
Oudere vrijstaande woning
Totale emissie
3.3.2

Aantal
1

NOx/jaar per woning
3,59
3,59

Verkeersgeneratie

De woning brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal verkeersbewegingen
heeft invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie
381 (december 2018)’.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
•
•

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline)
Stedelijke zone: buitengebied

In de CROW wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en maximaal
aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan.
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld:
Functie

Koop, vrijstaand
Totaal

Verkeersbewegingen
per woning per dag
weekdag (gemiddeld)
8,2

Aantal woningen

1

Totaal aantal
verkeersbewegingen per
weekdag (gemiddeld)
8,2
8,2
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De totale verkeersgeneratie voor de woning en bijgebouwen komt neer op afgerond 9 verkeersbewegingen
per weekdagetmaal.
In de berekening zijn twee routes gemodelleerd over de Denekamperweg, waarover de verkeersbewegingen
zijn verdeeld. Deze routes lopen richting het oosten en westen. De routes zijn beide circa 200 meter lang.
Gesteld wordt dat het verkeer afkomstig van het projectgebied na 200 meter opgaat in het heersende
verkeersbeeld. Het verkeer is na 200 meter op snelheid en voegt zich qua rij- en stopgedrag in het heersende
verkeersbeeld op de Denekamperweg.
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HOOFDSTUK 4
4.1

RESULTATEN & CONCLUSIE

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j ten aanzien van het dichtstbijzijnde
Natura-2000 gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ en op grotere afstand gelegen Natura-2000 gebieden.
Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.
De onderdelen en resultaten van de AERIUS-berekening zijn als bijlage 1 bijgevoegd.

4.2

Gebruiksfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j ten aanzien van het
dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied de ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ en op grotere afstand gelegen
Natura-2000 gebieden. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de AERIUS-berekening zijn als bijlage 2 bijgevoegd.

4.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten
hoger dan 0,00 mol/ha/j ten aanzien van het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied de ‘Springendal & Dal van de
Mosbeek’ en op grotere afstand gelegen Natura-2000 gebieden. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de
Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet
vergunningsplichtig.
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Denekamperweg 72, 7651 LC Tubbergen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Manderveenseweg 29 en
Denekamperweg 72

RWHKSqXhD4wq

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 november 2020, 11:48

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

11,47 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Aanlegfase

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Bouwfase verkeersgeneratie
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Bouwfase verkeersbewegingen binnen
projectgebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-

2,31 kg/j

< 1 kg/j

8,88 kg/j

Bouwfase emissie stilstaande vrachtwagens
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bouwfase emissies mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Bouwfase verkeersgeneratie
249308, 493888
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

78,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Bouwfase
verkeersbewegingen binnen
projectgebied
249389, 493828
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

78,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)
NOx

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Bouwfase emissie stilstaande
vrachtwagens
249390, 493815
2,31 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Lossen beton

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Lossen betonplaten

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Lossen
bouwmaterialen

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Lossen
afvalcontainer

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Laden
afvalcontainer

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Lossen bestrating

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Bouwfase emissies mobiele
werktuigen
249390, 493815
8,88 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Graafmachine
(bouwjaar 2015)

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

1,10 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Hijskraan (bouwjaar
2015)

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

6,62 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Betonstorter
(bouwjaar 2014)

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Trilplaat (bouwjaar
2002)

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Minishovel
(bouwjaar 2015)

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Rekenresultaten gebruiksfase
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Denekamperweg 72, 7651 LC Tubbergen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Manderveenseweg 29 en
Denekamperweg 72

RcwYrL5y9GTV

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

11 november 2020, 11:51

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

3,78 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Gebruiksfase

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

3,60 kg/j

Wegverkeer route 1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Wegverkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Emissie woning
Wonen en Werken | Woningen

Resultaten

Situatie 1

RcwYrL5y9GTV (11 november 2020)
pagina 3/5

Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

NOx
NH3

Resultaten

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Emissie

5,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Voertuig

Wegverkeer route 1
249428, 493889
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Soort

Emissie woning
249390, 493815
1,0 m
0,2 ha
0,5 m
0,000 MW
Continue emissie
3,60 kg/j

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Wegverkeer route 2
249307, 493889
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

4,0 / etmaal NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Samenvatting
De gemeente Tubbergen heeft het concrete voornemen om een fietspad aan te leggen tussen de kern
Manderveen en de Tubbergeresweg (N343). Het pad komt te liggen langs de Manderveenseweg en bestaat
uit een dubbel fietspad dat deels vrij liggend en deels naast de Manderveenseweg wordt gerealiseerd.
Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties in het kader van wet- en regelgeving
voor beschermde planten, dieren en gebieden in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Het onderzoeksgebied is op 6 maart 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het
Natuurnetwerk Nederland en Natura2000.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het tracé ligt op enige afstand van Natura2000, maar doorsnijdt op één plek het Natuurnetwerk Nederland
en de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op Natura2000-gebied en de Omgevingsverordening Overijssel biedt mogelijkheden voor
ruimtelijke ontwikkelingen in gronden die tot het NNN of Zone Ondernemen met natuur en water buiten
het NNN behoren. Geadviseerd wordt om in overleg met de Provincie Overijssel te treden om te
beoordelen welke compensatie plaats moet vinden voor het aanleggen van het fietspad in het NNN en Zone
Ondernemen met natuur en water buiten het NNN.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
Het tracé behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuisen grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het tracé als foerageergebied en
vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de bomen, struiken en dichte vegetatie, bezetten
sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een verblijf- en/of voortplantingsplaats (volledige tracé) en
bezetten sommige amfibieënsoorten een (winter)verblijfplaats in delen van het tracé die bestaan uit tuin,
erf, bos en houtsingel. Vleermuizen bezetten geen rust- of verblijfplaats in de te vellen bomen.
In de bomen, struiken en dichte vegetatie op de grond nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend
het bezette nest beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en
mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing
verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden waarbij
vogelnesten beschadigd of vernield worden, mogen alleen uitgevoerd worden buiten de voortplantingstijd
van vogels.
Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het
tracé bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd).
De functie van het tracé als foerageergebied voor amfibieën, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en
vogels wordt door aanleg van het fietspad aangetast. De functie van het tracé voor de in het tracé
foeragerende vogel- en grondgebonden diersoorten is niet beschermd. Door het rooien van beplanting
neemt de geschiktheid van het tracé als foerageergebied voor vleermuizen af, maar er blijft voldoende
beplanting behouden in de directe omgeving, dat bestaande verblijfplaatsen van vleermuizen niet worden
aangetast in hun voortbestaan. Het aantasten van het foerageergebied van vleermuizen leidt niet tot
wettelijke consequenties.
Om (beschermde) dieren niet onnodig te verwonden of te doden, wordt geadviseerd om beplanting te
rooien en het cunet te graven buiten de winterrustperiode van amfibieën en buiten de
3

voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om deze
werkzaamheden uit te voeren is hal juli-half oktober.
Samenvattende conclusie
Er zijn concrete plannen voor de aanleg van een 3,5 lang fietspad, parallel langs de Manderveenseweg. Het
fietspad wordt aangelegd in de wegberm en loopt door tuinen, erven, houtsingels en een bosperceel. Het
tracé vormt een ongeschikt leefgebied voor zeldzame en kritische diersoorten en een ongeschikte
groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Door het aanleggen van het fietspad worden sommige licht
beschermde diersoorten verwond en gedood en worden verblijf- en voortplantingsplaatsen beschadigd en
vernield. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen omdat de werkzaamheden
uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt niet voor vogels en
hun bezette nesten. Deze zijn beschermd en mogen niet negatief beïnvloed worden. Werkzaamheden die
leiden tot het beschadigen of vernielen van vogelnesten moeten buiten de voortplantingsperiode van
vogels uitgevoerd worden. Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft ontheffing aangevraagd te worden om de voorgenomen
activiteiten uit te mogen voeren in overeenstemming met de Wet natuurbescherming (onderdeel
soortbescherming).
Het tracé ligt op enige afstand van Natura2000-gebied, maar ligt voor een klein deel in het Natuurnetwerk
Nederland (bestaande natuur) en de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN. De
Omgevingsverordening Overijssel maakt een dergelijke ontwikkeling mogelijk, mist negatieve effecten
gecompenseerd worden. Uit overleg met de provincie Overijssel moet blijken hoe de compensatie vorm
moet krijgen.
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1 Inleiding
De gemeente Tubbergen heeft het concrete voornemen om een fietspad aan te leggen tussen de kern
Manderveen en de Tubbergeresweg (N343). Het pad komt te liggen langs de Manderveenseweg en bestaat
uit een dubbel fietspad dat deels vrij liggend en deels naast de Manderveenseweg wordt gerealiseerd.
Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties in het kader van wet- en regelgeving
voor beschermde planten, dieren en gebieden in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de
bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies.
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd
(natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland).

5

2 Het plangebied
2.1 Situering
Het fietspad wordt aangelegd langs de Manderveenseweg, vanaf de Tubbergeresweg tot aan de kern
Manderveen. Dit is een traject van 3,5 kilometer. Het pad komt volledig in het buitengebied te liggen. Op
onderstaande topografische kaart wordt het tracé van het fietspad weergegeven.

Tracé van het fietspad. Het fietspad loopt parallel aan de Manderveenseweg (bron kaart: Provincie Overijssel).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit een smalle strook, parallel aan de Manderveenseweg. Het tracé tussen de
Tubbergeresweg en Denekamperweg ligt ten oosten van de Mandereenseweg. Na de rotonde van de
Manderveenseweg-Denekamperweg, ligt het tracé aan de andere zijde van de weg (westelijk). Het tracé
loopt grotendeels over agrarische cultuurgrond en ten dele over erven, tuinen van boerderijen, houtsingels
en bos. In het zuidelijke deel van het plangebied wordt een beek overkluisd. Voor een fotografische
verbeelding van het tracé wordt verwezen naar de fotobijlage achterin dit rapport.

Voor details:
Zie tracékaart 3

Voor details:
Zie tracékaart 2

Voor details:
Zie tracékaart 1

Verdeling van de deeltracés.
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Tracékaart 1.
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Tracékaart 2.

Tracékaart 3.
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het concrete voornemen bestaat om een nieuw fietspad aan te leggen. Om de aanleg van het pad mogelijk
te maken moeten op verschillende plekken bomen en struiken gerooid worden en dient een cunet
gegraven te worden waarop vervolgens het pad wordt aangelegd. Om een beek te overkluizen wordt een
duiker geplaatst. In het noordelijke deel van het tracé wordt het fietspad over een lengte van 250 meter
door een gemengd bos gelegd.
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Rooien bomen, struiken en vegetatie
• Graven cunet;
• Plaatsen duiker;
• Aanleggen puinbaan en verharding voor het fietspad;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien
van beplanting, het graven van een cunet en het aanleggen van het fietspad.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of
voortplantingslocaties buiten het plangebied.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied (tracé).
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN,
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op
een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het tracé ligt voor een klein deel binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Zone Ondernemen met
natuur en water buiten het NNN. Het tracé in het NNN (bestaande natuur) is 290 meter lang en het tracé in
de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN is 310 meter lang. Op onderstaande afbeelding
wordt de ligging van het tracé t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en de Zone Ondernemen met natuur en
water buiten het NNN weergegeven.
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het tracé. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren
worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. Het tracé van het fietspad wordt met de rode lijn aangeduid (bron:
Provincie Overijssel).

Ligging van het tracé binnen het Natuurnetwerk Nederland en de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN. Het
tracé van het fietspad wordt met de rode lijn aangeduid..

Effectbeoordeling
Door het aanleggen van het fietspad wordt ca. 801m2 Natuurnetwerk Nederland (bestaande natuur)
anders ingericht en wordt ca. 1200 m2 Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN anders
ingericht. Door de aanleg van het fietspad gaat areaal bos en agrarische cultuurgrond verloren. Door de
aanleg van het fietspad worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet aangetast.
Wettelijke consequenties
Een (relatief) kleinschalige ingreep in het NNN is mogelijk mits voldaan wordt aan de ‘spelregels’ zoals
opgesteld in de Omgevingsverordening Overijssel. Een relatief kleinschalige ingreep in het NNN is mogelijk
mits is aangetoond en verzekerd dat de ingreep:
a. De wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte aantast,
b. per saldo gepaard gaat met versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN of
een vergroting van het oppervlakte van het NNNN,
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c.

plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties.

Toetsing spelregels Omgevingsverordening Overijssel
De aanleg van het fietspad leidt tot een beperkte aantasting van NNN, 801 m2 NNN wordt anders ingericht.
In samenspraak met de provincie Overijssel is gesproken over compensatie vanwege de verkleining van de
oppervlakte NNN met 801 m2. Hieruit is naar voren gekomen dat compensatie plaats vindt door op een aan
NNN grenzend perceel 1.750m2 nieuwe natuur aan te leggen. Hiervoor is een bureau Hannink
Landschapsvormgeving een advies opgesteld1.
Conclusie
Het aanleggen van een nieuw fietspad in het NNN en de Zone Ondernemen met natuur en water is vanuit
ruimtelijk (provinciaal) beleid mogelijk, mits voldaan wordt aan de voorwaarden m.b.t. compensatie.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura2000. Gronden die tot Natura2000 behoren liggen op
minimaal 1,7 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van
Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied.. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de
okergele kleur aangeduid. Het tracé van het fietspad wordt met de rode lijn aangeduid (bron: Provincie Overijssel).

1

Advies afwijkende casco en compensatie. Maart, 2020.
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Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst
deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:
• de leefgebieden van vogels;
• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming).
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen
worden bereikt.
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die
gebieden.
Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen en habitatsoorten
in Natura2000-gebied.
Wettelijke consequenties
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.

4.4 Slotconclusie
Het tracé ligt op enige afstand van Natura2000, maar doorsnijdt op één plek het Natuurnetwerk Nederland
en de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op Natura2000-gebied en de Omgevingsverordening Overijssel biedt mogelijkheden voor
ruimtelijke ontwikkelingen in gronden die tot het NNN of Zone Ondernemen met natuur en water buiten
het NNN behoren. Geadviseerd wordt om in overleg met de Provincie Overijssel te treden om te
beoordelen welke compensatie plaats moet vinden voor het aanleggen van het fietspad in het NNN en Zone
Ondernemen met natuur en water buiten het NNN.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Het tracé ligt in het buitengebied en bestaat hoofdzakelijk uit wegberm en agrarisch cultuurland en voor
een klein deel uit siertuin, oever, erf, houtsingel en bos. Het tracé wordt als een weinig geschikt functioneel
leefgebied voor zeldzame- en kritische (grondgebonden) diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats
voor beschermde plantensoorten beschouwd. Mogelijk behoort het tracé tot functioneel leefgebied van
sommige diersoorten uit onderstaande soortgroepen:
• vogels;
• vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen,
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en
kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze
soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is
niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan
buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine
grondgebonden zoogdieren en reptielen.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 6 maart 2019 tijdens de
daglichtperiode (middag) bezocht. Het plangebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Stukken homogeen landschap, zoals agrarisch
cultuurland, zijn steekproefsgewijs bezocht. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het
veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion
Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• veldbezoek door ervaren ecoloog;2
• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. NDFF Verspreidingsatlas);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 4⁰C, wind 3-4 Bft.

2

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEMVT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de
Vleermuiswerkgroep Gelderland.
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Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
beperkt geschikt voor onderzoek naar (broed)vogelsoorten omdat vogels in deze tijd van het jaar
doorgaans geen bezet nest hebben. Slechts enkele soorten vertonen territorium-indicerend gedrag (zingen)
in deze tijd van het jaar op mooie zonnige dagen, zoals huismus, boomklever, bosuil, steenuil en grote
lijster. Sommige standvogels bevinden zich soms nog in de omgeving van de broedplaats, maar de meeste
trekvogels hebben de broedplaats al verlaten en zijn vertrokken naar de overwinteringsgebieden.
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels),
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar
ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren hebben namelijk geen
zogende jongen in deze tijd van het jaar. Wel bezetten ze de nestplaats soms als normale rustplaats. Er is in
het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-,
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.
Vleermuizen
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de
meeste vleermuizen de zomerverblijfplaats verruild hebben voor de winterverblijfplaats, mogelijk op enige
afstand van de zomerverblijfplaats (afhankelijk van de soort kan deze afstand tot meer dan honderd
kilometer bedragen). Gewone dwergvleermuizen benutten de zomerverblijfplaats soms ook gedurende de
wintermaanden, vermoedelijk totdat er strenger winterweer komt. Vleermuizen in winterrust zitten
meestal diep weggekropen in hun verblijfplaats en zijn niet gemakkelijk te zien. Sommige soorten
overwinteren bijvoorbeeld open en bloot op een zolder en zijn dan wel zichtbaar.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen.
De te vellen bomen zijn onderzocht op potentiële verblijfplaatsen zoals holen en gaten in de stam en holle
ruimte achter losse schors.
De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige
landschapselementen benutten als vliegroute.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. In deze tijd van het jaar
bezetten amfibieën normaal gesproken de winterverblijfplaats. Amfibieën zitten diep weggekropen en zijn
dan lastig waar te nemen. Soorten als bruine kikker en gewone pad bezetten soms ook een winterrustplaats
in toegankelijke gebouwen. Een deel van de amfibieënpopulatie overwintert in de sliblaag van natte
landschapselementen, zoals vijvers, poelen, vaarten en sloten.
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.

15

5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken.
Vogels
Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor vogels. Vogels benutten het tracé foerageergebied en er
nestelen ieder voortplantingsseizoen vogels in de bomen, struiken, dichte vegetatie op de grond,
nestkastjes en klimop. Op één plek in het tracé zijn verschillende nestkasten in de te vellen bomen
aangetroffen. Verspreid over het tracé zijn oude vogelnesten aangetroffen en in één boom is één bezet
nest van de houtduif in klimop aangetroffen. Andere vogelsoorten die mogelijk in het tracé nestelen zijn
fazant, patrijs, vink, tjiftjaf, zwartkop, wilde eend, heggenmus, roodborst, winterkoning, staartmees,
koolmees en pimpelmees. Er zijn geen oude nesten van spechten in de te vellen bomen aangetroffen. In het
noordelijke deel van het tracé zijn enkele oude elzen aangetroffen met gaten aan de onderzijde van de
stam. Kool- en pimpelmees kunnen deze gaten mogelijk benutten als nestplaats. Er zijn geen oude nesten
van roofvogels (buizerd/sperwer) of uilen (steen-, ransuil) in het tracé waargenomen en er zijn geen
roofvogelnesten in een strook van 25 meter langs het tracé waargenomen. Het tracé in agrarisch
cultuurland vormt een ongeschikte nestplaats voor weidevogels.

Foto links: nestkasten op bomen. Foto rechts: bezet nest van de houtduif.

Door het rooien/betreden van bomen, struiken en dichte vegetatie in het tracé gedurende de
voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield met als gevolg dat
eieren beschadigd of vernield worden of dat (jonge) vogels verwond of gedood worden. De functie van het
tracé als foerageergebied van vogels komt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten grotendeels te
vervallen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien/betreden van beplanting en dichte vegetatie tijdens de voorplantingsperiode;
- Verharden tracé;
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het tracé geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de inrichting
en het gevoerde beheer, behoort het tracé vermoedelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemeneen weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als haas, ree, vos, mol, veldmuis, egel, bruine rat,
aardmuis, bosmuis, dwergmuis, gewone bosspitsmuis, tweekleurige bosspitsmuis, rosse woelmuis, bunzing,
wezel, hermelijn en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied,
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maar mogelijk bezetten soorten als mol, veldmuis, egel, bruine rat, aardmuis, bosmuis, dwergmuis, gewone
bosspitsmuis, tweekleurige bosspitsmuis, rosse woelmuis, bunzing, wezel en hermelijn er ook een verblijfen/of voortplantingsplaats. Grondgebonden zoogdieren kunnen een rust- en/of voortplantingslocatie
bezetten in gaten en holen in de grond, onder takkenbossen, bladeren, ruigte en in holle bomen.
Het tracé ligt binnen het normale verspreidingsgebied van sommige zeldzame en kritische zoogdiersoorten
als das en veldspitsmuis. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het tracé niet als functioneel
leefgebied van de veldspitsmuis beschouwd. Mogelijk benut de das het tracé als foerageergebied, maar de
das bezet geen burcht in het tracé of de directe omgeving (15 meter) van het tracé. Het fietspad overkluist
een smalle beek. Door het aanleggen van de overkluizing worden geen waterspitsmuizen verwond of
gedood en worden geen verblijf- of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. De oeverzone van de
beek wordt niet als potentieel leefgebied van de waterspitsmuis beschouwd. De grote bosmuis (Apodemus
flavicollis) is een zeldzame muis die haar verspreidingsgebied in de afgelopen jaren vanuit de oostgrens van
ons land in westelijke richting uitbreidt (tussen Groningen en Winterswijk). Deze soort heeft een voorkeur
voor oude bossen. Het tracé, gelegen in jong ontginningslandschap, wordt niet als een potentieel
leefgebied van deze soort beschouwd.
Door het rooien/betreden van opgaande beplanting en dichte vegetatie en het vergraven van bermen en
agrarische cultuurgrond, worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden
mogelijk rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten
komt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren grotendeels te
vervallen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien/betreden van beplanting en dichte vegetatie;
- Vergraven agrarische cultuurgrond;
- Verharden tracé;
Vleermuizen
Rust- en verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële verblijfplaatsen
van vleermuizen, zoals holen gaten in bomen en holle ruimte achter losse schors, in de te vellen bomen
aangetroffen.
Door rooien van bomen worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood en worden geen
verblijfplaatsen beschadigd of vernield.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Foerageergebied
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen leven van insecten. Zij foerageren daarom op plaatsen waar
veel insecten aanwezig zijn. Voorbeelden van veel voorkomende foerageergebieden zijn randen en kruinen
van bomen en struiken, vochtig oevers, boven water en in de luwte van gebouwen. Als een dergelijk
foerageergebied van zeer groot belang is voor vleermuizen van een bepaalde verblijfplaats, kan gesproken
worden van een essentieel foerageergebied. Als een dergelijk foerageergebied verloren zou gaan, zou de
voedselvoorziening van deze vleermuizen verdwijnen, waardoor ze de verblijfplaats moeten verlaten. Het
verdwijnen van het foerageergebied leidt zo tot het niet meer functioneren van de verblijfplaats. Dergelijk
essentieel foerageergebied is beschermd.
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis
van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap, kan een goede
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied. Het tracé wordt
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vermoedelijk benut door vleermuizen als foerageergebied. Soorten als gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en mogelijk andere vleermuissoorten foerageren
vermoedelijk rond de randen en kronen van bomen en struiken in tracé en ze vliegen over het tracé terwijl
ze foerageren rond beplanting die net buiten het plangebied staat. Het effect van de voorgenomen
activiteiten op het totale foerageergebied van vleermuizen is zeer beperkt. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast. Er blijft
voldoende geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschikbaar. Bestaande verblijfplaatsen worden in
het voortbestaan niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;
Vliegroute
Om zich van hun verblijfplaatsen naar hun foerageergebied te verplaatsen worden door een aantal soorten
steeds dezelfde lijnvormige elementen gebruikt. Bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis gebruikt vaak
bomenrijen waaraan het zich kan oriënteren. Als een dergelijke route verdwijnt of onderbroken wordt,
vervalt deze mogelijkheid om van verblijfplaats naar foerageergebied te komen. Vleermuizen moeten dan
een alternatieve route zoeken. Als dit niet mogelijk is en als de vliegroute door veel vleermuizen wordt
gebruikt, kan dit een groot negatief effect op de vleermuizenpopulatie in het gebied hebben (Limpens et al.
2004). Daarom zijn dergelijke vliegroutes beschermd.
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute.
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.
Door het rooien van bomen en struiken wordt geen doorlopend landschapselement, dat als essentiële
vliegroute door vleermuizen benut wordt, onderbroken. Op enkele plekken wordt een lijnvormig element
gerooid, maar dit element vormt geen verbindende schakel in een potentiële vliegroute. Uitvoering van de
voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Amfibieën
Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop amfibieën diep weggekropen zitten in de
winterrustplaats en moeilijk te vinden zijn. Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen,
maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt functioneel
leefgebied voor sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten beschouwd. Soorten als gewone
pad, bastaardkikker, kleine watersalamander en bruine kikker benutten de buitenruimte van het
plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een winterrustplaats. Amfibieën
kunnen een winterrustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder bladeren, ruigte, bladeren en in
rotte boomstobben en holle bomen. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.
Delen van het tracé die uit agrarisch cultuurland of wegberm bestaan, worden als ongeschikt functioneel
leefgebied voor amfibieën beschouwd. Delen van het tracé die in een tuin, erf, houtsingel of bos liggen,
worden als functioneel leefgebied van amfibieën beschouwd. Amfibieën gebruiken delen van het tracé als
foerageergebied en bezetten er vermoedelijk ook een (winter)verblijfplaats. Geschikt
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.
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Door het rooien/betreden van beplanting en ruigte en het graven van een cunet in tuin, erf en bos, worden
mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk winterrustplaatsen beschadigd en vernield. De
functie van het plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën wordt door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien/betreden van beplanting en dichte vegetatie;
- Vergraven tuin, erf en bos;
- Verharden tracé;
Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.
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5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht3.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn
van Stadswerk (2016).
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door rooien/betreden van beplanting en ruigte tijdens de voortplantingsperiode, worden bezette
vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette
nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten
(eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.
3

Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.
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De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is september4-februari. De
functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied foeragerende soorten niet
beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- beplanting en ruigte rooien/betreden buiten de voortplantingsperiode van vogels;
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood
en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot
wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Essentieel foerageergebied
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief
beïnvloed. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect
van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Essentiële Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële)
vliegroutes5 van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond
en gedood en worden mogelijk verblijf- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Voor de
grondgebonden zoogdiersoorten die een verblijf- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen
van een rust- en voortplantingslocatie’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol, bruine rat). De functie
van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.

4

Houtduiven kunnen tot eind oktober een bezet nesten hebben.

5

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een
vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.
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Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om de voorgenomen activiteiten uit te voeren buiten de
voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. Hierdoor wordt voorkomen dat hulpeloze jonge
grondgebonden zoogdieren verwond of gedood worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, wel geldt de zorgplicht;
Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als
foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast (en is niet
beschermd).
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om het cunet in houtsingels, bos, tuinen en erf te graven
buiten de winterrustperiode van amfibieën. Zo wordt voorkomen dat amfibieën in winterrust verstoord,
verwond om gedood worden.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen, wel geldt de zorgplicht;
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Beschermde soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Grondgebonden zoogdieren;
foerageergebied
Grondgebonden zoogdieren;
verblijf- en
voortplantingsplaatsen
Vogels; foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vogels; bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)

Diverse soorten

Niet van toepassing, functie is niet
beschermd
Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling of de soort is
niet beschermd (mol, bruine rat)
Niet van toepassing, functie is niet
beschermd
Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2.

Vogels; bezette nesten (jaarrond
beschermd)
Vleermuizen; verblijfplaats en
vliegroute
Vleermuizen; foerageergebied

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Beplanting en ruigte rooien en
betreden buiten de
voortplantingsperiode van
vogels
Geen

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Geen

Mogelijk diverse soorten

Geen

Amfibieën;
voortplantingsbiotoop
Amfibieën; (winter)rustplaats en
foerageergebied
Overige soorten

Niet aanwezig

Niet van toepassing, functie en
betekenis wordt niet aangetast
Niet van toepassing
Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing

Zorgplicht i.v.m.
winterverblijfplaats
Geen

Diverse soorten

Diverse soorten

Diverse soorten
Niet aanwezig

Zorgplicht i.v.m.
voortplantingsplaatsen
Geen

Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
5.8 Zorgplicht
Er worden geen maatregelen voorgesteld in het kader van de zorgplicht.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’,
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd6. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te
doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen.
Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de
Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet
rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen
worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk
schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het tracé behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuisen grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het tracé als foerageergebied en
vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het tracé, bezetten sommige grondgebonden
zoogdiersoorten er een verblijf- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een
(winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen rust- of verblijfplaats in de te vellen bomen.
In de bomen, struiken en dichte vegetatie op de grond nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend
het bezette nest beschermd is, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en
mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing
verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden waarbij
vogelnesten beschadigd of vernield worden, mogen alleen uitgevoerd worden buiten de voortplantingstijd
van vogels.
Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het
tracé bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd).
Om (beschermde) dieren niet onnodig te verwonden of te doden, wordt geadviseerd om beplanting te
rooien en het cunet te graven buiten de winterrustperiode van amfibieën en buiten de
voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren.
Conclusie m.b.t. soortbescherming
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om bij
de uitvoering van de voorgenomen activiteiten rekening te houden met de ecologie van grondgebonden
zoogdieren en amfibieën. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en
er hoeft geen ontheffing verkregen te worden om de voorgenomen activiteiten uit te voeren in
overeenstemming met de Wet natuurbescherming.
Conclusie m.b.t. gebiedsbescherming:
Het tracé ligt op enige afstand van Natura2000, maar doorsnijdt op één plek het Natuurnetwerk Nederland
en de Zone Ondernemen met natuur en water buiten het NNN. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op Natura2000-gebied en de Omgevingsverordening Overijssel biedt mogelijkheden voor
ruimtelijke ontwikkelingen in gronden die tot het NNN of Zone Ondernemen met natuur en water buiten
het NNN behoren. Geadviseerd wordt om in overleg met de Provincie Overijssel te treden om te
beoordelen welke compensatie plaats moet vinden voor het aanleggen van het fietspad in het NNN en Zone
Ondernemen met natuur en water buiten het NNN.
6

De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie.
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Bijlage
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling
of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

#
#

#

#
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019.

#

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.verspreidingsatlas.nl
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Voorliggende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft betrekking op de wijziging van het bouwvlak
van het agrarisch bedrijf (melkveehouderij) aan de Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72. Dit om een
aantal bestaande gebouwen binnen het bouwvlak te brengen. De gebouwen betreffen een tweede
bedrijfswoning (Denekamperweg 72) met enkele bijgebouwen.
De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Tubbergen
Buitengebied 2016”. Wel bevat het geldende bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid (4.7.1) op grond
waarvan de ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets
aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze
ontwikkeling beschouwd.
Hierna wordt een nadere toelichting op de m.e.r.-beoordeling gegeven.

M.e.r.-beoordeling
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met
milieueffectrapportage in aanraking komen:
• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet
natuurbescherming nodig is.
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
Zoals uit de volgende hoofdstukken van deze notitie blijkt heeft de voorgenomen ontwikkeling geen dusdanige
milieugevolgen die het opstellen van een passende beoordeling noodzakelijk maken. Van een directe m.e.r.plicht op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm is in voorliggend geval is dan ook geen sprake.
Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. Voor voorliggend
plan is de drempelwaarde voor het fokken, mesten en houden van dieren aan de orde (D 14).
D14
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren.
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan:
9°. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1,
A 2 en A 3)
In voorliggend geval is sprake van de uitbreiding van een agrarisch bouwvlak van een melkveehouderij. De
uitbreiding is noodzakelijk om de reeds aanwezige tweede bedrijfswoning en enkele bijgebouwen binnen het
bouwvlak te brengen. Er worden in deze gebouwen echter geen dieren gehouden. Het aantal dieren neemt
dan ook niet toe.
Gezien de drempelwaarden gaan over activiteiten welke betrekking hebben op het fokken, mesten of houden
van dieren kan geconcludeerd worden dat in dit geval geen sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplicht.
Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te
worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin. Over deze notitie zal afzonderlijk een besluit
worden genomen door het bevoegd gezag.
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Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72’

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s
noemt:
•
•
•

De kenmerken van de activiteit;
De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie));
De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het
project te verzamelen en te presenteren.
Betrokken partijen
Bij de ontwikkeling zijn de initiatiefnemers en de gemeente Tubbergen betrokken.
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen het bevoegd
gezag. Daarnaast worden de provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en eventueel andere
vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken en zal het wijzigingsplan in het kader van
het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.
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Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72’

HOOFDSTUK 2

KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN

Dit hoofdstuk gaat in op de projectlocatie, de voorgenomen ontwikkeling en diverse overige aspecten
waarmee rekening dient te worden gehouden.
Locatiekenmerken
Het projectgebied ligt op de hoek Manderveenseweg-Denekamperweg, aan de Manderveenseweg 29Denekamperweg 72, in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. Het projectgebied bevindt zich in een
overwegend agrarisch landschap, waarin verspreid liggende agrarische erven en woonpercelen voor komen.
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie B, perceelnummers 3601 (gedeeltelijk) en
4010 (gedeeltelijk). In afbeelding 1 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de kernen Tubbergen
en Geesteren en ten opzichte van de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1

Ligging van het projectgebied ten opzichte van Tubbergen en Geesteren en de directe omgeving (Bron: PDOK)

Het projectgebied betreft een agrarisch bedrijfsperceel en een aangrenzend stuk grond. Binnen het
projectgebied bevinden zich twee bedrijfswoningen met bijgebouwen, enkele veestallen, kuilvoerplaten en
een vakwerkschuur. Tussen de gebouwen bevindt zich verharding. De overige gronden zijn onverhard en
gedeeltelijk begroeid met bomen.
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Afbeelding 2

Luchtfoto projectgebied (Bron: Google Maps)

Voorgenomen ontwikkeling
Voorgenomen ontwikkeling betreft de wijziging van het bouwvlak het agrarische bedrijf aan de
Manderveenseweg 29 en Denekamperweg 72. Dit om een aantal gebouwen binnen het bouwvlak te brengen.
De gebouwen betreffen een tweede bedrijfswoning (Denekamperweg 72) met bijgebouwen, waaronder een
vakwerkschuur. In afbeelding 3 is door middel van een rode stippellijn de vergroting van het bouwvlak
weergegeven.

Afbeelding 3

Vergroting van het bouwvlak (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Als
gevolg van het voornemen is geen sprake van bouwwerkzaamheden. Tijdens de gebruiksfase is gas,
elektriciteit en water benodigd.
De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woningen uitsluitend de huishoudelijke/reguliere
afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen
inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval.
Verontreiniging en hinder
Als gevolg van voorliggend voornemen is geen sprake van bouwwerkzaamheden en bijbehorende tijdelijke
verkeers- en geluidshinder.
In de gebruiksfase zal ten gevolge van de bedrijfswoning met bijgebouwen geen nadelige effecten op het
milieu en de omgeving plaatsvinden. Woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies.
Zoals in hoofdstuk 3 en 4 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van
beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën
De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Het projectgebied heeft een eigen veilige en
overzichtelijke ontsluitingsweg op de Denekamperweg. Hiermee is sprake van een verkeersveilige situatie.
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HOOFDSTUK 3

BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant.
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, geur, ecologie, externe veiligheid
en water. In dit hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt
ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling.
Verkeer
Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de verkeersgeneratie die ontstaat door
een nieuwe ontwikkeling.
Van belang is dat de ontwikkeling enkel het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de
feitelijke situatie betreft. Door de uitbreiding van het bouwvlak wordt een bestaande bedrijfswoning met
bijgebouwen binnen het agrarisch bouwvlak gepositioneerd. Er blijft daarbij sprake van één agrarisch bedrijf,
zonder dat sprake is van een uitbreiding van dieraantallen. Wel is planologisch gezien is sprake van een
toename in verkeersbewegingen door het positief bestemmen van de tweede bedrijfswoning. Op basis van de
cijfers van het CROW (Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381) brengt een vrijstaande koopwoning in het
buitengebied van een niet stedelijke gemeente gemiddeld afgerond 9 verkeersbewegingen per
weekdagetmaal met zich mee. Het projectgebied wordt middels twee in- en uitritten ontsloten op de
Manderveenseweg en de Denekamperweg. Deze wegen en andere omliggende straten kunnen deze zeer
geringe toename van verkeersbewegingen veilig en eenvoudig afwikkelen.
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie wordt ingeschaald op neutraal.
Geluid
Als gevolg van voorliggende ontwikkeling wordt het agrarisch bouwvlak uitgebreid. Ter plaatse is een
melkveehouderij aanwezig. Het ‘fokken en houden van rundvee’ valt op basis van de VNG-uitgave onder
milieucategorie 3.2, waarbij een richtafstand van 30 meter geldt voor het aspect ‘geluid’.
Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object betreft de woning op het perceel aan de Denekamperweg 74.
Gelet op het feit dat de onderlinge afstand tussen het nieuwe bouwvlak en het woonperceel aan de
Denekamperweg 74 circa 46 meter bedraagt wordt aan de richtafstand voor het aspect geluid voldaan. Daarbij
wordt tevens opgemerkt dat de afstand tussen het geluidsgevoelige object (de woning) tot het meest
nabijgelegen dierenverblijf (105 meter) onveranderd blijft. Ter plaatse van de uitbreiding van het bouwvlak
bevinden zich de tweede bedrijfswoning met bijgebouwen. Een (bedrijfs)woning is in beginsel niet aan te
merken als milieubelastende object. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van een woonfunctie,
hiervoor gelden echter geen normen.
Geconcludeerd wordt dat het woon- en leefklimaat van omwonenden voor wat betreft het aspect geluid niet
wordt aangetast als gevolg van het voornemen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de
geluidssituatie wordt dan ook ingeschaald op neutraal.
Luchtkwaliteit
Via een NIBM-tool berekening onderzocht of de verkeersbewegingen van de tweede bedrijfswoning wel of
niet in betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.
Op basis van de cijfers van het CROW (Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381) brengt een vrijstaande
koopwoning in het buitengebied van een niet stedelijke gemeente1 gemiddeld afgerond 9 verkeersbewegingen
per weekdagetmaal met zich mee. De berekening laat het volgende beeld zien.

1

CBS Statline, 2020
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Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging.
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van de luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal.
Stof
Voor het ‘fokken en houden van vee’ geldt op basis van de VNG-uitgave een richtafstand van 30 meter voor
het aspect ‘stof’. Gelet op het feit dat de onderlinge afstand tussen het nieuwe bouwvlak en het woonperceel
aan de Denekamperweg 74 circa 46 meter bedraagt wordt aan de richtafstand voor het aspect stof voldaan.
Geconcludeerd wordt dat het woon- en leefklimaat van omwonenden voor wat betreft het aspect stof niet
wordt aangetast als gevolg van het voornemen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van
de stof wordt ingeschaald op neutraal.
Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als het gaat om
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Op grond van de Wgv dient voor diercategorieën
waarvoor per dier geen geuremissie is vastgesteld (waaronder melkkoeien) en een geurgevoelig object de
volgende afstanden te worden aangehouden:
•
•

Ten minste 100 meter indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
Ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

De afstand tussen het nieuwe bouwvlak en het meest nabij gelegen milieugevoelig object (de woning op het
perceel aan de Denekamperweg 74) bedraagt circa 69 meter en de afstand tot het meest nabijgelegen
dierenverblijf circa 105 meter. Deze afstanden voldoen ruimschoots aan de minimale afstand zoals gesteld in
de Wet geurhinder en veehouderij van 50 meter bij een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.
Opgemerkt wordt dat de afstand tussen het woonperceel en het nieuwe bouwvlak circa 46 meter bedraagt. In
de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat geen geuremissiepunten gerealiseerd mogen worden
binnen 50 meter vanaf de woonbestemming. Hiermee is in de toekomst ook geen sprake van een
overschrijding van de afstand zoals vastgelegd in de Wgv. Het effect van de beoogde ontwikkeling ten aanzien
van geur wordt dan ook ingeschaald op neutraal.
Ecologie
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet
Natuurbescherming.
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Gebiedsbescherming
Natura 2000:
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet Natuurbescherming beschermd.
Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ is gelegen op circa 3,6 kilometer afstand van het projectgebied. De directe
invloedsfeer (verstoring door geluid etc.) van de ontwikkeling is lokaal. Dit houdt in dat de voorgenomen
activiteiten geen direct negatief effect hebben op gebieden die buiten het projectgebied liggen. Naast directe
invloed is ook de indirecte invloed als gevolg van de ontwikkeling van belang. Hierbij gaat het in voorliggend
geval met name om de stikstofdepositie. Hierna wordt nader ingegaan op het uitgevoerde onderzoek naar de
stikstofdepositie.
BJZ.nu heeft in voorliggend geval een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd (zie bijlage 1). Uit de
resultaten blijkt dat in de aanlegfase en de gebruiksfase van de ontwikkeling geen sprake is van een
stikstofdepositie dat significant negatieve effect heeft op Natura 2000-gebieden. Voor de ontwikkeling is geen
sprake van een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming als gevolg van te verwachten
stikstofemissie.
Natuurnetwerk Nederland:
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN, ligt op circa 650 meter afstand van het projectgebied.
Gelet op de ligging buiten het NNN, in relatie met de aard en omvang van de voorgenomen activiteit, wordt
uitgesloten dat sprake is van een aantasting van de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN.
Soortenbescherming
Voorliggende ontwikkeling betreft enkel het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met
de feitelijke situatie, door de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Er is geen sprake van fysieke wijzigingen
waarmee negatieve effecten op de flora en fauna op voorhand uitgesloten kan worden.
Conclusie
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties ten aanzien van
gebieds- en soortenbescherming.
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het aspect ecologie wordt ingeschaald op neutraal.
Externe veiligheid
Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het voornemen voorzien niet in
het toevoegen van een risicovolle inrichting. Het effect van de voorgenomen ontwikkelingen aanzien van
externe veiligheid is neutraal.
Water
Algemeen
Het projectgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied. Daarnaast
neemt het te verharden oppervlakte niet toe. De waterhuishouding op het erf zal hetzelfde blijven als deze nu
al is. Afvalwater wordt afgevoerd op het rioolstelsel. Hemelwater wordt afgevoerd op sloten rondom het erf.
Cumulatie
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. Er zijn
geen ontwikkelingen in direct omliggende gebieden bekend waarbij sprake is van vergelijkbare effecten die in
dezelfde periode uitgevoerd zullen worden. Cumulatie is daarom niet aan de orde.
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HOOFDSTUK 4

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt.
1. De kenmerken van de activiteit;
2. De plaats van de activiteit;
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.
Kenmerken van de activiteit
Het voornemen betreft het uitbreiden van een bouwvlak van een agrarisch bedrijf. Dit om een aantal
bestaande gebouwen binnen het bouwvlak te brengen. Bij de kenmerken van de activiteit dient in het
bijzonder in overweging te worden genoemd:
• De omvang van het project;
• hinder.
Omvang
De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de
drempelwaarden van de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft.
Hinder
Omdat als gevolg van voorliggende ontwikkeling geen sprake is van bouwwerkzaamheden, is geen sprake van
tijdelijke geluids- en verkeershinder voor omwonenden. Ook ondervinden mogelijk aanwezige flora en fauna
binnen het projectgebied hierdoor geen hinder.
Ten aanzien van Natura 2000-gebied wordt geconcludeerd dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase
van het voornemen geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake
van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.
Plaats van de activiteit
Het projectgebied ligt geheel binnen het grondgebied van de gemeente Tubbergen. Het gaat om een locatie
die gelet op de reeds aanwezig bebouwing (een tweede bedrijfswoning met bijgebouwen) onderdeel is van
een bestaand agrarisch bedrijf en daarmee van bestaand bebouwd gebied. De voorgenomen activiteit is niet
gelegen in beschermd gebied in het kader van waterhuishouding of natuur.
Samenhang met andere activiteiten ter plaatse
Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats
waarmee rekening dient te worden gehouden.
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen
Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet,
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:
•
•
•
•

Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking);
Het grensoverschrijdende karakter van het effect;
De waarschijnlijkheid van het effect;
De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect.

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit,
geur, stof, geur, ecologie (waaronder stikstof), externe veiligheid en water geen belangrijke structurele
nadelige en onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt.
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.
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BIJLAGE 1

STIKSTOFONDERZOEK
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

De gemeente Tubbergen werkt aan de realisatie van een vrijliggend fietspad tussen Tubbergen en
Manderveen. Het beoogde fietspad heeft een lengte van circa 3.300 meter en is geprojecteerd langs de
Manderveenseweg. In afbeelding 1.1 is het fietspad met een rode stippellijn weergegeven.

Afbeelding 1.1

Tracé gewenste fietspad (Bron: ArcGIS)

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Het project betreft de aanleg van een fietsverbinding tussen Manderveen en Tubbergen. Het betreft een
vrijliggend tweerichtingenfietspad van 3 meter breed. Er wordt op dit moment gezocht naar manieren om dit
fietspad zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Omdat in deze fase echter nog niet geheel duidelijk is hoe hier
invulling aan gegeven wordt, is in de berekening uitgegaan van een worst-case scenario waarbij het gehele
fietspad wordt geasfalteerd dan wel in beton wordt uitgevoerd. Omdat in de huidige situatie op het tracé van
het gewenste fietspad enkele bomen aanwezig zijn, zullen er bomen gerooid worden. Ter compensatie worden
tevens enkele bomen aangeplant. Daarnaast worden naar verwachting een vijftal duikers vervangen.
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HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ bevindt zich op circa 1,7 kilometer afstand.
Voor het project is een AERIUS-berekening uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van het
project. In de berekening wordt alleen de aanlegfase berekend omdat het gebruik van het fietspad niet leidt
tot een toename in stikstofemissies. Het fietspad zal namelijk gebruikt worden door fietsers en bromfietsers
welke in de huidige situatie gebruik maken van de naastliggende weg (Manderveenseweg).
Er is een berekening gemaakt voor twee opties, namelijk:
-

het uitvoeren van het fietspad met asfalt;
het uitvoeren van het fietspad met beton.

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekening toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase voor het fietspad van asfalt of beton is in voorliggend geval sprake van de volgende
activiteiten (bronnen) die bijdragen aan de emissie van stikstof:
1.
2.
3.
3.2.2

verkeersgeneratie bouwverkeer;
bouwrijp maken (waaronder rooien beplanting, aanplant bomen en vervangen duikers);
aanleg van fietspad.
Verkeersgeneratie

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal,
bouwafval en grond. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen tijdens de bouwperiode
(dus tijdelijk) zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

360
420

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)
720
840

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
De verkeersbewegingen bestaan uit personenvervoer (licht verkeer) en vrachtvervoer (zwaar verkeer). De
verkeersbewegingen zijn naar de dichtstbijzijnde provinciale weg (N343) ingetekend, waar het verkeer in
meerdere richtingen zal opgaan in het heersende verkeersbeeld. Gezien de lengte van het tracé is er vanuit
gegaan dat het bouwverkeer hiervoor twee wegen gebruikt, namelijk de Denekamperweg en de
Langemaatsweg. Op beide routes zijn 100% van de te verwachten verkeersbewegingen gemodelleerd.
Hiermee is sprake van een worst-case scenario.
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3.2.3

Bouwrijp maken en aanleg fietspad

Voor het bouwrijp maken en de aanleg van het fietspad zullen een aantal dagen werktuigen in het plangebied
worden ingezet. Dergelijke werktuigen stoten stikstof uit.
Fietspad van asfalt
In voorliggend geval zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de aanleg van het fietspad door gebruik
te maken van asfalt:
Type werktuig

Aantal
uren
project
520

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor
(g/kWh)

Emissiefactor
NH3 (g/kWh)
0,00251

Emissie
NOx
(kg/jaar)
28,70

Emissie
NH3
(g/kWh)
0,09

100

69

0,8

160

100

55

0,9

0,00238

7,92

0,02

400

200

55

0,9

0,00271

39,60

0,12

200

100

76

1

0,00288

15,20

0,04

Asfaltfrees
(bouwjaar 2014)

200

150

84

0,9

0,00236

22,68

0,06

Walsen
(bouwjaar 2015)

80

90

55

1

0,00288

3,96

0,01

Versnipperaar
(bouwjaar 2013)

Verbrui
k 2500l

8,0

0,02

Onvoorzien

n.v.t.

Stageklass
e IV, 130 560 kW
n.v.t.

12,61

0,04

126,06

0,4

Graafmachine
(bouwjaar 2015)
Trekker met
dumper
(bouwjaar 2015)
Shovel/laadschop
(bouwjaar 2014)
Asfaltset
(bouwjaar 2014)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale emissie
Fietspad van beton
Voor de uitvoer van het fietspad in beton zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Aantal
uren
project
400

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor
NOx (g/kWh)

Emissiefactor
NH3 (g/kWh)
0,00251

Emissie
NOx
(kg/jaar)
22,08

Emissie
NH3
(kg/jaar)
0,07

100

69

0,8

100

100

55

0,9

0,00238

4,95

0,01

400

200

55

0,9

0,00271

39,60

0,12

40

115

69

1

0,00276

3,17

0,01

Betonzaag/asfaltfrees
(bouwjaar 2014)

200

150

84

0,9

0,00236

17,01

0,04

Versnipperaar
(bouwjaar 2013)

Verbruik
2500l

8,0

0,02

Onvoorzien

n.v.t.

Stageklasse
IV, 130 560 kW
n.v.t.

9,48

0,03

104,29

0,3

Graafmachine
(bouwjaar 2015)
Trekker met dumper
(bouwjaar 2015)
Shovel/laadschop
(bouwjaar 2014)
Slipformpaver
(bouwjaar 2015)

Totale emissie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Voor de kenmerken van de werktuigen in de berekeningen is aangesloten op de default-waarden die zijn
opgenomen in de AERIUS-tool. Voor de werktuigen waarvoor de AERIUS-tool geen default-waarden kent, zijn
waarden aangehouden van vergelijkbare werktuigen. Zo is voor de slipformpaver uitgegaan voor de defaultwaarden van betonstorters van 115 kW.
De gegevens zijn eveneens gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 126,06 kg/jaar en een emissie NH3
van 0,4 kg/jaar voor de asfaltvariant. Voor de betonvariant is rekening gehouden met een emissie NOx van
104,29 kg/jaar en een emissie NH3 van 0,3 kg kg/jaar.
Opgemerkt wordt dat er een post ‘onvoorzien’ is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de
berekening opgevangen. Denk aan (kleine) werktuigen die toch worden ingezet, danwel stikstofuitstoot van
het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders dan werktuigen).
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HOOFDSTUK 4
4.1

RESULTATEN & CONCLUSIE

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekeningen met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van beide varianten
sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j, maar lager dan 0,05 mol/ha/j1 ten aanzien van het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’. Doordat sprake is van een tijdelijke
depositie van minder dan 0,05 mol/ha/jaar voor een periode korter dan twee jaar, geldt landelijk de lijn dat
deze op voorhand niet kunnen leiden tot significant negatieve effecten. Het vorenstaande betekent dat de
geringe stikstofdepositie niet leidt tot een vergunningplicht voor het aspect stikstof. De onderdelen en
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 en bijlage 2 bijgevoegd.

4.2

Conclusie

Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie
op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.

1

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/veelgestelde-vragen/ Vergunningen vraag 10
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING
Bijlage 1

Rekenresultaten aanlegfase fietspad asfalt
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Bijlage 2

Rekenresultaten aanlegfase fietspad beton
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Bijlage 9

380

Watertoetsresultaat

bestemmingsplan Buitengebied, Fietspad Manderveen - Tubbergen

datum
19-12-2019
dossiercode 20191219-63-22116

Geachte heer/mevrouw luuk,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Fietspad Tubbergen - Manderveen door gebruik te maken van de digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoetsproces
moet worden doorlopen.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken,
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap te betrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
● gemeente Hardenberg
● gemeente Losser
● gemeente Ommen
Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl
●
●
●
●
●

gemeente Coevorden
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden
gemeente De Wolden
gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Borger-Odoorn
gemeente Emmen
gemeente Twenterand
gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Berkelland
gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.
Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die

bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.
www.dewatertoets.nl

