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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan De Kerkegaarden 1 in 
het centrum van Diepenheim (gemeente Hof van Twente). Initiatiefnemer is voornemens het huidige pand te 
slopen en hiervoor in de plaats 7 woningen te realiseren. 

De ligging van het projectgebied in Diepenheim en ten opzichte van de directe omgeving wordt in afbeelding 1 
weergegeven. 

 
Afbeelding 1 Ligging projectgebied ten opzichte van de kern Diepenheim (Bron: PDOK) 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het 
kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woningen te 
toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. 

Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. Het onderzoek is 
uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende 
rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1 Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan 
de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk 
indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2 Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied 
1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 
• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van 
de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 
• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. 

2.3 Bouwbesluit 

In het bouwbesluit (artikel 3.1) is bepaald dat een woning een uiterste binnenwaarde in geluidsgevoelige 
ruimten mag hebben van 33 dB. Daarnaast is opgenomen dat de standaard geluidwering van een gevel van een 
woning minimaal 20 dB bedraagt. 
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2.4  Berekenen geluidsbelasting 

Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is ter plaatse van de te realiseren 
woningen dient de cumulatieve geluidsbelasting in beeld te worden gebracht. Bij een gevelbelasting van 53 dB 
is standaard sprake van een binnenniveau van 33 dB. In voorliggend geval wordt de cumulatieve 
geluidsbelasting op de gevels dan ook in eerste instantie getoetst aan de 53 dB. Opgemerkt wordt dat er voor 
de toetsing aan het Bouwbesluit rekening gehouden dient te worden met een gecumuleerde, ongecorrigeerde 
gevelbelasting. 

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Hof van Twente beschikt over een eigen geluidsbeleid. In de beleidsregel Hogere Grenswaarde 
van de gemeente Hof van Twente is beschreven hoe om te gaan met het verlenen van hogere grenswaarden op 
het gebied van de Wet geluidhinder. 

Omdat in dit geval het projectgebied niet in de wettelijke geluidszone van een weg ligt maar enkel in de 
nabijheid van 30 km/uur wegen, is de Beleidsregel Hogere Grenswaarde niet aan de orde. In het kader van een 
goed woon- en leefklimaat kan het van belang zijn om de geluidssituatie in kaart te brengen en er zal daarom 
getoetst worden aan het Bouwbesluit.  
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HOOFSTUK 3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Aan De Kerkegaarden 1 bevindt zich een voormalig pand met de bestemming maatschappelijk. Het voornemen 
is dit gebouw te slopen en ter plaatse 7 nieuwe woningen te realiseren. Het definitieve ontwerp is nog niet 
vastgelegd. In dit onderzoek is de schets aangehouden waarbij er 4 starterswoningen en 3 seniorenwoningen 
worden gerealiseerd. Dit is namelijk het worst-case scenario ten aanzien van de geluidsbelasting. De hoogte 
van de woningen is ook nog niet definitief. Er is daarom gerekend met een hoogte van 9 meter en drie 
bouwlagen.  

In afbeelding 3.1 is de plattegrond weergegeven met de nummering van de wonningen die ook is aangehouden 
in het rekenmodel.

Afbeelding 3.1 Gewenste situatie met nummering woningen (Bron: Initiatiefnemer) 

Het projectgebied ligt niet binnen de wettelijke geluidzones van wegen. De overige wegen in de nabijheid van 
het projectgebied betreffen wegen met een 30 km/uur regime, waar geen wettelijke geluidzone voor geldt. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening is het gewenst deze wegen toch mee te wegen in het akoestisch 
onderzoek. In voorliggend geval zijn De Kerkegaarden en de Borculoseweg, ten behoeve van de berekening van 
de gecumuleerde geluidsbelasting, meegenomen in dit onderzoek. 
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3.2 Verkeersgegevens 

De weg- en verkeersgegevens zijn aangeleverd door gemeente Hof van Twente. Voor de Borculoseweg is een 
telling uitgevoerd. Deze telgegevens kwamen uit 2014. Om tot de geprognosticeerde etmaalintensiteit voor het 
maatgevende jaar 2032 te komen, is gerekend met een jaarlijkse autonome groei van de met 1,5%. De 
ontbrekende cijfers zijn aangevuld met ervaringscijfers. 

Voor De Kerkegaarden is uitgegaan van ervaringscijfers omdat hier geen gegevens van bekend zijn. In 
onderstaande tabel zijn de ingevoerde gegevens weergegeven. 

Tabel 2 Ingevoerde weggegevens rekenmodel 

Weg- en verkeersgegevens Borculoseweg De Kerkegaarden 
Etmaalintensiteit 2030 weekdag (prognose) 1461,60 500 
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%) 6,6/3,6/0,8 6,7/3,7/0,6 
Lichte motorvoertuigen (%) 86,23/86,23/86,23 100/100/100 
Middelzware vrachtwagens (%) 11,8/11,8/11,8 - 
Zware vrachtwagens (%) 1,97/1,97/1,97 - 
Wettelijke rijsnelheid (km/uur) 30 30 
Wegdektype Elementverharding 

in Keperverband 
Elementverharding in 
Keperverband 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

• Wegen met intensiteiten;
• gebouwen inclusief hoogte;
• zachte bodemgebieden;
• rekenpunten op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter op de gevels van de nieuw te realiseren woningen.

In bijlage 1 zijn de itemeigenschappen weergegeven en in bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel 
weergegeven. 

4.2 Geluidsbelasting 

In totaal zijn er 18 toetspunten gelegd op de relevante gevels van de woningen. In afbeelding 4.1 zijn de 
toetspunten weergegeven waarbij het nummer van het toetspunt overeen komt met het nummer van de 
woning.  

Afbeelding 4.1 Toetspunten met naam (Bron: BJZ.nu) 

De berekende cumulatieve geluidbelasting, de geluidbelasting van alle wegen tezamen, is hoogstens 61 dB ter 
plaatse van de toetspunten 01,02, 03 en 04 ( voorgevel). In afbeelding 4.2 zijn de resultaten per gevel 
weergegeven. 
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Afbeelding 4.2 Resultaten cumulatieve geluidbelasting in dB (exclusief reductie)(bron: BJZ.nu)) 

In bijlage 3 zijn de resultaten van de cumulatieve geluidbelasting weergeven. 

4.3 Toetsing Bouwbesluit 2012 

Ondanks dat in voorliggend geval niet kan worden getoetst aan de Wgh, moet wel worden voldaan aan de 
maximale binnenwaarde van 33 dB conform het Bouwbesluit 2012. Om een binnenniveau van 33 dB in alle 
woningen te realiseren zijn extra gevelmaatregelen nodig voor de gevels die hoger zijn dan 53 dB. In afbeelding 
4.2 is te zien dat er sprake is van overschrijding bij de voor- en zijgevels van de woningen 1 t/m 4. Het maximaal 
aantal benodigde dB aan geluidwerende maatregelen bedraagt hier hoogstens (61-33=) 28 dB. 

Dit kan gerealiseerd worden met aanvullende gevelmaatregelen zoals een susrooster (GlasMax) of een suskast 
(DucoMax), dubbele kierdichting en/of geluidwerend glas. Met het treffen van gevelmaatregelen kan een 
binnenniveau van 33 dB op alle gevels worden gewaarborgd en is er sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. De benodigde gevelwering per gevel is eenvoudig te berekenen door van de waarden in afbeelding 
4.2 de benodigde binnenwaarde van 33 dB af te trekken.  
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 
Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan De Kerkegaarden 1 in 
het centrum van Diepenheim (gemeente Hof van Twente). Initiatiefnemer is voornemens het huidige pand te 
slopen en hiervoor in de plaats 7 woningen te realiseren. 

Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is ter plaatse van de te realiseren 
woningen dient de cumulatieve geluidsbelasting in beeld te worden gebracht. Bij een gevelbelasting van 53 dB 
is standaard sprake van een binnenniveau van 33 dB. 

De berekende cumulatieve geluidbelasting, de geluidbelasting van alle wegen tezamen, is hoogstens 61 dB ter 
plaatse van de voorgevels van woning 1 t/m 4. Om een binnenniveau van 33 dB in alle woningen te realiseren 
zijn gevelmaatregelen nodig van hoogstens 28 dB. Met het nemen van extra gevelmaatregelen kan het vereiste 
binnenniveau bereikt worden.  

Er is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen 
wat betreft het aspect wegverkeerslawaai. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Itemeigenschappen 



Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke gkikkert
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door gkikkert op 10-5-2022
Laatst ingezien door gkikkert op 19-5-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2022.1 rev 1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

19-5-2022 13:11:11Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

Borculosew Borculoseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30
dKerkgaard De Kerkgaarden      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

Borculosew  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
dKerkgaard  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

Borculosew --  30  30  30 --   1461,60   6,60   3,60   0,80
dKerkgaard --  30  30  30 --    300,00   6,70   3,70   0,60

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

Borculosew -- -- -- -- --  86,23  86,23  86,23 --  11,80  11,80  11,80
dKerkgaard -- -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- --

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Borculosew --   1,97   1,97   1,97 -- -- -- -- --     83,18     45,37
dKerkgaard -- -- -- -- -- -- -- -- --     20,10     11,10

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)

Borculosew     10,08 --     11,38      6,21      1,38 --      1,90      1,04      0,23 --
dKerkgaard      1,80 -- -- -- -- -- -- -- -- --

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63

Borculosew   85,24   90,46   99,80   95,58   98,41   92,43   87,47   84,43   82,61
dKerkgaard   73,34   76,73   80,00   86,34   90,03   83,04   77,81   68,44   70,76

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125

Borculosew   87,83   97,17   92,95   95,78   89,80   84,83   81,80   76,08   81,30
dKerkgaard   74,15   77,42   83,77   87,45   80,47   75,24   65,86   62,86   66,25

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125

Borculosew   90,63   86,41   89,25   83,26   78,30   75,27 -- --
dKerkgaard   69,52   75,87   79,55   72,57   67,34   57,96 -- --

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Borculosew -- -- -- -- -- --
dKerkgaard -- -- -- -- -- --

19-5-2022 13:10:51Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar

NW01/04 Nieuwe woningen 01 t/m 04     9,00      0,00 Relatief    0
NW05/07 Nieuwe woningen 05 t/m 07     9,00      0,00 Relatief    0
53 1735100000021567     8,00      0,00 Relatief    0
34 1735100000023159     8,00      0,00 Relatief    0
36 1735100000023158     8,00      0,00 Relatief    0

55 1735100000023150     8,00      0,00 Relatief    0
9 1735100000022926     8,00      0,00 Relatief    0
25 1735100000023805     8,00      0,00 Relatief    0
4 1735100000022615     9,00      0,00 Relatief    0
7 1735100000022614     8,00      0,00 Relatief    0

2 1735100000021429     8,00      0,00 Relatief    0
13 1735100000022928     8,00      0,00 Relatief    0
6 1735100000021551     9,00      0,00 Relatief    0
11 1735100000022927     8,00      0,00 Relatief    0
17 1735100000023781     8,00      0,00 Relatief    0

2 1735100000023142     9,00      0,00 Relatief    0
24 1735100000021489     8,00      0,00 Relatief    0
2 1735100000025880     8,00      0,00 Relatief    0
9 1735100000023145     8,00      0,00 Relatief    0
18 1735100000021599     8,00      0,00 Relatief    0

2b 1735100000025676     8,00      0,00 Relatief    0
19 1735100000023808     8,00      0,00 Relatief    0
22 1735100000022931     8,00      0,00 Relatief    0
28 1735100000022943     8,00      0,00 Relatief    0
10 1735100000021550     9,00      0,00 Relatief    0

4 1735100000021428     8,00      0,00 Relatief    0
32 1735100000023156     8,00      0,00 Relatief    0
10 1735100000023542     8,00      0,00 Relatief    0
4 1735100000021425     8,00      0,00 Relatief    0
2a 1735100000025882     8,00      0,00 Relatief    0

10 1735100000021485     8,00      0,00 Relatief    0
20 1735100000022930     8,00      0,00 Relatief    0
6 1735100000023503     8,00      0,00 Relatief    0
8 1735100000023141     9,00      0,00 Relatief    0
30 1735100000023157     8,00      0,00 Relatief    0

21 1735100000023417     8,00      0,00 Relatief    0
3 1735100000023144     8,00      0,00 Relatief    0
5 1735100000022925     8,00      0,00 Relatief    0
5 1735100000023143     8,00      0,00 Relatief    0
12 1735100000023140     8,00      0,00 Relatief    0

4-8 1735100000022471     8,00      0,00 Relatief    0
15 1735100000022929     8,00      0,00 Relatief    0
7 1735100000021487     8,00      0,00 Relatief    0
8 1735100000023504     8,00      0,00 Relatief    0
26 1735100000022944     8,00      0,00 Relatief    0

14 1735100000023139     8,00      0,00 Relatief    0
23 1735100000023418     8,00      0,00 Relatief    0
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Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k

NW01/04    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW05/07    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2b    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2a    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4-8    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 8k

NW01/04 0,80
NW05/07 0,80
53 0,80
34 0,80
36 0,80

55 0,80
9 0,80
25 0,80
4 0,80
7 0,80

2 0,80
13 0,80
6 0,80
11 0,80
17 0,80

2 0,80
24 0,80
2 0,80
9 0,80
18 0,80

2b 0,80
19 0,80
22 0,80
28 0,80
10 0,80

4 0,80
32 0,80
10 0,80
4 0,80
2a 0,80

10 0,80
20 0,80
6 0,80
8 0,80
30 0,80

21 0,80
3 0,80
5 0,80
5 0,80
12 0,80

4-8 0,80
15 0,80
7 0,80
8 0,80
26 0,80

14 0,80
23 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00

LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
LWPOLYLINE bgt_begroeidterreindeel PlantCover 1,00
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Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

TP01vg Woning 1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP02vg Woning 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP03vg Woning 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP04vg Woning 4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP04zg Woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

TP04ag Woning 4 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP03ag Woning 3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP02ag Woning 2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP01ag Woning 1 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP01zg Woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

TP05zg Woning 5 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP05ag Woning 5 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP05vg Woning 5 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP06vg Woning 6 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP07vg Woning 7 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --

TP07zg Woning 7 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP07ag Woning 7 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
TP06ag Woning 6 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- --
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Itemeigenschappen

Model: Wegverkeerslawaai
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Gevel

TP01vg Ja
TP02vg Ja
TP03vg Ja
TP04vg Ja
TP04zg Ja

TP04ag Ja
TP03ag Ja
TP02ag Ja
TP01ag Ja
TP01zg Ja

TP05zg Ja
TP05ag Ja
TP05vg Ja
TP06vg Ja
TP07vg Ja

TP07zg Ja
TP07ag Ja
TP06ag Ja
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Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Kerkegaarden 1, Diepenheim  
Definitief 

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 13 

Bijlage 2 Rekenmodel 
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Bijlage 3 Resultatentabellen 

 



Resultatentabel cumulatieve geluidbelasting (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

TP07zg_C Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 7,50 45
TP07zg_B Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 4,50 45
TP07zg_A Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 1,50 44
TP07vg_C Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 7,50 50
TP07vg_B Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 4,50 50

TP07vg_A Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 1,50 50
TP07ag_C Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 7,50 44
TP07ag_B Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 4,50 44
TP07ag_A Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 1,50 42
TP06vg_C Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 7,50 50

TP06vg_B Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 4,50 51
TP06vg_A Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 1,50 50
TP06ag_C Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 7,50 44
TP06ag_B Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 4,50 44
TP06ag_A Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 1,50 42

TP05zg_C Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 7,50 52
TP05zg_B Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 4,50 52
TP05zg_A Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 1,50 51
TP05vg_C Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 7,50 51
TP05vg_B Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 4,50 51

TP05vg_A Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 1,50 51
TP05ag_C Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 7,50 42
TP05ag_B Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 4,50 41
TP05ag_A Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 1,50 40
TP04zg_C Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 7,50 55

TP04zg_B Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 4,50 56
TP04zg_A Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 1,50 55
TP04vg_C Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 7,50 60
TP04vg_B Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 4,50 60
TP04vg_A Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 1,50 61

TP04ag_C Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 7,50 45
TP04ag_B Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 4,50 44
TP04ag_A Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 1,50 44
TP03vg_C Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 7,50 60
TP03vg_B Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 4,50 61

TP03vg_A Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 1,50 61
TP03ag_C Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 7,50 42
TP03ag_B Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 4,50 42
TP03ag_A Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 1,50 41
TP02vg_C Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 7,50 60

TP02vg_B Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 4,50 61
TP02vg_A Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 1,50 61
TP02ag_C Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 7,50 40
TP02ag_B Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 4,50 40
TP02ag_A Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 1,50 39

TP01zg_C Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 7,50 55
TP01zg_B Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 4,50 55
TP01zg_A Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 1,50 55
TP01vg_C Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 7,50 60
TP01vg_B Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 4,50 61

TP01vg_A Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 1,50 61
TP01ag_C Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 7,50 40
TP01ag_B Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 4,50 39
TP01ag_A Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 1,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel geluidbelasting Borculoseweg (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Borculoseweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

TP07zg_C Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 7,50 41
TP07zg_B Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 4,50 40
TP07zg_A Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 1,50 38
TP07vg_C Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 7,50 45
TP07vg_B Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 4,50 44

TP07vg_A Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 1,50 43
TP07ag_C Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 7,50 44
TP07ag_B Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 4,50 44
TP07ag_A Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 1,50 42
TP06vg_C Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 7,50 46

TP06vg_B Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 4,50 45
TP06vg_A Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 1,50 44
TP06ag_C Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 7,50 44
TP06ag_B Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 4,50 43
TP06ag_A Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 1,50 42

TP05zg_C Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 7,50 51
TP05zg_B Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 4,50 51
TP05zg_A Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 1,50 49
TP05vg_C Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 7,50 47
TP05vg_B Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 4,50 46

TP05vg_A Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 1,50 44
TP05ag_C Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 7,50 42
TP05ag_B Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 4,50 41
TP05ag_A Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 1,50 39
TP04zg_C Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 7,50 55

TP04zg_B Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 4,50 55
TP04zg_A Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 1,50 54
TP04vg_C Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 7,50 60
TP04vg_B Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 4,50 60
TP04vg_A Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 1,50 60

TP04ag_C Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 7,50 39
TP04ag_B Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 4,50 38
TP04ag_A Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 1,50 36
TP03vg_C Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 7,50 60
TP03vg_B Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 4,50 61

TP03vg_A Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 1,50 61
TP03ag_C Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 7,50 37
TP03ag_B Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 4,50 36
TP03ag_A Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 1,50 34
TP02vg_C Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 7,50 60

TP02vg_B Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 4,50 61
TP02vg_A Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 1,50 61
TP02ag_C Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 7,50 34
TP02ag_B Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 4,50 32
TP02ag_A Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 1,50 31

TP01zg_C Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 7,50 55
TP01zg_B Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 4,50 55
TP01zg_A Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 1,50 55
TP01vg_C Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 7,50 60
TP01vg_B Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 4,50 61

TP01vg_A Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 1,50 61
TP01ag_C Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 7,50 35
TP01ag_B Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 4,50 34
TP01ag_A Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 1,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultatentabel geluidbelasting De Kerkegaarden (excl. reductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Kerkegaarden
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Lden

TP07zg_C Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 7,50 43
TP07zg_B Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 4,50 43
TP07zg_A Woning 7 zijgevel 234843,04 468401,12 1,50 43
TP07vg_C Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 7,50 48
TP07vg_B Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 4,50 49

TP07vg_A Woning 7 voorgevel 234837,89 468397,37 1,50 49
TP07ag_C Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 7,50 30
TP07ag_B Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 4,50 29
TP07ag_A Woning 7 achtergevel 234841,97 468407,68 1,50 28
TP06vg_C Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 7,50 48

TP06vg_B Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 4,50 49
TP06vg_A Woning 6 voorgevel 234831,93 468399,55 1,50 49
TP06ag_C Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 7,50 31
TP06ag_B Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 4,50 30
TP06ag_A Woning 6 achtergevel 234835,71 468409,94 1,50 29

TP05zg_C Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 7,50 45
TP05zg_B Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 4,50 46
TP05zg_A Woning 5 zijgevel 234824,53 468408,57 1,50 46
TP05vg_C Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 7,50 49
TP05vg_B Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 4,50 49

TP05vg_A Woning 5 voorgevel 234825,73 468401,82 1,50 50
TP05ag_C Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 7,50 31
TP05ag_B Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 4,50 31
TP05ag_A Woning 5 achtergevel 234829,38 468412,22 1,50 30
TP04zg_C Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 7,50 47

TP04zg_B Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 4,50 48
TP04zg_A Woning 4 zijgevel 234813,61 468420,41 1,50 48
TP04vg_C Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 7,50 43
TP04vg_B Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 4,50 44
TP04vg_A Woning 4 voorgevel 234812,13 468425,39 1,50 44

TP04ag_C Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 7,50 43
TP04ag_B Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 4,50 43
TP04ag_A Woning 4 achtergevel 234819,09 468419,52 1,50 43
TP03vg_C Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 7,50 40
TP03vg_B Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 4,50 41

TP03vg_A Woning 3 voorgevel 234815,18 468429,11 1,50 41
TP03ag_C Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 7,50 41
TP03ag_B Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 4,50 41
TP03ag_A Woning 3 achtergevel 234822,65 468423,88 1,50 40
TP02vg_C Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 7,50 38

TP02vg_B Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 4,50 38
TP02vg_A Woning 2 voorgevel 234818,65 468433,35 1,50 38
TP02ag_C Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 7,50 39
TP02ag_B Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 4,50 39
TP02ag_A Woning 2 achtergevel 234825,75 468427,67 1,50 38

TP01zg_C Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 7,50 17
TP01zg_B Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 4,50 15
TP01zg_A Woning 1 zijgevel 234827,29 468436,40 1,50 13
TP01vg_C Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 7,50 36
TP01vg_B Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 4,50 36

TP01vg_A Woning 1 voorgevel 234821,82 468437,24 1,50 36
TP01ag_C Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 7,50 38
TP01ag_B Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 4,50 37
TP01ag_A Woning 1 achtergevel 234828,90 468431,52 1,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-5-2022 13:10:06Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Est Invent BV een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op het perceel Kerkegaarden 1 te Diepenheim. De locatie staat kadastraal bekend als: 

gemeente Hof van Twente, sectie B nummer 3464. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.  

 

Doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem (grond en grondwater), teneinde een uitspraak te kunnen doen of deze al dan niet een 

belemmering vormt voor de voorgenomen nieuwbouw. 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: 2017: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht. 
- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5740: 2009+A1: 2016: “Bodem, strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”. 
 

Volledigheidshalve merken wij op dat EstInvent BV een onafhankelijk opererend adviesbureau is, 

welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de eigenaar van de 

onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. 

Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan 

bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende 

conclusies en aanbevelingen. 

 

2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725: 2017. In het kader van het vooronderzoek is 

informatie ingewonnen uit de volgende bronnen: 

- informatie van de opdrachtgever/gemeente; 

- informatie van de provincie; 

- informatie uit een eerder bodemonderzoek;  

- informatie bodemloket (www.bodemloket.nl); 

- topografische kaarten (www.topotijdreis.nl);  

- interpreteren van geohydrologische kaarten; 

- een locatie-inspectie (uitgevoerd tijdens veldwerk). 
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Tabel 1.1: overzicht type vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 

A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O 

     

Hoogteligging 

    

✓ 

  

2. Bodemopbouw en 

geohydrologie 

Bodemopbouw ✓ ✓ 

 

✓ ✓ ✓ 

 

Antropogene lagen in de bodem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geohydrologie ✓ ✓ 

     

3. Verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van 

de locatie, verdachte situatie, 

activiteiten, ongewoon voorval 

Voormalig ✓ O ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

Huidig ✓ ✓ 

 

✓ ✓ ✓ 

 

Toekomst 

 

✓ 

  

O 

  

Asbestverdacht? ✓ 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

O Optioneel 

 

Op basis van het beoogde doel van het onderzoek (nieuwbouw op de locatie) is het vooronderzoek 

gebaseerd op een type A vooronderzoek.   

 

2.2  Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kerkegaarden 1 te Diepenheim. De locatie staat kadastraal 

bekend als: gemeente Hof van Twente, sectie B nummer 3464. De onderzoekslocatie heeft een totale 

oppervlakte van 1.843 m2. Op de locatie bevindt zich bebouwing (schoolgebouw en fietsenstalling met 

opslag) die tot voor kort  in gebruik zijn geweest door een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal (Kind 

Centrum Lunet) in een voormalig schoolgebouw. De bebouwing wordt momenteel beheerd door Oranje 

Steengoed beheer. Het buitenterrein is grotendeels verhard met tegels. De rest is in gebruik als gazon.  

 

Aldus Bagviewer.nl stamt de bebouwing uit 1974. Aldus Topotijdreis.nl is eind jaren zeventig/begin 

jaren tachtig de gehele woonwijk gerealiseerd. Daarvoor was het terrein in gebruik als landbouwgrond. 

 

Voor de topografische kaarten (diverse jaartallen) wordt verwezen naar de bijlagen.  

 

Bij bodemloket en bij de provincie is geen informatie bekend die kan duiden op een 

bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. De informatie is opgenomen in de bijlagen.  

 

De locatie is aldus de asbetdakenkaart van Overijssel niet gelegen in een gebied met een verhoogde 

kans op asbest in de bodem.   

 

Uit informatie van de gemeente  is gebleken dat in 2013 door Tebodin een nader asbestonderzoek is 

uitgevoerd (rapportnummer 4481.11 april 2013). Uit de resultaten is onder meer naar voren gekomen 

dat zowel zintuiglijk als analytisch (twee mengmonsters) geen asbest is waargenomen.  Het volledige 

rapport is opgenomen in de bijlagen. 
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2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond. Op basis van de beschikbare informatie is hierbij de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte 

niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) gehanteerd.  

 

NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5740), welke is gericht op een indicatieve beoordeling van 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. 

Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 

 

3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters en waterpassen’ en protocol 2002: ‘Het 
nemen van grondwatermonsters’. Voor deze protocollen is Est Invent BV in het bezit van een 

procescertificaat (certificaatnummer: NC-SIK-20333). 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium Al-West te Deventer (grond en grondwater). Het onderzoeksprogramma 

is in tabel 3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Boringen/ graafgaten Boorpuntnr.  Analyses 

Kerkegaarden 1 Diepenheim 

(1.843 m2) 

 

8 boringen tot 0,5 m-mv 

2 boringen tot 2,0 m-mv 

1 boring met peilbuis 

4 t/m 11 

2 en 3 

1 

1 x standaardpakket grond 

1 x standaardpakket grond 

1 x standaardpakket grondwater 

Toelichting 

Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 

minerale olie, PCB’s; 

Standaardpakket grondwater metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen), 

minerale olie. 

 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 12 mei 2022 (plaatsen boringen en peilbuis) door de heren M. Hendriks 

en P van der Poel en op 19 mei 2022 (bemonstering grondwater) door de heer M. Hendriks van Est 

Invent BV. Zowel de heer Hendriks als de heer Van der Poel als Est Invent BV zijn voor de genoemde 

werkzaamheden gecertificeerd. De locaties van de boringen en de peilbuis staan weergegeven in 

bijlage 2.  

 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 

opgenomen als bijlage 3. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn 

beschreven in paragraaf 4.1. 

 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is zo nodig gebruik gemaakt van 

de olie-op-water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een 



Project : Verkennend bodemonderzoek Kerkegaarden 1 Diepenheim  

Projectnummer : 74 05 22 

 

 

 

 
 
EstInvent BV 
Postbus 522, 7245 ZG  LAREN 6 van 9 

indicatie van de mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond 

(0,0-0,5 m-mv) uit iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere 

halve meter een grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, 

aanwezigheid bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd. 

 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 
- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 

 

3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 

toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 

interventiewaarden. 

 

Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 

De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-

specifieke bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde 

gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 

plaatsgevonden. 

 

Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater) 

De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De 

streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of 

detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in 

de streefwaarden geïntegreerd. 

 

Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een 

bodemvolume van 25 m³ of voor grondwater een bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden. 

 

In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een 

geval van ernstige verontreiniging. 
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De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem. 

De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd aan het gehalte aan lutum en 

organische stof (humus) van de bodem.  

 

Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de interventiewaarde ligt, wordt 

dit in de tekst aangeduid als een verhoogd gehalte. Een gehalte boven de interventiewaarde wordt 

aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 

 

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de 

concentratie van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij 

een somparameter beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 

0,7 vermenigvuldigd te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn 

overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke 

statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke toetsingsresultaten hebben ons inziens geen 

toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van significante overschrijding van de 

toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden detectiegrenzen behandeld. 

 

4 RESULTATEN 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In 

tabel 4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is 

aangetroffen. In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater 

weergegeven. 

 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Samenstelling 

0,0 – 3,2* Zand, matig fijn, zwak siltig bovengrond zwak humues 

Toelichting 

*: maximale boordiepte 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 

bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 

asbestverdachte materialen waargenomen.  Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater 

zich op een diepte van circa 1,7 m -mv.  

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.2: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. 
Filterdiepte 

(m-mv) 
Grondwaterstand 

(m-mv) 
pH-waarde 

( -/-) 
Troebelheid 

(NTU) 
EC 

(uS/cm) 

01 2,2-3,2 1,66 6,9 16 682 

Toelichting 

mv = maaiveld 

 

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurlijke 

omstandigheden verwacht kunnen worden. Er is geen aanleiding voor het uitvoeren van een nader 

onderzoek naar een verhoogde NTU (>10).  
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4.2 Analyseresultaten grond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.3 

opgesomd. 

 
Tabel 4.3: Getoetste analyseresultaten  grond  

Analysemonster Traject (m-mv) >AW >I 

Mp 3, 4, 5, 6, 10, 11 0 - 0,5 PAK - 

Mp 1, 2, 7, 8, 9  0 – 0,5 -  

mp 1, 2 en 3 0,5 - 2,0 zink - 

Toelichting tabel 
m-mv: meter minus maaiveld 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond van één van beide mengmonsters een PAK 

gehalte is gemeten dat de achtergrondwaarde overschrijdt. In de ondergrond is een zinkgehalte 

gemeten dat de achtergrondwaarde overschrijdt. Verder zijn zowel in de bovengrond als in de 

ondergrond geen van de geanalyseerde parameters in gehalten aangetoond boven de geldende 

achtergrondwaarden.  

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt de boven- en ondergrond 

als bodemkwaliteitsklasse altijd toepasbaar te worden beoordeeld.  

 

4.3 Analyseresultaten grondwater 

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing zijn in tabel 4.4 

opgesomd. 

 

Tabel 4.4: Getoetste analyseresultaten grondwater 

Watermonster Filterdiepte (m-mv) >S >I 

PB 01 2,2 - 3,2 Barium, olie - 

 

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 01 zijn barium en olie gemeten in een gehalte dat de 

streefwaarde overschrijdt. Verder zijn geen van de geanalyseerde parameters in concentraties 

aangetoond boven de geldende streefwaarden.   

 

Barium wordt in nagenoeg geheel Nederland gemeten in een gehalte dat de streefwaarde overschrijdt. 

Voor het verhoogde oliegehalte is voor zover bekend geen oorzaak aanwezig. Er wordt vanuit gegaan 

dat het een incidenteel verhoogd gehalte betreft. 

 

4.4  Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie te 

worden verworpen. In de grond en grondwater zijn licht verhoogde gehalten/concentraties gemeten. 

De overschrijdingen zijn dermate dat aanvullende maatregelen of een herziening van de hypothese 

niet noodzakelijk worden/wordt geacht..   

 

 

 

 

 



Project : Verkennend bodemonderzoek Kerkegaarden 1 Diepenheim  

Projectnummer : 74 05 22 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 
 

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Est Invent BV een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op het perceel Kerkegaarden 1 te Diepenheim. De locatie staat kadastraal bekend als: 

gemeente Hof van Twente, sectie B nummer 3464. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.  

 

Doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem (grond en grondwater), teneinde een uitspraak te kunnen doen of deze al dan niet een 

belemmering vormt voor de voorgenomen nieuwbouw. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden 

op een bodemverontreiniging. Zintuiglijk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 

asbestverdachte materialen waargenomen.   

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond van één van beide mengmonsters een PAK 

gehalte is gemeten dat de achtergrondwaarde overschrijdt. In de ondergrond is een zinkgehalte 

gemeten dat de achtergrondwaarde overschrijdt. Verder zijn zowel in de bovengrond als in de 

ondergrond geen van de geanalyseerde parameters in gehalten aangetoond boven de geldende 

achtergrondwaarden.  

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt de boven- en ondergrond 

als bodemkwaliteitsklasse altijd toepasbaar te worden beoordeeld.  

 

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 01 zijn barium en olie gemeten in een gehalte dat de 

streefwaarde overschrijdt. Verder zijn geen van de geanalyseerde parameters in concentraties 

aangetoond boven de geldende streefwaarden.   

 

Barium wordt in nagenoeg geheel Nederland gemeten in een gehalte dat de streefwaarde overschrijdt. 

Voor het licht verhoogde oliegehalte is voor zover bekend geen oorzaak aanwezig. Er wordt vanuit 

gegaan dat het een incidenteel verhoogd gehalte betreft. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese "onverdacht" voor de onderzoekslocatie te 

worden verworpen. In de grond en grondwater zijn licht verhoogde gehalten/concentraties gemeten. 

De overschrijdingen zijn dermate dat aanvullende maatregelen of een herziening van de hypothese 

niet noodzakelijk worden/wordt geacht..   

 

Er zijn vanuit milieuhygienisch oogpunt geen belemmeringen voor de voorgenomen 

nieuwbouwplannen op de locatie.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIJLAGE 1  

Regionale ligging onderzoekslocatie 

  



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 mei 2022

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Diepenheim

B

3464

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: diepen



BETREFT

Diepenheim B 3464
UW REFERENTIE

diepen
GELEVERD OP

04-05-2022 - 19:02
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11126561351
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2022 - 14:55
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2022 - 14:55
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Diepenheim B 3464
Kadastrale objectidentificatie : 063710346470000

Locatie De Kerkegaarden 1
7478 AT  Diepenheim
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 1735010000001356

Kadastrale grootte 1.843 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 234848 - 468424
Omschrijving Onderwijs

Erf - tuin
Ontstaan uit Diepenheim B 2783

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 11370/12 Zwolle Ingeschreven op 28-12-2000
Naam gerechtigde Gemeente Hof van Twente

Adres De Hofte 7
7471 DK  GOOR

Postadres Postbus 54
7470 AB  GOOR

Statutaire zetel GOOR
KvK-nummer 08215304 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.



 

  

 

 

BIJLAGE 2 

Overzicht locatie met situering monsterpunten 

  





 

 

 

 

 

BIJLAGE  3 

Boorprofielen 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Kerkegaarden 1  in Diepenheim

projectcode 7 4  0 5  2 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-20
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-250

-320

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, zuigerboor

1

220

320

0 1
tegel / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

0 2
gazon / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Kerkegaarden 1  in Diepenheim

projectcode 7 4  0 5  2 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, zwak roest , edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

0 3
gazon / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

0 4
gazon / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

2

0

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

0 5
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

2

0

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

0 6
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek De Kerkegaarden 1  in Diepenheim

projectcode 7 4  0 5  2 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

0 7
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  bruin, geel, edelm an

0 8
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

2

0

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, zwak roest , edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

0 9
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

1 0
gazon / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50

1

0

-5

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

1 1
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 5 -2 0 2 2

boorm eester Veldw erker

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 

Analysecertificaten 

  



ANALYSERAPPORT

20.05.2022Datum

35008583Relatienr

1156185Opdrachtnr.

Opdracht   1156185 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie 74 05 22 De Kerkegaarden 1 in Diepenheim 74 05 22

Opdrachtacceptatie 13.05.22

Monsternemer Opdrachtgever

Est Invent bv 
Postbus 522
7245 ZG Laren

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% 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

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

mg/kg Ds

mg/kg Ds

313854 313863 313872

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid
Mp 3,4,5,6,10, 11 0-0,5 m-mv, 03: 0-50, 04: 0-

50, 05: 5-20, 05: 20-50, 06: 5-20, 06: 20-50, 
10: 0-50, 11: 5-50

Mp 1, 2, 7, 8, 9 0-0,5 m-mv,, 01: 5-20, 01: 20-
50, 02: 0-50, 07: 5-20, 07: 20-50, 08: 5-50, 09: 

5-20, 09: 20-50

Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-
150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 
150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

Opdracht   1156185 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (AS3000)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)    #)    #)

*) *) *)

*) *) *)

++ ++ ++

90,9 89,9 87,6

2,6 2,6 1,8

1,8 0,8 0,9

++ ++ ++

25 <20 <20

<0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0

7,6 6,8 <5,0

0,08 <0,05 <0,05

14 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5

<4,0 <4,0 <4,0

26 29 62

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

0,37 0,12 <0,050

0,41 0,11 <0,050

0,26 0,096 <0,050

0,20 <0,050 <0,050

0,36 0,13 <0,050

0,25 0,22 <0,050

0,69 0,23 <0,050

0,32 0,065 <0,050

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

2,9   1,1   0,35   

<35 <35 <35

<3 <3 <3

<3 <3 <3

313854

313863

313872

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

Mp 3,4,5,6,10, 11 0-0,5 m-mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 5-20, 05: 20-50, 06: 5-20, 06: 20-50, 10: 0-50, 11: 5-50

Mp 1, 2, 7, 8, 9 0-0,5 m-mv,, 01: 5-20, 01: 20-50, 02: 0-50, 07: 5-20, 07: 20-50, 08: 5-50, 09: 5-20, 09: 20-50

Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03...

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

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

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

313854 313863 313872

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 13.05.2022
Einde van de analyses:  20.05.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Mp 3,4,5,6,10, 11 0-0,5 m-mv, 03: 0-50, 04: 0-
50, 05: 5-20, 05: 20-50, 06: 5-20, 06: 20-50, 

10: 0-50, 11: 5-50

Mp 1, 2, 7, 8, 9 0-0,5 m-mv,, 01: 5-20, 01: 20-
50, 02: 0-50, 07: 5-20, 07: 20-50, 08: 5-50, 09: 

5-20, 09: 20-50

Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-
150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 
150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

Opdracht   1156185 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

*) *) *)

   #)    #)    #)

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

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

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

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

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

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

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

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

0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)

Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1156185 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 

: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1156185, Analysis No. 313854, created at 19.05.2022 06:30:53

Monster beschrijving: Mp 3,4,5,6,10, 11 0-0,5 m-mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 5-20, 05: 20-50, 06: 5-20, 06: 20-50,

10: 0-50, 11: 5-50

[@ANALYNR_START=313854]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1156185, Analysis No. 313863, created at 19.05.2022 06:12:56

Monster beschrijving: Mp 1, 2, 7, 8, 9 0-0,5 m-mv,, 01: 5-20, 01: 20-50, 02: 0-50, 07: 5-20, 07: 20-50, 08: 5-50, 09:

5-20, 09: 20-50

[@ANALYNR_START=313863]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1156185, Analysis No. 313872, created at 19.05.2022 07:00:45

Monster beschrijving: Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02:

150-200, 03: 50-100, 03: 100-150, 03: 150-200

[@ANALYNR_START=313872]
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ANALYSERAPPORT

25.05.2022Datum

35008583Relatienr

1158472Opdrachtnr.

Opdracht   1158472 Water

Opdrachtgever 35008583 Est Invent bv

Uw referentie 74 05 22 De Kerkegaarden 1 in Diepenheim 74 05 22

Opdrachtacceptatie 19.05.22

Monsternemer Opdrachtgever

Est Invent bv 
Postbus 522
7245 ZG Laren

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

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

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

326322

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
Peilbuis 1, 01-1: 220-

320

Opdracht   1158472 Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)

   #)

   #)

64

<0,20

<2,0

<2,0

<0,050

<2,0

<2,0

<3,0

38

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

<0,10

326322 Peilbuis 1, 01-1: 220-320 19.05.2022

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

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

326322

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 19.05.2022
Einde van de analyses:  25.05.2022

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. 31/570788112
Klantenservice

Peilbuis 1, 01-1: 220-
320

Opdracht   1158472 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

310

21

36

56

110

58

19

9,8

<5,0
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Toegepaste methoden

eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)

Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1158472 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1158472, Analysis No. 326322, created at 23.05.2022 12:53:50

Monster beschrijving: Peilbuis 1, 01-1: 220-320

[@ANALYNR_START=326322]
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Toetsingsinstellingen  
Versie 3.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 1156185

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Vaste stoffen

Project 74 05 22 De Kerkegaarden 1 in Diepenheim 74 05 22

Datum binnenkomst 13.05.2022

Rapportagedatum 20.05.2022

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 313854

Monsteromschrijving Mp 3,4,5,6,10, 11 0-0,5 m-mv, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 5-20, 05: 20-50, 06: 5-20, 06: 20-50, 10: 0-50, 11: 5-50

Datum monstername 2022-05-12 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 90,9 % 90,9 %      
Fractie < 2 µm 2,6 % Ds 2,6 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) 26 mg/kg Ds 59,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde 140 200 720 720

Nikkel (AS3000) < 4 mg/kg Ds 7,78 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190

Lood (Pb) 14 mg/kg Ds 21,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) 7,6 mg/kg Ds 15,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190

Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 6,93 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190

Barium (Ba) 25 mg/kg Ds 90,1 mg/kg      
Kwik (Hg) 0,08 mg/kg Ds 0,11 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,32 mg/kg Ds 0,32 mg/kg      
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fluorantheen 0,69 mg/kg Ds 0,69 mg/kg      
Benzo-(a)-Pyreen 0,41 mg/kg Ds 0,41 mg/kg      
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(ghi)peryleen 0,26 mg/kg Ds 0,26 mg/kg      
Benzo(k)fluorantheen 0,2 mg/kg Ds 0,2 mg/kg      
Benzo(a)anthraceen 0,37 mg/kg Ds 0,37 mg/kg      
Fenanthreen 0,25 mg/kg Ds 0,25 mg/kg      
Chryseen 0,36 mg/kg Ds 0,36 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C10-C40 < 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 14 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  2,93 mg/kg Wonen 1,5 6,8 40 40

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000
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Monster  
Analysenummer 313863

Monsteromschrijving Mp 1, 2, 7, 8, 9 0-0,5 m-mv,, 01: 5-20, 01: 20-50, 02: 0-50, 07: 5-20, 07: 20-50, 08: 5-50, 09: 5-20, 09: 20-50

Datum monstername 2022-05-12 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,8 Gemeten waarde

Lutum (%) 2,6 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 89,9 % 89,9 %      
Fractie < 2 µm 2,6 % Ds 2,6 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) 29 mg/kg Ds 66,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde 140 200 720 720

Nikkel (AS3000) < 4 mg/kg Ds 7,78 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 10,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) 6,8 mg/kg Ds 13,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190

Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 6,93 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 50,5 mg/kg      
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,065 mg/kg Ds 0,065 mg/kg      
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fluorantheen 0,23 mg/kg Ds 0,23 mg/kg      
Benzo-(a)-Pyreen 0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg      
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(ghi)peryleen 0,096 mg/kg Ds 0,096 mg/kg      
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(a)anthraceen 0,12 mg/kg Ds 0,12 mg/kg      
Fenanthreen 0,22 mg/kg Ds 0,22 mg/kg      
Chryseen 0,13 mg/kg Ds 0,13 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C10-C40 < 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 14 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  1,08 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40
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Monster  
Analysenummer 313872

Monsteromschrijving Mp 1,2,3 0,5-2,0 m -mv, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-100, 02: 100-150, 02: 150-200, 03: 50-100, 03:
100-150, 03: 150-200

Datum monstername 2022-05-12 00:00:00

Monstersoort Bodem / Eluaat

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde

Lutum (%) 1,8 Gemeten waarde
 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW

Droge stof 87,6 % 87,6 %      
Fractie < 2 µm 1,8 % Ds 1,8 %      
Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13

Zink (Zn) 62 mg/kg Ds 147 mg/kg Wonen 140 200 720 720

Nikkel (AS3000) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530

Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190

Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190

Barium (Ba) < 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg      
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo-(a)-Pyreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(ghi)peryleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(k)fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Benzo(a)anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C10-C40 < 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-C12 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C12-C16 < 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C16-C20 < 4 mg/kg Ds 14 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C20-C24 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C24-C28 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C28-C32 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C32-C36 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
Koolwaterstoffractie C36-C40 < 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg      
PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg      
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen
(VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40

som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52,
101, 118, 138, 153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

AW Achtergrondwaarden

W Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen

IND Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie

IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.1.0

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 1158472

Laboratorium AL-West B.V.

Matrix Water

Project 74 05 22 De Kerkegaarden 1 in Diepenheim 74 05 22

Datum binnenkomst 19.05.2022

Rapportagedatum 25.05.2022

CRM Dhr. Rudie Leuverink
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Monster  
Analysenummer 326322

Monsteromschrijving Peilbuis 1, 01-1: 220-320

Datum monstername 2022-05-19 00:00:00

Monstersoort Water

Versie 1
 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing SW IW IW indic T-index Toets oordeel

Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde 0,05 0,3  -1 <= SW

Molybdeen
(Mo)

< 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 5 300  -1 <= SW

Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 20 100  -1 <= SW

Barium (Ba) 64 µg/l 64 ug/l > Streefwaarde 50 625  0,024 > SW en <= T

Zink (Zn) 38 µg/l 38 ug/l <= Streefwaarde 65 800  -1 <= SW

Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde 15 75  -1 <= SW

Cadmium
(Cd)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,4 6  -1 <= SW

Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,2 30  -1 <= SW

Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 1000  -1 <= SW

Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 4 150  -1 <= SW

ortho-Xyleen < 0,1 µg/l 0,07 ug/l       
m,p-Xyleen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l       
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde 0,01 70  -1 <= SW

Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 6 300  -1 <= SW

Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 1000  -1 <= SW

Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 6 400  -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 10  -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 900  -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 7 400  -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 300  -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 130  -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 5  -1 <= SW

1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 10  -1 <= SW

Cis-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

trans-1,2-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 24 500  -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 40  -1 <= SW

1,1-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,2-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,3-
Dichloorpropaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

Tribroommethaan
(bromoform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l   630    

Koolwaterstoffractie
C10-C40

310 µg/l 310 ug/l > Streefwaarde 50 600  0,47 > SW en <= T

Koolwaterstoffractie
C10-C12

21 µg/l 21 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C12-C16

36 µg/l 36 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C16-C20

56 µg/l 56 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C20-C24

110 µg/l 110 ug/l       
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Koolwaterstoffractie
C24-C28

58 µg/l 58 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C28-C32

19 µg/l 19 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C32-C36

9,8 µg/l 9,8 ug/l       

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 20  -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde 0,2 70  -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en
1,2- en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde 0,8 80  -1 <= SW

som 16
aromatische
oplosmiddelen
(Bbk,
1-1-2008)

  0,77 (S) ug/l    150   

 

(S) Enkele parameters ontbreken in de som: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA

SW Streefwaarde

IW Interventiewaarde

IW indic Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging grondwater

T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde

Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
 

Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW

0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T

0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I

Index > 1 I overschreden
 

 



 

 

 

Bijlage 6 

Rapportages provincie en diversen 

 

  



Bodeminformatie 
De Kerkegaarden Diepenheim 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



Rapport Bodemloket

Datum: 9-6-2022

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport 
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Kerkegaarden 1 Diepenheim

Pand

ID 1735100000026576

Status Pand in gebruik

Bouwjaar 1974

Geconstateerd Nee

Begindatum 13-09-2001

Documentdatum 13-09-2001

Documentnummer 0490-001-RV01-404

Mutatiedatum 14-12-2010

Verblijfsobject

ID 1735010000001356

Status Verblijfsobject in gebruik

Gebruiksdoel bijeenkomstfunctie

Oppervlakte 551 m2

Geconstateerd Nee

Begindatum 13-09-2001

Documentdatum 13-09-2001

Documentnummer 0490-001-RV01-404



Mutatiedatum 14-12-2010

Gerelateerd hoofdadres 1735200000020762

Gerelateerd pand 1735100000026576

Locatie x:234834.000, y:468421.000

Nummeraanduiding

ID 1735200000020762

Postcode 7478AT

Huisnummer 1

Huisletter

Huisnummer toev.

Status Naamgeving uitgegeven

Type adresseerbaar object Verblijfsobject

Geconstateerd Nee

Begindatum 05-10-2010

Documentdatum 05-10-2010

Documentnummer 326251

Mutatiedatum 14-12-2010

Gerelateerde openbareruimte 1735300000000490

Openbare Ruimte

ID 1735300000000490

Naam De Kerkegaarden

Status Naamgeving uitgegeven

Geconstateerd Nee

Begindatum 05-10-2010

Documentdatum 05-10-2010

Documentnummer 326251
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1 Inleiding   

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Tebodin
1
 een nader onderzoek asbest in grond uitgevoerd 

op een perceel gelegen aan De Kerkegaarden 1 te Diepenheim. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage I. 

 

Aanleiding en doelstelling 

Het perceel is in eigendom van de gemeente Hof van Twente. De gemeente wil graag meer duidelijkheid 

verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van asbest in de grond. Het perceel heeft een gevoelig bodemgebruik 

van een kinderdagopvang/peuterspeelzaal met buiten een speelterrein. 

 

Doel van het nader onderzoek naar asbest in de grond is het vaststellen van de mate van een mogelijke 

verontreiniging met asbest in de grond. 

 

Het nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de grond is uitgevoerd conform de NEN 5707. Per 

ruimtelijke eenheid van maximaal 1000 m
2
 is één grondmengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. 

Bij het aantreffen van asbest verdacht materiaal is tevens één materiaal verzamelmonster geanalyseerd op het 

percentage asbest. 

 

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens behandeld: 

- basisinformatie (hoofdstuk 2). 

- toetsing en kwaliteitsborging (hoofdstuk 3). 

- resultaten (hoofdstuk 4). 

- samenvatting en conclusie (hoofdstuk 5). 

 

 

                                                        
1
 Tebodin voert al haar werkzaamheden uit volgens het Tebodin kwaliteitssysteem (TQS), hetgeen is gebaseerd op NEN-EN-ISO 

9001:2008 en gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance. In het kader van safety management beschikt Tebodin tevens 

over een OHSAS 18001:2007-certificaat en is aangewezen door het Ministerie van VROM voor monsterneming in het kader van het 

Besluit bodemkwaliteit (AP04). 
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2 Basisinformatie   

2.1 Huidige situatie 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 1.843 m
2
, waarvan circa 488 m

2
 is bebouwd. De bebouwing 

bestaat uit een schoolgebouw en een rijwielstalling. Het schoolgebouw is voorzien van een betonvloer en 

momenteel in gebruik als kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. Het terrein rond de bebouwing bestaat uit een inrit, 

een speelterrein en een toegangspad, welke zijn voorzien van een tegelverharding. Westelijk en oostelijk van het 

schoolgebouw is een grasland aanwezig. Langs De Kerkegaarden bevindt zich twee met klinkers verharde 

parkeerplaatsen. 

Het bodemonderzoek beperkt zich tot het terrein buiten de bebouwing en heeft een oppervlakte van circa 1.355 

m
2
. 

 

2.2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725. Ten behoeve van het vooronderzoek en het 

bodemonderzoek zijn het gemeentelijk bodem- en Wm-dossier beschikbaar gesteld en geraadpleegd. De 

beschikbare gegevens over de historie van de locatie zijn hieronder samengevat.  

 

Vergunningen en meldingen 

Van het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal is geen oprichtingsvergunning en bouwvergunning aanwezig.  

Februari 1997; kennisgevingsformulier Besluit Scholen en opleidingsinstituten van de school C.B.S. De Gaarde. 

September 2001; vergunning verleend voor het verbouwen van de voormalige basisschool ‘De Gaard’ tot 

kinderopvang/peuterspeelzaal. 

 

Onderdelen van de inrichting 

Op basis van de tekening behorende bij het kennisgevingsformulier uit 1997 en de vergunning uit 2001 zijn op de 

locatie een aantal deellocaties te onderscheiden, welke zijn opgenomen in de onderstaande tabel 1. 

  

Tabel 1. Overzicht deellocaties 

Deellocaties (onverdacht) 

a: Diverse klaslokalen, groepsruimtes, kantoorruimtes, gangen en sanitair 

b: CV- ruimte 

c: Berging  

d: Rijwielstalling 

e: Zandbak 

f: Speelhuis 

g: Speelplaats buiten 

h: Parkeerterrein 

 

Een situatietekening van de locatie met de ligging van de diverse deellocaties is weergegeven op de 

overzichtstekening van bijlage II. 
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Verontreinigingssituatie uit voorgaande bodemonderzoeken 

Op de locatie is voor zover bekend niet eerder bodemonderzoek uitgevoerd. 

 

Omgeving 

Circa 30 meter westelijk van de locatie is eerder één bodemonderzoek uitgevoerd; ’Verkennend onderzoek 

Borculoseweg 6 te Diepenheim, Centraal Bodemkundig Bureau, projectnr. 1061567, februari 2000’. 

 

Bodemkwaliteit 

Bovengrond; PAK > achtergrondwaarde. Ondergrond; geen overschrijdingen. Grondwater; kwik > tussenwaarde, 

chroom, koper, nikkel, trichloormethaan en 1,1,2-trichloorethaan > streefwaarden. 

De grond is niet onderzocht op het voorkomen van asbest. 

 

Bij de gemeente Hof van Twente zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van een 

asbestverontreiniging in de grond op de locatie of in de directe omgeving hiervan. 

 

2.3 Onderzoeksopzet 

Het nader onderzoek naar asbest in de grond is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5707:2003 + C1: 

2006. “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem”, Nederlands Normalisatie-instituut. 

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor het handmatig graven van proefgaten, gezien het terrein 

geheel is omsloten met een hekwerk en niet bereikbaar is voor het machinaal graven van proefsleuven met 

behulp van een kraan. 

De onderzoekslocatie beperkt zich tot terrein buiten de bebouwing en is onderverdeeld in twee ruimtelijke 

eenheden (RE). 

 

Onderzoeksplan 

Het onderzoeksplan voor het nader onderzoek asbest in de grond is in tabel 2 weergegeven 

 

Tabel 2. Aantal proefgaten met het aantal mengmonsters 

Locatie en 

onderzoek- 

oppervlakte 

Aantal proefgaten (handmatig) Aantal te analyseren (meng)monsters 

tot 0,5 à 0,6 m -MV 

 

Bovengrond 

 Schoolterrein 

(buiten; 1.355 m
2
) 

10 2x asbest 

Eventueel 2x asbest materiaal monsters*  

  

* indien zintuiglijk asbest verdacht materiaal in de grond wordt waargenomen 
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2.4 Uitgevoerde werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 27 maart 2013, door de heer E. Veldman. Hiervoor is de heer E. 

Veldman is erkend (SIKB2000-2018) en geregistreerd bij bodemplus. 

De verklaring dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 

SIKB 2000 is opgenomen in bijlage V. 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een veldinspectie uitgevoerd. Hierbij is het maaiveld conform de 

NEN5707 geïnspecteerd. 

Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en chemische analyses zijn in de navolgende tabel 

weergegeven.  

 

Tabel 3. Uitgevoerde werkzaamheden en asbest analyses 

Proefgat en 

diepte 

(m –MV) 

Grondmengmonster en diepte  

(m –MV) 

Analyse grond 

01 t/m 10 (0,55) 

 

������������	��
����������-0,55) 

��	�����������������������-0,55)  

Asbest 

Asbest 

 

Voor het verkrijgen van een goed beeld over de aard en mate van bodemvreemd materiaal in de grond, zijn 

handmatig proefgaten verricht (0,3m x 0,3 m) tot een diepte van 0,55 m –MV. Aangezien zintuiglijk geen asbest 

verdacht materiaal in de grond is waargenomen, zijn in het veld twee mengmonsters van de bovengrond 

samengesteld (1 emmer per 5 proefgaten) en geanalyseerd op asbest. 
 

De locaties van de proefgaten zijn aangegeven in bijlage II. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage III.  
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3 Toetsing en kwaliteitsborging 

3.1 Kwaliteitsborging 

Tebodin volgt de VKB-veldwerkprotocollen en externe audit-programma’s. Onze werkzaamheden 

(waaronder veldwerk) worden uitgevoerd op basis van een ISO-9001 en OHSAS 18001 

gecertificeerd kwaliteits- en veiligheids-managementsysteem. Tebodin is gecertificeerd voor de 

BRL SIKB 2000: “veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, protocol 2018. 

 

De asbest analyses zijn uitgevoerd door ACMAA te Deurningen. ACMAA is geaccrediteerd volgens de door 

Raad van Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025;2005 onder nr. 

L376. Tebodin verklaart dat zij de werkzaamheden als een onafhankelijke partij heeft uitgevoerd. Er is geen 

sprake van enige juridische, financiële of personele binding tussen Tebodin en de opdrachtgever. 

 
Veiligheid 

Voor de ligging van ondergrondse kabels en leidingen is vooraf aan het veldwerk KLIC-melding verricht.  

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek en de maaiveldinspectie is de verwachting dat grond geen 

asbest verdacht materiaal bevat en zijn de veldwerkzaamheden onder de basis veiligheidsklasse uitgevoerd.  

 

3.2 Toetsing 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader, zoals geformuleerd in de brief van de staatssecretaris 

van VROM van 17 december 2002 aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de Staten Generaal (Brief 28 600 

XI, nr. 81).  

 

In deze brief is een interventiewaarde bodemsanering voor asbest vastgesteld. De interventiewaarde voor asbest 

is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 

amfiboolasbestconcentratie). De interventiewaarde geldt als (landelijk) beleid en is op 1 januari 2003 in werking 

getreden. Naast de interventiewaarde is er in overleg met de gemeente Hof van Twente een triggerwaarde 

afgesproken van 50 mg/kg d.s.  

 

- interventiewaarde : het niveau waarbij sanering noodzakelijk wordt geacht. 

- triggerwaarde : het niveau waarbij nader onderzoek overwogen wordt. 
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4 Resultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De lokale bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen van bijlage III.  

De bodem tot de maximaal gegraven diepte van 0,55 meter minus maaiveld (m –MV) bestaat uit zeer fijn zand 

en is plaatselijk zwak siltig. De bovengrond is zwak humeus tot circa 0,5 m –MV.  

 

Onder de met tegels verharde terreindelen (boring 01, 02, 04, 05 en) bevat de bovengrond sporen puin. Op de 

onverharde terreindelen (boring 03, 06, 07, 08 en 09) zijn in de opgegraven grond zintuiglijk geen afwijkingen 

waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Op het maaiveld en in de 

opgegraven grond is zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen. 

 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Per ruimtelijke eenheid is één mengmonster samengesteld. De mengmonsters zijn ter analyse aan het 

laboratorium aangeboden. In tabel 4 zijn de resultaten van de asbestanalyses weergegeven.  

 

Tabel 4. Samenvatting onderzoeksresultaten. 

Mengmonster en 

diepte (m –MV) 

 

proefgat  Asbest in 

mvm 

(mg/kg d.s.) 

Asbest in 

grond 

(mg/kg d.s.) 

Totaal 

(gewogen) 

(mg/kg d.s.) 

Overschrijding 

norm 

MM1 bg (0-0,55) 01, 02, 03, 04, 05 - <d <d Nee 

MM2 bg (0-0,55) 06, 07, 08, 09, 10 - <d <d Nee 

mvm: materiaalverzamelmonster   - : niet van toepassing 

 

De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV.  

 

In de twee mengmonsters van de bovengrond is geen verontreiniging met asbest aangetoond. 
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5 Samenvatting en conclusie 

5.1 Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Tebodin een nader onderzoek asbest in grond uitgevoerd 

op een perceel gelegen aan De Kerkegaarden 1 te Diepenheim. 

 

Het perceel is in eigendom van de gemeente Hof van Twente zijn. De gemeente wil graag meer duidelijkheid 

verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van asbest in de grond. Het perceel heeft een gevoelig bodemgebruik 

van een kinderdagopvang/peuterspeelzaal met buiten een speelterrein. 

Doel van het nader onderzoek naar asbest in de grond is het vaststellen van de mate van een mogelijke 

verontreiniging met asbest in de grond. 

 

Het nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de grond is uitgevoerd conform de NEN 5707. Per 

ruimtelijke eenheid van maximaal 1000 m
2
 is één grondmengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. 

Bij het aantreffen van asbest verdacht materiaal is tevens één materiaal verzamelmonster geanalyseerd op het 

percentage asbest. 

 

Voor het verkrijgen van een goed beeld over de aard en mate van bodemvreemd materiaal in de grond, zijn 

handmatig proefgaten verricht (0,3m x 0,3 m) tot een diepte van 0,55 m –MV. Aangezien zintuiglijk geen asbest 

verdacht materiaal in de grond is waargenomen, zijn in het veld twee mengmonsters van de bovengrond 

samengesteld (1 emmer per 5 proefgaten) en geanalyseerd op asbest. 

 

De bodem tot de maximaal gegraven diepte van 0,55 meter minus maaiveld (m –MV) bestaat uit zeer fijn zand 

en is plaatselijk zwak siltig. De bovengrond is zwak humeus tot circa 0,5 m –MV. Onder het met tegels verharde 

terreindelen bevat de bovengrond sporen puin. Op de onverharde terreindelen zijn in de opgegraven grond 

zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. Op het maaiveld en in de opgegraven grond is zintuiglijk geen asbest 

verdacht materiaal waargenomen. 

 

In de twee mengmonsters van de bovengrond is geen verontreiniging met asbest aangetoond. 

 

5.2 Conclusie 

In onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgelegd.  

 

Op de locatie is geen sprake van een verontreiniging met asbest in de grond. 
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Getekend volgens NEN 5104

Proefgat: 01

0

50

1

tegel0

Tegel5

Zand, zeer fijn, sporen puin, 
bruingrijs

55

Proefgat: 02

0

50

1

tegel0

Tegel5

Zand, zeer fijn, sporen puin, 
bruingrijs

55

Proefgat: 03

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, bruingeel

50

Proefgat: 04

0

50

1

tegel0

Tegel5

Zand, zeer fijn, sporen puin, 
bruingrijs

55

Proefgat: 05

0

50

1

tegel0

Tegel5

Zand, zeer fijn, sporen puin, 
bruingrijs

55

Proefgat: 06

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50
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Proefgat: 07

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Proefgat: 08

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Proefgat: 09

0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak humeus, bruin

50

Proefgat: 10

0

50

1

tegel0

Tegel5

Zand, zeer fijn, sporen puin, 
bruingrijs

55



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage IV: Analysecertificaten 
 

 

 
Onderstaande kopieën van analysecertificaten zijn opgenomen in deze bijlage: 

 

Laboratorium Lijstnummer Aantal bladen, incl. bijlagen 

Grond   

ACMAA  V130301242 2 

ACMAA V130301243 2 

   

Totaal  4 

 

Totaal aantal bladen (incl. voorblad) :  5 
 
 



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever T e b o d i n Rapportnummer V130301242 versie 1

Contactpersoon Dhr. P.J. Smit Datum opdracht 28-03-2013

Adres Jan Tinbergenstraat  101 Datum ontvangst 28-03-2013

Postcode en plaats 7559 SP Hengelo Datum rapportage 05-04-2013

Projectcode 44881.11 Pagina 1 van 2

Project omschrijving VA De Kerkegaarden 1 te Diepenheim

Naam MM1 bg 01,02,03,04,05 (0-55) 03 (0-50) 0 Datum monstername 27-03-2013

Monstersoort Grond Datum analyse 03-04-2013

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM10013527

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform AS 3000, SG6 en NEN 5707 (Q)               

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

02-1 5 55 AM10013527

04-1 5 55 AM10013527

03-1 0 50 AM10013527

05-1 5 55 AM10013527

01-1 5 55 AM10013527

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,5 %

Massa monster (veldnat) 12,8 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,6 5,6 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,6 5,6 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,6 5,6 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,6 5,6 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 5,6 5,6 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist asbest

Dhr. S. Moes

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever T e b o d i n Rapportnummer V130301242 versie 1

Contactpersoon Dhr. P.J. Smit Datum opdracht 28-03-2013

Adres Jan Tinbergenstraat  101 Datum ontvangst 28-03-2013

Postcode en plaats 7559 SP Hengelo Datum rapportage 05-04-2013
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Project omschrijving VA De Kerkegaarden 1 te Diepenheim

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 0 68 87 221 1813 9109 11298

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest

Opdracht
Opdrachtgever T e b o d i n Rapportnummer V130301243 versie 1

Contactpersoon Dhr. P.J. Smit Datum opdracht 28-03-2013

Adres Jan Tinbergenstraat  101 Datum ontvangst 28-03-2013

Postcode en plaats 7559 SP Hengelo Datum rapportage 05-04-2013

Projectcode 44881.11 Pagina 1 van 2

Project omschrijving VA De Kerkegaarden 1 te Diepenheim

Naam MM2 bg 06,07,08,09,10 (0-55) Datum monstername 27-03-2013

Monstersoort Grond Datum analyse 03-04-2013

Monstername door Opdrachtgever Barcode AM10013528

Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. polarisatiemicroscopie - conform AS 3000, SG6 en NEN 5707 (Q)               

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode

08-1 0 50 AM10013528

07-1 0 50 AM10013528

09-1 0 50 AM10013528

06-1 0 50 AM10013528

10-1 5 55 AM10013528

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 88,0 %

Massa monster (veldnat) 11,3 kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds

A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Per mineralogische groep

Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds

Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds

Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal

Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds

Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds

Totaal asbest <2 n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist asbest

Dhr. S. Moes

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

Resultaten hebben alleen betrekking op het aangeboden monster.
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Opdracht
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Contactpersoon Dhr. P.J. Smit Datum opdracht 28-03-2013

Adres Jan Tinbergenstraat  101 Datum ontvangst 28-03-2013
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Project omschrijving VA De Kerkegaarden 1 te Diepenheim

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie

> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 8 32 78 323 1587 7907 9935

Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.

NHG = Niet hechtgebonden.

HG = Hechtgebonden.
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Bijlage V: Externe functiescheiding 
 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 

2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

 

 

 

Naam: E. Veldman 

 

 

Handtekening: 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan De Kerkegaarden 1 in 
het centrum van Diepenheim (gemeente Hof van Twente). Initiatiefnemer is voornemens het huidige pand te 
slopen en hiervoor in de plaats 7 woningen te realiseren. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Diepenheim en ten opzichte van de directe omgeving 
weergegeven. 

 

Afbeelding 1 Ligging projectgebied ten opzichte van de kern Diepenheim (Bron: PDOK) 

In het kader van het voornemen 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 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Aan De Kerkegaarden 1 bevindt zich een voormalig pand met een maatschappelijke bestemming. Het 
voornemen bestaat om dit gebouw te slopen en ter plaatse zeven nieuwe woningen te realiseren. Het 
definitieve ontwerp is nog niet vastgelegd. In dit onderzoek is de schets aangehouden waarbij er vier 
starterswoningen en drie seniorenwoningen worden gerealiseerd.  

In afbeelding 2.1 is de plattegrond weergegeven. 

 
Afbeelding 2.1 Gewenste situatie met nummering woningen (Bron: Initiatiefnemer) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 7,6 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied ‘Borkeld’. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is 
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling 
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van 
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en 
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen: 

• Gasverbruik; 

• Verkeersgeneratie; 

• Emissie laden en lossen; 

• Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase. 

De bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. 

3.2.1 Gasverbruik 

De nieuwe woningen, worden conform het aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op 
het gasnet aangesloten. Hierdoor zijn de woningen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. Om deze reden is 
het gasverbruik niet als opzichzelfstaande bron in de AERIUS-Calculator ingevoerd. 

3.2.2 Verkeersgeneratie 

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw te worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Hof van Twente (Bron: CBS Statline) 

• Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde.  
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Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie Aantal te realiseren 
woningen 

Totale 
verkeersgeneratie 

Koop, huis, tussen/hoek 7,4 7 51,8 

De verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 52 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. 

Naast de hierboven genoemde verkeersbewegingen dient er in de berekening tevens rekening gehouden te 
worden met vrachtverkeer. In tabel A6 van CROW wordt gesteld dat per woning 0,02 vrachtbewegingen per 
etmaal plaatsvinden. In totaal zijn er per dag dus 0,14 vrachtbewegingen per etmaal van en naar het 
projectgebied. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, vanuit gegaan dat het gebruiksverkeer 
de locatie bereikt en verlaat via twee verschillende routes. Op beide routes is gerekend met totaal aantal 
verkeersbewegingen. Op deze manier wordt een worst-case scenario geschetst. 

Route 1 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat de locatie via de Borculoseweg in noordelijke richting. Ter 
hoogte van de overloop van de Borculoseweg naar de Goorseweg is het verkeer van route 1 samengekomen 
met het overige wegverkeer. Na circa 200 meter op de Goorseweg gereden te hebben is het rij- en stopgedrag 
niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van route 1 
op in het heersende verkeersbeeld. 

Route 2 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat de locatie via de Borculoseweg in westelijke richting. 
Wanneer het verkeer van route 2 de bebouwde kom uitrijdt is na 200 meter het rij- en stopgedrag van het 
gebruiksverkeer niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het 
gebruiksverkeer op in het heersende verkeersbeeld. 

Om het manoeuvreren van auto’s en vrachtwagens te simuleren is het verkeer binnen het projectgebied 
gemodelleerd als verkeer binnen de bebouwde kom met een stagnatie van 75%. 

3.2.3 Laden en lossen vrachtwagens en busjes 

Tijdens het laden en lossen van vrachtwagens draait een vrachtwagen gedeeltelijk stationair. Tijdens het 
stationair draaien is er sprake van een stikstof emissie en dient daarom in ogenschouw genomen te worden. 
Uitgegaan wordt dat een zwaar vrachtvoertuig maximaal 15 minuten stationair draait tijdens het laden en 
lossen. 

In de berekening is gebruik gemaakt van de onderstaande gegevens 

Type  Reken-
jaar 

Vrachtaantal Maximaal 
aantal laad-
los minuten 

Aantal 
uren 

totaal/jaar 

Emissiefactor 
Gr/uur 

Emissie 
kg/jaar 

NOx NH3 NOx NH3 

Zwaar 
verkeer 

2022 25,55 15 6 86,1156 0,8412 0,6 0,01 

De emissie is als oppervlaktebron – anders in de AERIUS-Calculator gemodelleerd. Voor de uittreedhoogte en 
spreiding is 3 meter aangehouden.  
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3.2.4 Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase 

In de gebruiksfase worden werktuigen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan maaimachines, straatvegers en andere 
werktuigen/voertuigen die gebruikt worden om het gebied te onderhouden. Welke werktuigen er exact en 
hoelang deze gebruikt gaan worden is echter in deze fase onbekend. Ingeschat wordt dat zij gezamenlijk in een 
worst-case scenario 80 uur per jaar in werking zijn. Daarnaast wordt er in de AERIUS-calculator onderscheid 
gemaakt tussen het aantal kW en STAGE-klasse. In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met de 
volgende zaken: 

• 40 uur, Stage IV, 60 kW. 

• 30 uur, STAGE IV, 100 kW; 

• 10 uur, STAGE IV 200 kW. 

Voor het berekenen van de emissie is de volgende formule aangehouden: 

LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D 

LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het 
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad-Blue. 
Ligterink et al 202141 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen dit 6% van het totale dieselverbruik 
bedraagt. 

In de onderstaande tabel zijn de gegevens zoals ingevoerd in de AERIUS-Calculator weergegeven. 

Categorie  Aantal uren 
totaal 

Max. vermogen 
(kW) 

Dieselverbruik 
totaal 

Aantal liter 
Ad-Blue 

Emissie (kg/jaar)  

NOx NH3 

STAGE IV,  40 60 249,6 14,976 1,6 0,1 

0,0STAGE IV 30 100 301,2 18,072 1,4 0,1 

STAGE IV 10 200 195,4 11,724 1,0 <0,0 

Totaal 3,9 0,2 

De werktuigen zijn in de AERIUS-berekening ingevoerd als oppervlaktebron – mobiele werktuigen. 

                                                                 

1 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen’. 
TNO_2021_R12305 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

Aan De Kerkegaarden 1 bevindt zich een voormalig pand met de bestemming maatschappelijk. Het voornemen 
bestaat om dit gebouw te slopen en ter plaatse zeven nieuwe woningen te realiseren. Het definitieve ontwerp 
is nog niet vastgelegd. In dit onderzoek is de schets aangehouden waarbij er vier starterswoningen en drie 
seniorenwoningen worden gerealiseerd.  

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
de onderstaande emitterende bronnen in de AERIUS-Calculator ingevoerd. 

• Verkeersgeneratie; 

• Emissie laden en lossen 

• Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase. 

Uit de rekenresultaten blijkt dat er in de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr.  

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van stikstofdepositie met mogelijk 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 vergunningplichtig. 
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase 

 

 

 

 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Kerkengaarden1,

-Diepenheim

Activiteit
Omschrijving 7woningendiepenheim

Toelichting Realisatievan7tussen/hoekwoningen.

Berekening
AERIUSkenmerk Ru97fokdBFfQ

Datumberekening 31mei2022,14:18

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 0,5kg/j 8,7kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 WonenenWerken|Woningen|Projectgebied - -

5
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|Emissie

mobielewerktuigen
0,2kg/j 3,9kg/j

6 Anders...|Anders...|Emissieladenenlossen 0,0kg/j 0,6kg/j

 Verkeersnetwerk 0,3kg/j 4,2kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening
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Situatie1,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Projectgebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

5 Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning

Naam Emissiemobiele
werktuigen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 3,9kg/j
NH3 0,2kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

60kW Stage-IV,2014-2018,56-75kW,diesel,SCR:ja 250l/j 40u/j 15l/j NOx 1,6kg/j

NH3 0,1kg/j

100
kW

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,SCR:
ja

302l/j 30u/j 19l/j NOx 1,4kg/j

NH3 0,1kg/j

200
kW

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,SCR:
ja

195l/j 10u/j 12l/j NOx 1,0kg/j

NH3 0,0kg/j

6 Anders...|Anders...

Naam Emissieladenen
lossen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 4,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 0,6kg/j
NH3 0,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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1. Colofon 

 

Onderzoek QuickScan natuurtoets 

Document QS50719-2 

Datum 18 mei 2022 

Locatie De Kerkegaarden 1 Diepenheim 

Opdrachtgever BJZ.nu B.V. 

Opdrachtnemer Bureau Natuurlijk 

Ecoloog P. Smits 

Adres Van Oordtstraat 3 
8075 KV; Nunspeet 

Telefoon 06-41737676 

Email info@bureaunatuurlijk.nl 

Internet www.bureaunatuurlijk.nl 

KvK-nummer 66411467 

Btw-identificatienr. NL001643256B68 

Rekeningnummer NL15 KNAB 0256 8908 46
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2. Samenvatting en advies 

 

Uit de QuickScan is gebleken dat bij het 
uitvoeren van de geplande werkzaamheden de 
Wet Natuurbescherming niet wordt overtreden.  

Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Gezien de aard van de werkzaamheden en de 
afstand ten opzichte van N2000 gebieden wordt 
geen verstoring verwacht. 

Een voortoets N2000 wordt niet noodzakelijk 
geacht. 

Ten aanzien van stikstof wordt er, gezien de 
afstand tot beschermde natuur, geen hogere 
depositie verwacht. Een Aerius berekening kan 
hier uitsluitsel over geven. De berekening toont 
aan dat er geen depositie plaatsvindt. 

 

 

 

Natuur Netwerk Nederland 

Volgens de routekaart NNN is vastgesteld dat 
een verdere toetsing niet aan de orde is. 

Soortbescherming 

Flora 
Geen overtreding wet natuurbescherming. 

Vleermuizen 
Geen overtreding wet natuurbescherming. 
 
Zoogdieren 
Geen overtreding wet natuurbescherming. 
 
Vogels 
Geen overtreding wet natuurbescherming.  
 
Overige soorten 
Geen overtreding wet Natuurbescherming 
 

Houtopstanden 
Er worden geen bomen gekapt die vallen onder het 
onderdeel houtopstanden, zoals bedoeld in de wet 
Natuurbescherming .  
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3. Inleiding 

 

3.1 Aanleiding 

Met de voorgenomen ontwikkelingen aan de 
Kerkegaarden 1 te Diepenheim heeft mw. T. Dalderup van 
BJZ.nu B.V., namens cliënt, aan Bureau Natuurlijk 
gevraagd een QuickScan Wet Natuurbescherming uit te 
voeren t.b.v. het vergunning traject en inzicht te 
verschaffen of de geplande uit te voeren werkzaamheden 
conflicteren met de Wet Natuurbescherming. Voorliggend 
rapport geeft inzicht in het wettelijk kader, de gebruikte 
methodiek en de resultaten van het uitgevoerde 
onderzoek. 

3.2 Planlocatie 

De planlocatie betreft een perceel, zie figuur 1, gelegen aan 
De Kerkegaarde 1 in het centrum van Diepenheim. Op de 
planlocatie staat een school / kinderopvang opgetrokken 
uit bakstenen muren met spouwmuren, raampartijen. Het 
dak is gedeeltelijk bedekt met bitumen (laagbouw) en 
gedeeltelijk gedekt met pannen (hoogbouw). Daarnaast is 
er nog een houten blokhut aanwezig alsmede een enkel 
steens schuur / fietsenstalling. Beide laatstgenoemde 
opstallen zijn gedekt met bitumen. De planlocatie is verder 
ingericht met verharding (schoolplein) met een zandbak, 
kunstgras en enkele bomen. Buiten de erfafscheiding is 
gras, bestrating en wat “groen” aanwezig. 

Diepenheim is een stadje in de gemeente Hof van Twente 
in de Nederlandse provincie Overijssel, gelegen aan de 
Regge. Diepenheim is een centrum voor de beeldende 
kunst en staat bekend om de kastelen en havezaten en de 
in stijl aangelegde tuinen en parken. 

 

Schoolplein en kunstgras 
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Figuur 1 planlocatie versus onderzoeksgebied 
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3.3 Ontwikkelingen en effecten 

Initiatiefnemer is voornemens op de planlocatie de huidige 
opstal te slopen en te her ontwikkelen voor woningbouw. 
Vanuit het huidige inrichtingsplan is op te maken dat de 
huidige bebouwing en inrichting plaats zal maken voor de 
bouw van 7 woningen en parkeren. 

 

Ten tijde van het onderzoek was geen concreet ontwerp 
van de te bouwen woningen voorhanden. Voor 
inhoudelijke vragen of de status van het ontwerp en het 
inrichtingsplan wordt verwezen naar BJZ.nu B.V. of de 
initiatiefnemer. 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn blijvend van karakter. De functie 
van het plangebied zal gedeeltelijk opnieuw ingevuld 
worden en ecologisch gezien niet veranderen. 

De ingrepen en effecten van de ingreep in relatie tot 
natuurwaarden: 

• Het slopen van de huidige bebouwing. 
• Afvoeren van materiaal. 
• Egaliseren terrein. 
• Bouwen van de nieuwe woningen. 
• Het herinrichten van de planlocatie met de 

inrichting welke bij de functie wonen verwacht 
kan worden. 

• Aanleg erf/bestrating (parkeren)/tuin naar 
nieuwe situatie. 

Dit onderzoek is gericht om een inschatting te maken of 
beschermde soorten voorkomen en gebruik maken van de 
projectlocatie. 
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4. Kader en methode 

 

4.1 Wettelijk kader 

Voor het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen is o.a. 
Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wetgeving 
vervangt de Flora- en faunawet, boswet en 
natuurbeschermingswet welke van kracht waren voor 1 
januari 2017. In deze wet is de bescherming van gebieden, 
soorten en houtopstanden geregeld. In de toekomst zal 
deze wet worden opgenomen in de omgevingswet. Dit 
onderzoek beperkt zich tot de gebiedsbescherming en de 
soortenbescherming. 

In deze QuickScan worden de verschillende onderdelen 
van de wet Natuurbescherming getoetst. Omdat een 
veldbezoek en bureau-onderzoek geen zekerheid geeft of 
de wet Natuurbescherming wordt overtreden, wordt de 
potentie van het object ingeschat voor wat betreft 
beschermde soorten. Indien het object potentie heeft, zal 
een aanvullend onderzoek vast moeten stellen of uit 
moeten sluiten of er beschermde soorten gebruik maken 
van de opstallen. Potentie-inschatting vindt plaats op  
basis van habitatkenmerken, habitatseisen en ervaring 
van de ecoloog. 

 

 

 

 

Een goed voorbeeld is de kans op het waarnemen van 
vleermuizen tijdens het veldbezoek. De trefkans is 
nagenoeg nihil bij een bezoek overdag. Indien een object 
(gebouw of boom) potentie heeft, door bijvoorbeeld open 
stootvoegen, dan zal een nader onderzoek uit moeten 
wijzen of de beschermde soorten ook daadwerkelijk 
gebruik maakt van heb object. En zo ja, welke functie heeft 
het object.  

Voor diverse soorten zijn er vastgestelde protocollen 
waarin de optimale onderzoeksperioden, 
weersomstandigheden en onderzoeksinspanning staan 
omschreven. Het bevoegd gezag toetst of de onderzoeken 
op de correcte wijze zijn uitgevoerd.  

Vanuit de Provincie of omgevingsdiensten zijn er 
toezichthouders die ten alle tijden kunnen vragen naar de 
rapporten van de uitgevoerde onderzoeken. Tevens zijn zij 
bevoegd om op basis van eigen bevindingen het werk stil 
te leggen en/of een dwangsom op te leggen indien er 
gehandeld wordt in strijd met de wet Natuurbescherming. 
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Tabel 1 

 

Wet natuurbescherming 

Gebiedsbescherming 
Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming 
regelen de bescherming van Natura2000- gebieden (Vogel- en 
Habitatrichtlijn gebieden). Voor Natura2000-gebieden zijn 
instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, 
broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de 
Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / 
activiteiten in of in de nabijheid van Natura2000- gebieden 
significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze 
gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht sprake 
zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen 
van vergunning bij bevoegd gezag (veelal de provincie 
waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde zijn. 

Soortbescherming 
Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming 
regelen de bescherming van soorten. 
De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten: 

• Vogels met jaarrond beschermde nesten; 
• Overige vogels; 
• Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de 

Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I); 
• Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn 

en waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt; 
• Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, 

maar waarvoor provinciaal wel een vrijstelling geldt. 

 

 

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met 
jaarrond beschermde nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en 
Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met jaarrond 
beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus 
binnen de Wet natuurbescherming. Van overige broedvogels zijn 
hun nesten alleen tijdens het broedseizoen beschermd zijn 
(periode van nestbouw, eileg, broeden en voeren van de jongen 
op het nest). 

Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern 
en Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om 
dieren te doden en voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) 
en geldt een strikte beschermingsstatus. Soorten die op 
nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in 
twee categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde 
soorten vrij te stellen van bescherming in het kader van 
ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste 
provincies geldt - onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen 
- een vrijstelling voor een selectie van zoogdieren en amfibieën. 
Voor de overige soorten gelden vergelijkbare verboden (zie 
artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de 
Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte 
beschermingsstatus. 

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke 
ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij 
bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep 
plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een 
uitgebreide rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt 
aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een minimum 
beperkt blijft en of compenserende maatregelen aan de orde 
zijn. 
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Vervolg tabel 1

 
Wet natuurbescherming 

Bescherming houtopstanden 

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of 
bestaat uit een beplanting van twintig bomen of meer in een rij, 
gerekend over het totaal aantal rijen. 

Buiten de bescherming houtopstanden (artikel 4.2) vallen de 

• Houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde 
grenzen van de bebouwde kom houtopstanden, 

• Houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden, 

• Naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan 
twintig jaar en kweekgoed, 

• Uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, 
beplantingen langs waterwegen en beplantingen langs 
landbouwgronden (enkele rij) 

• Het dunnen van een houtopstand, Uit populieren, wilgen, 
essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor 
de productie van houtige biomassa en die: 
 

 

 

 

 

 

o minimaal eens per tien jaar worden geoogst, 
o bestaan uit ten minste tienduizend stoven per hectare per 

beplantingseenheid bestaande uit een aaneengesloten 
beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante 
stroken breder dan twee meter, 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of 
gedeeltelijk te vellen zonder daar melding van te doen bij 
Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van 
griend- of hakhout. Binnen drie jaar moet het gevelde deel weer 
zijn herplant. Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt 
middels een goedgekeurde gedragscode of de werkzaamheden 
voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 

2000-gebieden of nodig zijn voor aanleg en het onderhoud van 
brandgangen op natuurterreinen. 
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Tabel 2 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wn 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wn 

Beschermingsregime 
andere soorten § 3.3 Wn 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden 
of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van 
vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantings- 
plaatsen of rustplaatsen van dieren 
te beschadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze 
onder zich te hebben 

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te rapen 

Niet van toepassing 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidings- gebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidings- gebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of te vernielen 
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4.2 Onderzoeksmethode 

De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt: 

1. Door middel van bureauonderzoek is onderzocht welke 
beschermde flora en fauna in de omgeving van het 
plangebied recentelijk zijn waargenomen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van waarnemingen uit de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). Op basis van het 
onderzoek in verspreidingsatlassen en overige 
beschikbare natuurinformatie is een inschatting gemaakt 
welke soorten er redelijkerwijs zijn te verwachten in het 
plangebied. 

 
2. Op 18 mei 2022 is het plangebied aan De Kerkegaarden 1 

te Diepenheim door P. Smits bezocht. Daarbij werden de, 
in het plangebied aanwezige, natuurwaarden 
geïnventariseerd en beoordeeld. Tijdens dit veldbezoek 
was het zonnig en ongeveer 21 graden Celsius. Er is 
gekeken naar mogelijke groeiplaatsen dan wel vaste rust- 
en verblijfplaatsen van de beschermde flora- en fauna. Dit 
is uitgewerkt in het hoofdstuk soortbescherming. 

 
 
3. Er is een visuele inspectie uitgevoerd op aanwezigheid 

van kieren, holten en spleten (voor zover aanwezig). 
 
4. De controle is te voet uitgevoerd en waar mogelijk zijn 

eventuele toegankelijke holtes en spleten verkennend 
geïnspecteerd (met zaklamp en/of endoscoop). 

 
5. Bewijslast is verzameld met fotomateriaal. 

 
6. De ligging van het plangebied ten opzichte van 

nabijgelegen beschermde gebieden (Natura 2000 en 
NNN) werd opgezocht. Dit is uitgewerkt in het hoofdstuk 
gebiedsbescherming. 

 
7. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in 

kaart gebracht. 
 
8. Door middel van een nauwkeurige analyse van deze 

data en waarnemingen is: 
a. bepaald of negatieve effecten op beschermde 

gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat 
hiervoor een aanvullend onderzoek noodzakelijk is, 

b. een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs te 
verwachten negatieve effecten op de (potentieel) 
aanwezige beschermde soorten en functies, 

c. bepaald of de bescherming van houtopstanden aan 
de orde is. 

 
9. Er is gebruik gemaakt van de volgende hulpmiddelen: 

a. Verrekijker 
b. Zaklamp 
c. UV-lamp 
d. Endoscoop 
e. Ladder 
f. Fotocamera 

 
10. De opgestelde rapportage is gecontroleerd en 

beoordeeld door een tweede lezer. 
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4.3 Toepasbaarheid

Deze QuickScan is gericht op de mogelijke overtreding van 
de wet natuurbescherming, niet aan andere 
(natuur)wetgeving. De resultaten van het onderzoek zijn 3 
jaar geldig. Dit onderzoek kan voor de opdrachtgever als 
bewijsstuk dienen dat natuuronderzoek is verricht. Deze 
rapportage kan dan ook ingediend worden aan 
belanghebbende partijen zoals gemeente en provincie. 

Op basis van in de deze rapportage opgenomen 
projectgegevens (zie hoofdstuk 3; april 2022) is dit 
onderzoek uitgevoerd en een inschatting gemaakt van de 
effecten hiervan op de beschermde soorten en gebieden. 
Latere wijzigingen van het project kunnen invloed hebben 
op deze effecten en zijn dus niet opgenomen in deze 
rapportage. Er zal dan een nieuwe beoordeling plaats 
moeten vinden. 

Deze verstrekte natuurinformatie is ten behoeve van de 
initiatief- en ontwerpfase van de planontwikkeling. Om in 
de uitvoerings- en beheerfase overtreding van de wet 
natuurbescherming te voorkomen, wordt – indien nodig- in 
deze rapportage aangegeven wanneer het noodzakelijk is 
om te werken volgens één van de volgende standaarden: 

• Algemeen zorgvuldig handelen 
• Gedragscode ruimtelijke ontwikkeling 
• Ecologisch werkprotocol 
• Ontheffing/vrijstelling wet natuurbescherming 

 

Blokhut en schuur / fietsenstalling
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5. Gebiedsbescherming  

5.1 Natura2000 

Beschermde gebieden 

In Europa is een netwerk van beschermde gebieden 
opgezet. Dit zijn de zogenoemde Natura 2000-gebieden. 
Deze gebieden zijn in de Wet natuurbescherming strikt 
beschermd. Volgens de Wet natuurbescherming is het 
volgens artikel 2.7 lid 2 verboden zonder vergunning 
projecten te realiseren of andere handelingen te 
verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat 
gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied 
is aangewezen. 

Dit geldt ook voor projecten die fysiek buiten het Natura 
2000-gebied gelegen zijn maar wel een effect kunnen 
hebben op het gebied (externe werking). De planlocatie is 

gelegen op ruime afstand van Natura2000 gebied Borkeld 
(figuur 2). Overige Natura2000 gebieden kennen een nog 
grotere afstand zoals de Rijntakken op ruim 10 kilometer. 

Borkeld 

De Borkeld is onderdeel van een eindmorene tussen 
Hellendoorn en Lochem. Het gebied is gevarieerd door 
gradiënten in hoogte en tussen zandige, ijzerhoudende 
lemige en venige bodem. De vegetatie in het gebied 
bestaat aan de randen uit heide, jeneverbesstruweel en 
bos. In het centrale deel van het gebied ligt een voormalig 
hoogveen dat nu vergrast en enigszins verbost is. Ten 
westen hiervan komt een strook met vergraste natte heide 
voor die over gaat in een groter droog heidegebied. Het 
leemkuilengebied is deels vergraven en deels onvergraven. 
Als gevolg hiervan bestaat het uit een kleinschalig patroon 
van heischrale graslanden en natte heide, omgeven door 
bos. 



15 
 

QuickScan natuurtoets 
De Kerkengaarden 1 
Diepenheim 

 

Figuur 2 N2000 Borkeld 
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De planlocatie is gelegen op +/- 7.974 kilometer van N2000-
gebied Borkeld (figuur 2). Gezien de afstand tot het 
Natura2000 gebied, in relatie tot de geplande 
ontwikkelingen, worden er geen invloeden op de 
beschermde natuurwaarden of aangewezen 
(beheer)doelstellingen. Externe werking zal naar 
verwachting, gezien de effectafstanden, niet optreden. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk 
van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In 
de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar 
en met het omringende agrarisch gebied. In het 
Natuurnetwerk Nederland liggen: 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 
Nationale Parken; 

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch 

natuurbeheer; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, 

rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 
Waddenzee; 

• alle Natura 2000-gebieden. 

Aangezien het plangebied is gelegen buiten het NNN van 
Overijssel of de groene ontwikkelingszone hiervan (figuur 
3), en het NNN in Overijssel geen externe werking kent, is 
nadere toetsing niet aan de orde.  
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Figuur 3 Natuur Netwerk Nederland 
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AERIUS berekent de stikstofdepositie als 
gevolg van projecten en plannen op Natura 

2000-gebieden. U kunt in AERIUS alle bronnen 
die stikstof uitstoten invoeren. De bekendste 

bronnen zijn verkeer, veehouderijen en 
industrie. 

5.3 Stikstofdepositie 

Door de uitspraak van de Raad van State inzake het 
Programma Aanpak Stikstof kan er geen beroep gedaan 
worden op de oude regeling PAS. 

Citaat uit de kamerbrief van 11 juni 2019: ‘Het is duidelijk dat 
het PAS niet meer gebruikt kan worden als passende 
beoordeling voor toestemmingsverlening. Dat wil niet 
zeggen dat alle vergunningverlening daarmee helemaal 
stil komt te liggen. Met een individuele passende 
beoordeling die voldoet aan de randvoorwaarden die de 
Afdeling schetst is dit wel mogelijk. 

Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij 
toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten 
worden getroffen dat verzekerd is dat de stikstofdepositie 
op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet 
toeneemt. Dat kan door maatregelen verbonden aan de 
activiteit zelf (intern salderen), of – onder strikte 
voorwaarden – door saldering met de effecten van 
beëindiging of beperking van andere activiteiten (extern 
salderen). Individuele toestemmingsverlening is ook 
mogelijk op basis van een andere ecologische 
onderbouwing waaruit blijkt dat de natuurlijke kenmerken 
van het betreffende Natura 2000-gebied niet worden 
aangetast, ondanks een toename van stikstofdepositie 
van het betreffende project. Het is aan het betreffende 
bevoegde gezag om hierover te oordelen. Hierbij is 
aandacht voor een eenduidige handelwijze tussen de 
bevoegde gezagen. 

 

Wanneer uit een individuele passende beoordeling niet de 
vereiste zekerheid kan worden verkregen dat er geen 
sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van 
het betrokken Natura 2000-gebied, zal alleen toestemming 
kunnen worden verleend aan de hand van de ADC-toets. 
Een toestemming op basis van de ADC-toets kan alleen 
worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende 
drie voorwaarden: er zijn geen alternatieve oplossingen (A), 
het project is nodig om dwingende redenen van groot 
openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard) (D), en de nodige compenserende 
maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de 
algehele samenhang van Natura-2000 bewaard blijft (C). 
Het resultaat van de compensatie moet in beginsel bereikt 
zijn op het moment waarop het betrokken gebied schade 
van het project ondervindt.’ (einde citaat) 

 

 

  

 

 

Op 18 juni 2021 is het Besluit stikstofreductie en 
natuurverbetering in het Staatsblad gepubliceerd. Dit 
besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie 
en natuurverbetering zijn ingegaan in op 1 juli 2021. 
Daarmee is ook de bouwvrijstelling ingegaan op 1 juli. Het 
Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de 
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stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De 
bouwvrijstelling faciliteert de aanleg of bouw van onder 
andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en 
activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw en de sloop 
van bouwwerken. Gelijktijdig reserveert het kabinet in de 
periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in 
de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende 
maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt 
afspraken met de bouwsector over deze reductie en 
bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- 
en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de 
structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de 
(stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden 
gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien 
nodig. 

De nieuwe wetgeving omtrent de partiële vrijstelling voor 
de aanlegfase wordt nu al in twijfel getrokken. Het zou 
kunnen dat door uitspraak van de rechter of Raad van 
State na verloop van tijd de wetgeving onderuit gehaald 
wordt omdat het veel overeenkomsten vertoont met de 
oude PAS-systematiek. Zeker bij procedures of 

vaststellingen die langer lopen, zoals een 
bestemmingsplan, of wanneer de uitvoering verder in de 
toekomst is gepland, is de kans aanwezig dat er later 
alsnog een stikstofberekening van de aanlegfase nodig is. 
Het is daarom in veel gevallen aan te raden de aanlegfase 
toch te berekenen. Deze keuze is echter aan de 
initiatiefnemer. 

De afstand tot depositiegevoelige Natura 2000-gebieden 
(inclusief habitatsoorten) is ruim 7 kilometer. 

Gezien de afstand tot de Natura2000 gebieden en de 
geplande ontwikkeling kan gesteld worden dat er geen 
depositie wordt verwacht.  

Advies / conclusie 

Een AERIUS berekening is uitgevoerd door BJZ.nu B.V. Er is 
geconcludeerd dat er geen stikstofdepositite met mogelijk 
significant negatieve effecten op natura 2000 gebieden 
plaatsvindt. 
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6. Soortbescherming  

De wet natuurbescherming kent twee vormen van 
soortbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling 
gekoppeld aan de juridische status van de soorten: 

• Algemene zorgplicht 
• Zorgvuldig handelen 

Algemene zorgplicht 

Heb respect voor alle wilde flora en fauna en tracht het 
doden, verontrusten en beschadigen van aanwezige 
soorten te voorkomen of, indien voorkomen in redelijkheid 
niet mogelijk is, dit zo veel mogelijk te beperken. 

Zorgvuldig handelen 

Deze vorm van soortbescherming is gekoppeld aan 
soorten met een juridisch beschermde status. Er dient 
invulling te worden gegeven aan zorgvuldig handelen 
tijdens de uitvoering van werken die vallen onder 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Zorgvuldig handelen betreft: 

1. Voorkomen dat schade optreedt aan beschermde 
planten en dieren (bijvoorbeeld andere 
projectlocatie kiezen). 

2. Beperken van schade aan beschermde planten en 
dieren (bijvoorbeeld beschermingszone hanteren 
rondom een bewoond vogelnest of verplaatsen 
beschermde planten). 

3. Ongedaan maken van schade aan beschermde 
planten en dieren: 

Preventief: alternatieve verblijfplaats (mitigerende 
maatregelen) realiseren voordat het werk uitgevoerd 
wordt (bijvoorbeeld aanleg van een poel voor de gewone 
pad). 

Achteraf: opgelegd door het bevoegd gezag indien 
onzorgvuldig is gehandeld. 

6.1 Flora 

Toetsing aan gebiedsbescherming vindt uitsluitend plaats 
indien beschermde gebieden in het geding zijn, terwijl 
toetsing aan de soortbescherming altijd vereist is, zowel 
binnen als buiten beschermde gebieden. 

Bevinding veldbezoek 

Het terrein is nauwkeurig onderzocht op inheemse en 
uitheemse beschermde vegetatie. Er zijn geen 
(groeiplaatsen van) beschermde soorten aangetroffen. 
Ook de geraadpleegde databanken geven geen 
aanwijzingen naar beschermde soorten op de 
projectlocatie. 

De planlocatie betreft een compleet bebouwd terrein met 
een zeer veel verharding. 
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6.2 Fauna 

Vogels 

Op de planlocatie is bebouwing aanwezig in de vorm van 
een schoolgebouw, fietsenstalling/schuur en een blokhut. 
De te slopen bebouwing is tijdens het veldbezoek 
gecontroleerd op holten en / of kieren wat het gebouw 
toegankelijk maakt voor soorten welke menselijke 
bebouwing gebruikt als vaste rust- of verblijfplaats. Hierbij 
kan gedacht worden aan de soorten zoals de huismus en 
gierzwaluw. Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de 
opstallen laagbouw, blokhut en schuur/fietsenstalling is 
voorzien van een plat dan wel een bitumen dak zonder 
bedekking als dakpannen. Deze daken bieden dus geen 
mogelijkheid tot nestgelegenheid voor eerder genoemde 
soorten. Invliegopeningen voor bijvoorbeeld de 
gierzwaluw ontbreken. De hoogbouw van de planlocatie is 

wel gedekt met dakpannen. Deze vormen echter een 
geheel en zijn aan de gootzijde voorzien van zogenaamde 
vogelschroot. Het pannendak is niet toegankelijk voor de 
eerder genoemde soorten. 

Het habitat in de omgeving (tuinen en erven) is geschikt 
voor de huismus door de aanwezigheid van 
(groenblijvende) struiken, straatgras, zandbaden en water.  

De gierzwaluw maakt ook gebruik van menselijke 
bebouwing als nestplaats. Deze 90- dagenvogel broedt 
veelal onder dakpannen. Een aantal voorwaarden stelt de 
gierzwaluw aan zijn nestplaats (kolonie). Een potentiële 
nestplaats is vrijwel nooit onder de 3 meter te vinden in 
verband met het aan- en afvliegen en doorgaans ook niet 
in de onmiddellijke omgeving van bomen. De planlocatie 
en de bebouwing voldoet niet aan deze voorwaarde. 
Gierzwaluwen hebben invliegopeningen nodig van ca 55 x 
20 mm. Dergelijke holten zijn niet aangetroffen op een 
hoogte van meer dan drie meter.  

Van de vogels uit categorie 5 (zie tabel 3) kunnen in de 
omgeving worden verwacht: vink (Fringillidae), pimpelmees 
(Cyanistes caeruleus), koolmees (Parus major), ekster (Pica 
pica) kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus), en spreeuw 
(Sturnus vulgaris). Hiernaast kunnen binnen het 
plangebied zangvogels aanwezig zijn die in tuinen en 
stedelijk gebied broeden zoals de merel (Turdus merula), 
heggenmus (Prunella modularis) en winterkoning 
(Troglodytes troglodytes) en overige vogels die broeden in 
gebouwen onder bijvoorbeeld dakpannen, zoals de kauw 
(Coloeus monedula).  
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Het voorkomen van vogels zoals genoemd in de verdragen 
van Bonn en Bern kan niet worden uitgesloten. Deze 
soorten vallen zowel onder het beschermingsregime 
Vogelrichtlijn als het beschermingsregime Habitatrichtlijn. 
Voor deze soorten geldt dat ze niet opzettelijk mogen 
worden verstoord, ongeacht hun staat van 
instandhouding. 

Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op 
handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste rust- of 
verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. Voor 
werkzaamheden met schadelijke effecten op broedvogels 
wordt veelal geen ontheffing verleend, omdat het 
uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
over het algemeen een goed alternatief vormt. In het kader 
van de Wet natuurbescherming wordt voor het 
broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, omdat 
deze per soort en vaak per jaar kan verschillen. Van 
belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de 
datum. Voor de meeste soorten kan de periode tussen half 
maart en eind juli worden aangehouden als broedseizoen. 

Advies / conclusie 

Ten aanzien van vogels zijn nadere onderzoeken niet 
noodzakelijk.  
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Jaarrond beschermde nesten 

In onderstaande tabel zijn nesten opgenomen welke door 
de wetgever/Provincie Overijssel jaarrond beschermd zijn. 
Geen van deze nesten zijn waargenomen 

 

 

 

  

Nederlandse naam Bescherming Nederlandse naam Bescherming Nederlandse naam Bescherming 
Steenuil Categorie 1 Raaf Categorie 4 Grote bonte specht Categorie 5 
Gierzwaluw Categorie 2 Ransuil Categorie 4 Grutto Categorie 5 
Huismus Categorie 2 Sperwer Categorie 4 IJsvogel Categorie 5 
Huiszwaluw Categorie 2 Torenvalk Categorie 4 Kleine bonte specht Categorie 5 
Roek Categorie 2 Wespendief Categorie 4 Kortsnavelboomkruiper Categorie 5 
Boerenzwaluw Categorie 3 Zeearend Categorie 4 Middelste bonte specht Categorie 5 
Bosuil Categorie 3 Zwarte wouw Categorie 4 Oeverzwaluw Categorie 5 
Grote gele kwikstaart Categorie 3 Blauwe reiger Categorie 5 Ringmus Categorie 5 
Kerkuil Categorie 3 Bonte vliegenvanger Categorie 5 Spreeuw Categorie 5 
Oehoe Categorie 3 Boomklever Categorie 5 Tapuit Categorie 5 
Ooievaar Categorie 3 Boomkruiper Categorie 5 Tureluur Categorie 5 
Slechtvalk Categorie 3 Draaihals Categorie 5 Veldleeuwerik Categorie 5 
Zwarte Specht Categorie  Gekraagde roodstaart Categorie 5 Wulp Categorie 5 
Boomvalk Categorie 4 Glanskop Categorie 5 Zomertortel Categorie 5 
Buizerd Categorie 4 Grauwe vliegenvanger Categorie 5 Zwarte mees Categorie 5 
Havik Categorie 4 Groene specht Categorie 5 zwarte roodstaart Categorie 5 
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Vleermuizen 

Het leefgebied van beschermde vleermuizen (artikel 3.5 
Habitatrichtlijn bijlage IV) bestaat uit verblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageergebieden. In onderstaande tabel 
worden deze onderdelen nader toegelicht. 

Zoals reeds eerder is beschreven is de opstal op de 
planlocatie opgetrokken uit dubbelsteens muren met een 
spouwmuur. De opstal is niet toegankelijk door middel van 
bijvoorbeeld open stootvoegen of overige holten en 
kieren. Dus ook niet voor de vleermuis. Naar verwachting 
zijn er in de eerder genoemde opstallen in potentie geen 
verblijfplaatsen aanwezig. 

Bomen met vleermuispotentie zijn op de planlocatie niet 
aanwezig. De aanwezige bomen nabij de planlocatie zijn 
klein van omvang en missen holten dan wel loshangende 
schors. Eventuele verblijfplaatsen in de aanwezige bomen 
komen met de geplande ontwikkeling niet te vervallen. 

Boombewonende soorten ondervinden geen blijvende 
hinder van de planontwikkeling. 

Schade op onmisbare vliegroutes en foerageergebieden 
van vleermuizen is niet te verwachten. Het 
foerageergebied blijft intact hetzij anders ingericht. Een 
nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen is 
zoals eerder beschreven niet noodzakelijk. 

Het biotoop en habitat laat zich het beste omschrijven 
door stedelijke omgeving. 

Advies / conclusie 

Een nader onderzoek (conform het vleermuisprotocol 2021) 
naar gebouw- of boombewonende vleermuizen is niet 
noodzakelijk. Dit geldt ook voor lijnelementen / vliegroutes 
of foerageergbieden. 
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Vleermuizen  

Verblijfplaats 
Een object (gebouw, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) 
waarin een of meerdere vleermuizen verblijven (overdag of 
’s winters, met enige regelmaat). Zomerverblijfplaats: Een 
verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet 
in winterslaap zijn waarvan niet aangetoond is dat het een 
kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. 

Kraamverblijfplaats 
Een verblijfplaats van een kraamgroep met vrouwtjes met 
jongen. 

Paar(verblijf)plaats 
Een verblijfplaats of de omgeving daarvan, waar ten 
minste een baltsend mannetje of meerdere vleermuizen 
overdag verblijven en paren of komen zwermen. Welk 
gedrag is waar te nemen, is afhankelijk van de soort. Te 
herkennen aan zwermgedrag en/of baltsroepen. 
(Zwermen bij het invliegen komt bij meer verblijfsfuncties 
voor.) 

Winterverblijfplaats 
Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere 
vleermuizen in winterslaap (hybernation) gaan. Het betreft 
bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven nogal 
eens een voormalige paarplaats of een andere 
verblijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone 
dwergvleermuis massa winterverblijfplaatsen en 
winterverblijfplaatsen voor kleinere groepen te 
onderscheiden. 

Vliegroute 
Een vaste route van een vleermuis of een groep van 
vleermuizen vanaf een verblijfplaats naar een 
foerageergebied of tussen verblijfplaatsen visa versa. 

Migratieroute 
Een vaste route van zomerleefgebied naar 
winterverblijfplaats of winterleefgebied en visa versa. 

Foerageergebied 
Een gebied waar een vleermuis of een groep van 
vleermuizen foerageert. 
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Overige zoogdieren 

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en 
Bonn 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vaste verblijfplaatsen van 
overige zoogdieren die zijn opgenomen op Habitatrichtlijn 
en de Verdragen van Bern en Bonn aangetroffen. 

Bever en otter 

In het plangebied zijn geen sporen van de otter (Lutra 
lutra) of bever (Castor fiber) aangetroffen. Het voorkomen 
van beide soorten kan hiermee redelijkerwijs worden 
uitgesloten. In de diverse databases zijn geen 
verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 
Vanwege het bebouwde karakter van het plangebied is het 
habitat voor deze soort ongeschikt. 

Hamster, hazelmuis en noordse woelmuis 

Het verspreidingsgebied van de hamster (Cricetus 
cricetus) en hazelmuis (Muscardinus avellanarius) is 
beperkt tot Zuid-Limburg. Voor de noordse woelmuis 
(Microtus oeconomus) geldt dat deze soort een zeer natte, 
kruidenrijke vegetatie behoeft en dat de verspreiding zich 
beperkt tot de lage, natte delen van Nederland. Derhalve 
kan worden gesteld dat binnen het plangebied geen van 
de genoemde soorten voorkomen. In de diverse databases 
zijn geen verspreidingsgegevens bekend nabij het 
plangebied. 

 

Slaapmuizen 

Het verspreidingsgebied van de eikelmuis (Eliomys 
quercinus) beperkt zich tot specifieke gebieden in Zuid-
Limburg. De soort kan voor het plangebied worden 
uitgesloten. In de diverse databases zijn geen 
verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 

Ware muizen 

Het verspreidingsgebied van de grote bosmuis (Apodemus 
flavicollis) beperkt zich tot de oostgrens van Nederland en 
ligt ver buiten het plangebied. In de diverse databases zijn 
geen verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 
Voor de overige ware muizen geldt dat zij door de 
provincie Overijssel voor ruimtelijke ingrepen zijn 
vrijgesteld van de Wet natuurbescherming. 

Spitsmuizen 

Het verspreidingsgebied van de veldspitsmuis (Crocidura 
leucodon) betreft Twente en Zeeuws-Vlaanderen en ligt 
derhalve buiten het plangebied. De waterspitsmuis 
(Neomys fodiens) is gebonden aan schone wateren met 
een rijke oevervegetatie. Derhalve kan worden gesteld dat 
beide soorten niet in het plangebied voorkomen. Voor de 
overige spitsmuizen geldt dat zij door de provincie 
Overijssel voor ruimtelijke ingrepen zijn vrijgesteld van de 
Wet natuurbescherming. In de diverse databases zijn geen 
verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 
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Woelmuizen 

De verspreiding van de molmuis (Arvicola scherman) is 
beperkt tot Limburg. Sporen zijn van deze soort niet 
aangetroffen. De planlocatie leent zich dan ook niet voor 
deze soort. De overige onder dit beschermingsregime 
vallende woelmuizen zijn door de provincie Overijssel voor 
ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet 
natuurbescherming. In de diverse databases zijn geen 
verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 

Eekhoorn 

Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van de 
eekhoorn (Sciurus vulgaris) of knaagsporen aangetroffen. 
De bomen op het plangebied zijn onderzocht. Vanwege 
het seizoen zijn de bomen minder goed te inspecteren 
door het blad. Het plangebied vertoont echter geen 
essentiële functie voor de eekhoorn.  

Haasachtigen, egel en vos 

Deze soorten zijn door de provincie Overijssel voor 
ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet 
natuurbescherming. 

Marterachtigen 

Op het perceel zijn geen sporen van marterachtigen 
aangetroffen. Er is middels een UV- lamp een inspectie 
uitgevoerd in rommelige hoekjes. Hier zijn geen 
(poep)sporen of prooiresten aangetroffen. De 
marterachtigen hebben dan ook geen essentieel 
foerageergebied in of nabij het plangebied. 

De bunzing (Mustela putorius), hermelijn (Mustela erminea) 
en wezel (Mustela nivalis) zijn niet te verwachten op de 
planlocatie. In de diverse databases zijn geen 
verspreidingsgegevens bekend nabij het plangebied. 

Overige zoogdieren 

De in Nederland voorkomende zoogdieren betreffen of 
zeezoogdieren of slechts zelden in Limburgse bossen 
waargenomen soorten (de wilde kat (Felis silvestris) en lynx 
(Lynx lynx) en de in Nederland gevestigde wolf (Canis 
lupus)) ofwel in het bos of open veld levende grote 
hoefdieren. Derhalve kan worden gesteld dat binnen het 
plangebied geen overige zoogdieren voorkomen. In de 
diverse databases zijn wel verspreidingsgegevens bekend 
nabij het plangebied. 

Reptielen en amfibieën en vissen 

Het plangebied ligt buiten het bereik van beschermde 
reptielen en amfibieën. De kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris), gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker 
(Rana temporaria), bastaardkikker (Pelophylax esculentus) 
en meerkikker (Pelophylax ridibundus) zijn door de 
provincies voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld van de Wet 
natuurbescherming. De effectafstanden en invloeden van 
genoemde soorten zijn dus irrelevant. De ingreep heeft 
geen invloed op het habitat van deze soorten. De 
beschermde vissen zijn rivieroptrekkende zoutwater 
soorten die niet of nauwelijks in Nederland worden 
aangetroffen. De beekdonderpad (Cottus rhenanus), 
beekprik (Lampetra planeri), elrits (Phoxinus phoxinus) en 
gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus) zijn soorten 
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van schone heldere continu stromende beken en zijn 
(grotendeels) beperkt tot de provincie Limburg. De 
beekprik komt ook elders op de hogere zandgronden voor 
en van de elrits bevindt zich een geïsoleerde populatie op 
de Veluwe. De kwabaal (Lota lota) is een soort van grote 
wateren en riviertjes. Dergelijke leefgebieden komen in het 
plangebied ook niet voor. Derhalve kan worden gesteld 
dat in het plangebied geen onder dit beschermingsregime 
voorkomende vissen te verwachten zijn. De ingreep heeft 
geen invloed op het habitat van deze soorten. 

Vlinders en libellen 

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of 
vegetaties voor die geschikt zijn als leefgebied voor onder 
dit beschermingsregime vallende libellen en dagvlinders. 
Het voorkomen van deze libellen en vlinders kan daarom 
redelijkerwijs worden uitgesloten.  

Overige ongewervelden 

Het oeveraas (Palingenia longicauda), de juchtleerkever 
(Osmoderma eremita) en Bataafse stroommossel (Unio 
crassus) zijn uit Nederland verdwenen. Van de 
vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) is slechts een 
populatie nabij Maarheeze (Noord-Brabant) bekend. 
Omdat veensloten en vennen met schoon water ontbreken 
in het plangebied kan het voorkomen van andere overige 
ongewervelden redelijkerwijs worden uitgesloten. Het 
plangebied bevindt zich buiten het bekende 
verspreidingsgebied van de Europese rivierkreeft (Astacus 
astacus) en het vliegend hert (Lucanus cervus). In de 
diverse databases zijn geen verspreidingsgegevens 
bekend nabij het plangebied.
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6.3 Bescherming houtopstanden 

Op de planlocatie worden geen bomen gekapt zoals 
bedoeld in het onderdeel houtopstanden van de Wet 
Natuurbescherming. Overtreding op dit onderdeel Wet 

natuurbescherming is niet aan de orde. Mogelijk diente er 
wel een gemeentelijke kapvergunning aangevraagd te 
worden voor eventuele kap van de een boom.

 
Houtopstanden 

Hoofdstuk 4 wet natuurbescherming regelt de bescherming 
van houtopstanden. Een bij wet beschermde houtopstand 
betreft een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, 
struiken, hakhout of griend buiten de bebouwde kom, die een 
oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of bestaat 
uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, 
gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het kappen (van 
een deel) van een beschermde houtopstand geldt meld- 
(artikel 4.2) en herplantplicht (artikel 4.3). Er geldt een verbod 
op de kap als het voornemen daartoe niet (maximaal een jaar 
en minimaal een maand) vooraf is gemeld bij bevoegd gezag. 
Binnen drie jaar moet dezelfde grond op bosbouwkundig 
verantwoorde wijze zijn herbeplant. De gemeenteraad stelt 
de grens bebouwde kom Wet natuurbescherming vast. Het 
bevoegd gezag is meestal de provincie waar (het grootste 
deel van) de ingreep plaatsvindt, soms is dat het Rijk. 
Provinciale staten kunnen in de provinciale verordening 
regels opnemen over de melding en de herplant, zoals 
herplant op andere gronden dan waar de (deels) gevelde 
opstand stond. 

 

 

 
Deze regel geldt niet voor : 

1. Houtopstanden binnen de bij besluit van de 
gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 
bebouwde kom; 

2. Houtopstanden op erven of in tuinen; 
3. Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
4. Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als 

kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
5. Kweekgoed; 
6. Uit populieren of wilgen bestaande: 

a. Wegbeplantingen; 
b. Beplantingen langs waterwegen, en 
c. Eenrijige beplantingen langs 
landbouwgronden; 

7. Het dunnen van een houtopstand; 
8. Uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande 

beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa, indien zij: 
a. Ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
b. Bestaan uit minstens tienduizend stoven per 
hectare per beplantingseenheid, zijnde een 
aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden 
door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 
c. Zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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Verantwoording 

Literatuur/bronnen 

• Wet Natuurbescherming 
• Omgevingsverordening 
• Fauna inventarisatie, Rik Schoon 
• 150416_Rapport_Effectafstanden_Natura_2000.pdf 

Materiaal 

• Camera 
• Zaklamp 
• Thermometer 
• Windmeter 
• Verrekijker 
• Endoscoop 
• Ladder (5 meter) 
• Uv lamp 

 

 

 

 

 

 

Internet 

• www.rvo.nl 
• www.bij12.nl 
• wwww.verspreidingsatlas.nl 
• www.ndff.nl 
• www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 
• https://atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten 
• www.natura2000.nl 
• https://www.infomil.nl 
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Vrijgestelde soorten per provincie 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Aardmuis Microtus agrestis x x x x x x x x x x x x x

Bosmuis Apodemus sylvaticus x x x x x x x x x x x x x

Bunzing Mustela putorius x5 x x x x x

Dwergmuis Micromys minutus x x x x x x x x x x x x x

Dwergspitsmuis Sorex minutus x x x x x x x x x x x x x

Egel Erinaceus europaeus x x x x x x x x x x x x

Eekhoorn Sciurus vulgaris x

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus x x x x x x x x x x x x x

Haas Lepus europeus x x x x x x x x x x x

Hermelijn Mustela erminea x5 x x x x x

Huisspitsmuis* Crocidura russula x x x x x x x x x x x x x

Konijn Oryctolagus cuniculus x x x x x x x x x x x x

Molmuis Arvicola scherman x

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus x x x x x x x x x x x

Ree Capreolus capreolus x x x x x x x x x x x x x

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus x x x x x x x x x x x x x

Steenmarter Martes foina x x2

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus x x x x x x x x x x x x

Veldmuis* Microtus arvalis x x x x x x x x x x x x x

Vos Vulpes vulpes x x x x x x x x x x x x x

Wezel Mustela nivalis x x5 x x x x x

Wild zwijn Sus scrofa x

Woelrat Sus scrofa x x x x x x x x x x x x x
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Bruine kikker Rana temporaria x x x x x x x x x x x x x

Gewone pad Bufo bufo x x x x x x x x x x x x x

Hazelworm Anguis fragilis x3

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris x x x x x x x x x x x x x

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara x4

Meerkikker Pelophylax ridibundus x x x x x x x x x x x x x

Middelste groene kikker / bastaardkikker Pelophylax klepton esculentus x x x x x x x x x x x x x

* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid

x1 = vrijstelling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november

x2 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari

x3 = vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september

x4 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober

x5 = de vrijstelling voor deze soorten wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening 2022

Amfibiën en reptielen
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Disclaimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze QuickScan is vervaardigd op verzoek van de 
opdrachtgever zoals hierboven aangegeven. Niets uit 
deze QuickScan mag, met uitzondering van de 
opdrachtgever, worden vermenigvuldigd of 
openbaar gemaakt worden door middel van 
scanning, druk, internet, kopie of andere wijze zonder 
schriftelijke toestemming van Bureau Natuurlijk, noch 
mag het zonder deze toestemming voor een ander 
doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd 
is. Bureau Natuurlijk is niet aansprakelijk voor 
vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van de 
werkzaamheden of andere gegevens verkregen. De 
opdrachtgever vrijwaart Bureau Natuurlijk voor 
aanspraken van derden in verband met deze 
toepassing. Omdat ecologisch onderzoek een 
momentopname is, kan de aanwezigheid van 
beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of 
bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan 
verandering en jurisprudentie onderhevig. Wij zijn 
echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of 
fauna, noch voor de gevolgen van veranderende 
wetgeving of jurisprudentie. 

© 2022 Bureau Natuurlijk; Nunspeet 
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Foto’s 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

Voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Kerkegaarden 1 in 
de kern Diepenheim. Initiatiefnemer is voornemens om het perceel te ontwikkelen ten behoeve van 7 
woningen. Met de woningbouwontwikkeling wordt ingespeeld op de concrete woningbehoefte in Diepenheim. 
Concreet gaat het over het realiseren van 7 grondgebonden woningen, in de vorm van rijwoningen bestaande 
uit 4 woningen van 1 laag met kap en 3 woningen van 1,5/2 lagen met kap.  

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Diepenheim”, waardoor een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan 
het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze 
ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op de M.e.r.- beoordeling gegeven. 

Het projectgebied ligt aan de Kerkegaarden te Diepenheim en staat kadastraal bekend als Diepenheim, sectie 
B, nummer 3464. 

In afbeelding 1 is de ligging van het projectgebied in de kern Hof van Twente (rode ster) en de directe 
omgeving (rode kader) weergegeven. 

 
Afbeelding 1: Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

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 (kolom 3, plannen);  
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 plan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (kolom 4, besluiten);  
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 plan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 
 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

Het realiseren van woningen is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het realiseren van woningen is als een stedelijk 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Diepenheim, herziening Kerkegaarden 1 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

4 

ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De 
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 

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

In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van 2.000 of meer woningen en wordt de oppervlakte 
van 100 hectare niet overschreden. Het oppervlak van het gehele projectgebied bedraagt namelijk circa 1.600 
m². Daarnaast gaat het niet om 2.000, maar slechts 7 woningen. 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.  

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

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

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 

Betrokken partijen 

Bij het project is de gemeente Hof van Twente betrokken. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de 
gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente het bevoegd gezag. Daarnaast worden de provincie 
Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het proces bij 
het project betrokken 

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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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling en de projectlocatie. 

Voorgenomen ontwikkeling 

De voorgenomen ontwikkeling ziet toe op de realisatie 7 woningen, in de vorm van rijwoningen bestaande uit 
4 woningen van 1 laag met kap en 3 woningen van 1,5/2 lagen met kap 

Het parkeren wordt in het projectgebied opgevangen met 16 parkeerplaatsen en een optie voor 3 extra 
parkeerplaatsen. 

Locatiekenmerken 

Het projectgebied ligt in het zuiden van de kern Diepenheim. Het perceel staat kadastraal bekend als 
Diepenheim, sectie B, nummer 3464. De indicatieve begrenzing van het projectgebied is met de rode omlijning 
en een rode ster weergegeven in afbeelding 1. 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens 
het bouw- en woonrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig 
zijn. De woningen zullen gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie. 

De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woningen uitsluitend de huishoudelijke afvalstoffen. 
Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen inzamelen en 
vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. 

Verontreiniging en hinder 

In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en 
naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er 
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt 
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de activiteiten geen nadelige effecten op het milieu en de omgeving 
plaatsvinden. Woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies. Zoals in hoofdstuk 3 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 en er worden geen risicovolle technieken toegepast. 
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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. 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om de woningbouwontwikkeling van acht woningen. 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, ecologie en stikstof. In dit hoofdstuk 
worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op tijdelijke 
hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten zijn door diverse externe bureaus 
onderzoeken uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s.  

Verkeer  

BJZ.nu heeft in de toelichting van het bestemmingsplan de verkeersgeneratie ten gevolge van het plan in beeld 
gebracht (subparagraaf 5.5.2). Uit de berekening blijkt dat het voornemen resulteert in een verkeersgeneratie 
van 51,8, afgerond 52 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.  

De omliggende infrastructuur is berekend op de herontwikkeling van het projectgebied naar een woongebied. 
De verkeersgeneratie voorkomend uit het plan past binnen de maximale capaciteit van de omliggende wegen. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

Geluid  

Woningen zijn niet opgenomen in de VNG-uitgave, omdat woningen in beginsel niet aan te merken zijn als 
milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties 
(leefgeluiden), hiervoor gelden echter geen normen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de 
geluidsituatie wordt ingeschaald op neutraal. 

Luchtkwaliteit 

Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie geen extra 
verkeersbewegingen tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat betreft de voertuigbewegingen is 
aangesloten op hetgeen opgenomen bij het aspect ‘verkeer’, waarbij de bestaande verkeersbewegingen 
buiten beschouwing zijn gelaten.  

Het aandeel vrachtverkeer is op 0% gezet, aangezien het voornemen uitsluitend de functie ‘wonen’ betreft. 
Het aandeel van vrachtverkeer in de aanlegfase is buiten beschouwing gelaten, omdat dit tijdelijk van aard is. 
De berekening laat het volgende beeld zien. 
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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 luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal. 

Water  

Algemeen  

Het projectgebied is gelegen in de bebouwde kom van Diepenheim. De locatie bevindt zich niet binnen een 
grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied. 

Grondwater 

Binnen het projectgebied zijn geen gevallen van grondwateroverlast bekend. 

Oppervlaktewater  

Naar aanleiding van dit plan zal geen extra oppervlaktewater gecreëerd worden. Er kan gesteld worden dat het 
plan geen nadelige gevolgen veroorzaakt voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.  

Afvalwater  

Het afvalwater wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van gebruik van de gemeentelijke riolering.  

Hemelwater  

Het schoonhemelwater wordt zoveel mogelijk in het projectgebied vastgehouden.  

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal gedetailleerd worden beschreven op 
welke wijze met het hemelwater wordt omgegaan. Geconcludeerd wordt dat het aspect water niet leidt tot 
mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van water wordt 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 Natuurbeschermingswet 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. 

Gebiedsbescherming 

Volgens het wettelijk kader ten aanzien van gebiedsbescherming zoals vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming zal Nederland aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hiernaast is het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

Het projectgebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 
2000-gebied is ‘Borkeld’ op een afstand van circa 7,9 kilometer. Het projectgebied ligt niet binnen de 
begrenzing van het NNN. Het projectgebied bevindt zich niet in of in de nabijheid van een NNN-gebied. Gezien 
de aard en omvang van de ontwikkeling en de onderlinge afstand tot het NNN is geen sprake van een 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden.  

Tot slot wordt opgemerkt dat, vanwege de ruime afstand van het projectgebied tot Natura 2000-gebieden, op 
voorhand wordt geconcludeerd dat het voornemen door geluid, licht of trillingen geen negatieve effecten 
veroorzaakt voor Natura 2000-gebieden. 

Soortbescherming 

In voorliggend geval wordt de voormalige bebouwing gesloopt. Door Bureau Natuurlijk is ter plaatse van het 
projectgebied een quickscan ecologie uitgevoerd. Hierna volgen de conclusies: 

• Flora: geen overtreding wet natuurbescherming;  
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• Vleermuizen: geen overtreding wet natuurbescherming;  

• Zoogdieren: geen overtreding wet natuurbescherming;  

• Vogels: geen overtreding wet natuurbescherming; 

• Overige soorten: geen overtreding 

Het aspect ecologie leidt niet tot mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan. 
In voorliggend geval zal gedurende de bouw van de woningen enige hinder als gevolg van 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en 
bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te 
leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde 
tijdelijke hinder volledig vervallen.  

Verder is via de AERIUS-berekening de stikstofdepositie in de aanlegfase onderzocht. Uit de berekening van de 
aanlegfase volgt geen depositiewaarde hoger dan 0,00 mol/ha/jr. 

Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

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 behelst het realiseren van 7 woningen, een en ander met bijbehorende 
(parkeer)voorzieningen. 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. Het voornemen past in de stedelijke structuur van Diepenheim. 
Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  

Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen omwonenden en flora en fauna hinder ondervinden. 
Geconstateerd is dat de hinder voor omwonenden en de effecten op flora fauna beperkt en slechts tijdelijk is.  

Plaats van de activiteit  

Het projectgebied is geheel binnen grondgebied van de gemeente Hof van Twente. De voorgenomen activiteit 
is niet gelegen in beschermd gebied in het kader van waterhuishouding of natuur. Binnen het projectgebied 
zelf zijn ook geen waardevolle groenstructuren aanwezig. 

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, 
water en ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en onomkeerbare milieugevolgen 
met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.  

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 
m.e.r. noodzakelijk maakt. 
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	15-07-2022

Digitale	watertoets
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IS	OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN
ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Korte	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	van	bestaande
bebouwing	inhoudt?

nee

2.	 Worden	in	het	plan	meer	dan	10	wooneenheden	gerealiseerd?

nee

3.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?

nee

4.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe	met
meer	dan	1500m2?

nee

5.	 Wordt	op	het	perceel	hemelwater	(HWA)	en	afvalwater	(DWA)	verzameld	in	dezelfde
rioolbuis?

nee

6.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?

nee

7.	 Worden	er	op	bedrijfsmatige	wijze	activiteiten	verricht	waardoor	het	verharde
oppervlak	verontreinigd	raakt?

nee

8.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	hoogte	van	de	weg	en	de	bovenzijde	van	de
begane-grondvloer	minder	dan	30	centimeter?

nee

9.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	GHG	(Gemiddelde	Hoogste	Grondwaterstand)	en
de	bovenzijde	van	de	begane-grondvloer	minder	dan	80	centimeter?

nee

10.	 bargerveen

nee
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11.	 beekherstel

nee

12.	 grondwaterbes_en_stiltegebied

nee

13.	 ruimtevoorvecht

nee

14.	 verbodszone	diepe	boringen

nee

15.	 zoekgebied

nee

16.	 primaire	watergebieden

nee

17.	 RWZI

nee

18.	 strokenkaart

nee

19.	 pers leidingen

nee

20.	 rioolgemalen

nee

21.	 keurzone

nee

22.	 gewijzigd	klimaat

nee
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23.	 huidig	klimaat

nee
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1.	 Korte	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	op	uw	plan	de	korte
procedure	van	toepassing	is .	U	kunt	in	de	waterparagraaf	volstaan	met	de
standaard	waterparagraaf.

Wat	moet	ik	doen?
Geachte	heer/mevrouw,
U	heeft	een	watertoets	uitgevoerd	op	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Op
basis 	van	deze	toets	volgt	u	de	korte	procedure.	Dit	houdt	in	dat	u	direct	door	kunt
gaan	met	de	planvorming	van	uw	plan	onder	de	voorwaarde	dat	u	de	standaard
waterparagraaf	uit	dit	document	toepast.
STANDAARD	WATERPARAGRAAF
Belangrijk	instrument	om	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen	te	waarborgen	is 	de
watertoets,	die	s inds	1	november	2003	wettelijk	is 	verankerd.	Initiatiefnemers	zijn
verplicht	in	ruimtelijke	plannen	een	beschrijving	op	te	nemen	van	de	gevolgen	van
het	plan	voor	de	waterhuishouding.	Het	doel	van	de	wettelijk	verplichte	watertoets
is 	te	garanderen	dat	waterhuishoudkundige	doelstellingen	expliciet	en	op	een
evenwichtige	wijze	in	het	plan	worden	afgewogen.	Deze	waterhuishoudkundige
doelstellingen	betreffen	zowel	de	waterkwantiteit	(veiligheid,	wateroverlast,
tegengaan	verdroging)	als 	de	waterkwaliteit	(riolering,	omgang	met	hemelwater,
lozingen	op	oppervlaktewater)	.	Deze	standaard	waterparagraaf	heeft	betrekking	op
het	plan.
Waterbeleid
De	Europese	Kaderrichtlijn	Water	is 	richtinggevend	voor	de	bescherming	van	de
oppervlaktewaterkwaliteit	in	de	landen	in	de	Europese	Unie.	Aan	alle
oppervlaktewateren	in	een	stroomgebied	worden	kwaliteitsdoelen	gesteld	die	in
2015	moeten	worden	bereikt.	Ruimtelijk	relevant	rijksbeleid	is 	verwoord	in	de	Nota
Ruimte	en	het	Nationaal	Waterplan	(inclus ief	de	stroomgebiedbeheerplannen).
Op	provinciaal	niveau	zijn	de	Omgevingsvis ie	en	de	bijbehorende
Omgevingsverordening	richtinggevend	voor	ruimtelijke	plannen.	Het	Waterschap
Vechtstromen	heeft	de	beleidskaders	van	rijk	en	provincie	nader	uitgewerkt	in	het
Waterbeheerplan	2016-2021.	De	belangrijkste	ruimtelijk	relevante	thema's	zijn
waterveiligheid,	klimaatbestendigheid	omgeving	en	ruimte	voor	waterberging.
Daarnaast	is 	de	Keur	van	Waterschap	Vechtstromen	een	belangrijk	regelstellend
instrument	waarmee	in	ruimtelijke	plannen	rekening	moet	worden	gehouden.
Op	gemeentelijk	niveau	zijn	het	in	overleg	met	Waterschap	Vechtstromen	opgestelde
gemeentelijk	Waterplan	en	het	gemeentelijk	Rioleringsplan	van	belang	bij	het
afwegen	van	waterbelangen	in	ruimtelijke	plannen.
Watersysteem	
In	het	waterbeheer	van	de	21e	eeuw	worden	duurzame,	veerkrachtige
watersystemen	nagestreefd.	Dit	betekent	concreet	dat	droge	perioden	worden
doorstaan	zonder	droogteschade,	vissterfte	en	stank,	en	dat	in	natte	perioden	geen
overlast	optreedt	door	hoge	grondwaterstanden	of	inundaties	vanuit
oppervlaktewateren.	Problemen	worden	niet	afgewenteld	op	andere	gebieden	of

DETAILS
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latere	generaties.	Het	principe	""""eerst	vasthouden,	dan	bergen,	dan	pas
afvoeren""""	is 	hierbij	leidend.	Rijk,	provincies	en	gemeenten	hebben	in	het
Nationaal	Bestuursakkoord	Water	doelen	vastgelegd	voor	het	op	orde	brengen	van
het	watersysteem.
Afvalwaterketen	
Het	zoveel	mogelijk	scheiden	van	vuil	en	schoon	water	is 	belangrijk	voor	het
bereiken	van	een	goede	waterkwaliteit.	Door	te	voorkomen	dat	grote	hoeveelheden
relatief	schoon	hemelwater	door	rioolstelsels 	worden	afgevoerd,	neemt	het	aantal
overstorten	van	verontreinigd	rioolwater	op	oppervlaktewater	af	en	neemt	de
doelmatigheid	van	de	rioolwaterzuivering	toe.	Hierdoor	verbetert	zowel	de	kwaliteit
van	oppervlaktewateren	waarop	overstorten	plaatsvinden	als 	de	kwaliteit	van	het
effluent	ontvangende	oppervlaktewater.	Indien	het	schone	hemelwater	door	middel
van	infiltratie	in	het	gebied	wordt	vastgehouden	alvorens	het	wordt	afgevoerd	naar
oppervlaktewater,	draagt	dit	bovendien	bij	aan	de	duurzaamheid	van	het
watersysteem.	Vandaar	dat	het	principe	""""eerst	schoonhouden,	dan	scheiden,	dan
pas	zuiveren""""	een	belangrijk	uitgangspunt	is 	bij	nieuwe	stedelijke	ontwikkelingen.
Als 	het	hemelwater	niet	wordt	aangekoppeld	of	wordt	afgekoppeld	van	het
bestaande	rioolstelsel	is 	oppervlakkige	afvoer	en	infiltreren	in	de	bodem
uitgangspunt.	Als 	infiltratie	in	de	bodem	niet	mogelijk	is ,	is 	lozing	op	het
oppervlaktewater	via	een	bodempassage	gewenst.
Wateraspecten	plangebied	
Waterhuishouding	Het	plan	loopt	geen	verhoogd	ris ico	op	wateroverlast	als 	gevolg
van	overstromingen.	Het	plan	heeft	geen	schadelijke	gevolgen	voor	de
waterkwaliteit	en	ecologie.	In	het	verleden	is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	geen
wateroverlast	of	grondwateroverlast	geconstateerd.	De	toename	van	het	verharde
oppervlak	is 	minder	dan	1500m2.	Het	plangebied	bevindt	zich	niet	binnen	een
beschermingszone	of	herinrichtingszone	langs	een	waterloop,	primair	watergebied,
invloedszone	zuiveringstechnisch	werk	of	een	retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid	hemelwaterafvoer	In	het	plan	wordt	het	afvalwater	en	het
hemelwater	behandeld	via	(de	gekozen	optie	wordt	hieronder	bevestigd	met	ja):	een
gemengd	stelsel	een	gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	geinfiltreerd.	ja	een
gescheiden	stelsel:	hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	oppervlaktewater.
hemelwater	wordt	afgevoerd	naar	een	hemelwaterriool	van	een	verbeterd
gescheiden	stelsel.
Aanleghoogte	van	de	bebouwing	Voor	de	aanleghoogte	van	de	gebouwen	(onderkant
vloer	begane	grond)	wordt	een	ontwateringsdiepte	geadviseerd	van	minimaal	80
centimeter	ten	opzichte	van	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand(GHG).	Bij	een
afwijkende	maatvoering	is 	de	kans	op	structurele	grondwateroverlast	groot.	Bij	het
bouwen	zonder	kruipruimte	kan	worden	volstaan	met	een	geringere
ontwateringsdiepte.	Kelders	dienen	waterdicht	te	zijn.	Om	wateroverlast	en	schade
in	woningen	en	bedrijven	te	voorkomen	wordt	geadviseerd	om	een	drempelhoogte
van	30	centimeter	boven	het	straatpeil	te	hanteren.	Ook	voor	lager,	beneden	het
maaiveld,	gelegen	ruimtes	(kelders,	parkeergarages)	moet	aandacht	worden
besteed	aan	het	voorkomen	van	wateroverlast.	In	het	plan	wordt	er	naar	gestreefd
het	voorkeursbeleid	van	het	waterschap	op	te	volgen.
Watertoetsproces	De	initiatiefnemer	heeft	het	waterschap	Vechtstromen
geinformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te	maken	van	de	digitale	watertoets.	De
beantwoording	van	de	vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	korte	procedure	van	de
watertoets	is 	toegepast.	De	bestemming	en	de	grootte	van	het	plan	hebben	een
geringe	invloed	op	de	waterhuishouding.
De	procedure	in	het	kader	van	de	watertoets	is 	goed	doorlopen.	Het	waterschap
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Vechtstromen	geeft	een	positief	wateradvies.
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.
Verklaring	Dit	document	is 	een	automatisch	gegenereerd	bestand	op	basis 	van	de
door	u	ingevulde	gegevens.	U	bent	akkoord	gegaan	met	de	door	u	ingevulde
gegevens	en	heeft	verklaard	dat	alles	naar	waarheid	is 	ingevuld.	""	"

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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 Onderwerp Waterhuishouding De Kerkegaarden 1 

 

Water en riolering 
 
Inleiding 

 
De gemeente is voornemens om de locatie Kerkegaarden 1 te gaan herontwikkelen ten 
behoeve van starterswoningen. Hier was tot voor kort de kinderopvang Hof van Twente 
gevestigd, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in OBS ‘t Stedeke. Met deze plannen wil 
de gemeente ook in Diepenheim tegemoet komen aan de vraag naar starterswoningen. 
 
Bestaande situatie 

 
Inrichting 
Binnen het plangebied was een schoolgebouw / kinderopvang. Het totaal verhard oppervlak 
in de huidige situatie binnen het plangebied (circa 1.900 m2 groot) wordt ingeschat op circa 
1.300 m2 (circa 69%). Er is nauwelijks sprake van DWA, maar tijdens hevige neerslag wordt 
vooral hemelwater afgevoerd. 
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Hoogteligging 
 

 
 
Het maaiveld in het plangebied varieert van circa NAP+12,45 meter (in de zuidoosthoek 
van het plangebied) naar circa NAP+13,10 meter (in de noordzijde van het plangebied). 
 

Bodem 
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De bodemopbouw bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand. 
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Grondwater 
 

 
 
De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) in plangebied wordt ingeschat op circa 
NAP+11,55 meter. De ontwateringsdiepte in het plangebied varieert daarmee tussen 0,9 m 
en 1,5 m. 
 
Hieronder de waterstandsmetingen van het afgelopen half jaar. 
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Oppervlaktewater 
 

 
 
In het plangebied liggen geen waterafvoerende watergangen of andere waterstaatkundige 
voorzieningen. Het betreffen watergangen die op de legger staan van Waterschap 
Vechtstromen. 
 
Riolering 
 
Rondom het plangebied ligt een gemengd rioolstelsel, deel gecombineerd met een separate 
hemelwaterafvoerleiding (HWA-leiding). Aan de westzijde in de Borculoseweg ligt een 
Ø 500 mm gemengd riool en een Ø 400 mm HWA-leiding; aan de noordzijde (eveneens 
Borculoseweg) ligt een Ø 200 mm gemengd riool en aan de zuidzijde in De Kerkegaarden 
ligt een Ø 300 mm gemengd riool en een Ø 300 mm HWA-leiding. Het gemengde stelsel 
voert het afvalwater af via eindgemaal Diepenheim (Hazendammerweg 170) naar AWZI 
Goor; de HWA voert het hemelwater af rechtstreeks naar het oppervlaktewater (onder 
andere ter plaatse van de Goorseweg). 
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Gewenste situatie 
 

 
 
Inrichting 
Het voornemen bestaat uit het realiseren van 7 starterswoningen met 16 (+3 optionele) 
parkeerplaatsen. Op basis van een gemiddelde woonbezetting van circa 2,5 personen 
wordt uitgegaan van een totale woonbezetting van circa 18 personen.  
 
Het totaal verhard oppervlak binnen het plangebied wordt ingeschat op circa 1.200 m2 
(globaal 335 m2 dakoppervlak en 865 m2 terreinverharding / toegangswegen). Dit is iets 
minder ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Afvalwater 
De maximale afvalwaterproductie bedraagt ongeveer 0,18 m3/uur. Het afvalwater wordt, 
gescheiden van hemelwater, aangesloten op het gemengde rioolstelsel in de Borculose-
straat en De Kerkegaarden. Verwacht wordt dat het bestaande rioolsysteem deze hoeveel-
heid eenvoudig kan verwerken. 
 
Hemelwater 
De bergingsopgave vanuit het 'Aansluitprotocol hemelwater' bedraagt - in het geval van een 
inbreiding - minimaal 20 mm met een overloopvoorziening naar de openbare ruimte. Vanuit 
de uitgangspuntennotitie van Waterschap Vechtstromen, dient echter rekening gehouden 
te worden met 55 mm voor waterberging. 
Voor de inbreiding wordt rekening gehouden met een waterberging van 55 mm; te reali-
seren in het plangebied. De totale bergingsopgave in het plangebied wordt daarmee 66 m3. 
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 (Verdiepende) stresstest 
 
De directe omgeving van het plangebied De 
Kerkegaarden 1 komt niet als wateroverlast-
gevoelig naar voren. In het algemeen blijft het 
hemelwater op maaiveld beperkt tot het 
straatprofiel (en niet in de woningen). 

 
Voorgesteld wordt om de waterberging voor het verhard oppervlak binnen het plangebied 
te vinden op en/of onder het parkeerterrein dat in het plangebied is geprojecteerd. In dat 
kader kan overwogen worden om de parkeervakken groen uit te voeren, zodat het 
hemelwater – al dan niet via een ondergrondse voorziening – kan infiltreren[1] in de 
ondergrond. Wellicht is het mogelijk om (een deel van) het parkeerterrein verlaagd aan te 
leggen, zodat op maaiveld het hemelwater geborgen kan worden. Ook wordt geadviseerd 
om een deel van de waterberging te vinden op het dak (groenblauwe daken); in de praktijk 
is al snel 15 à 20 mm waterberging te vinden op een dak. 
NB: Opgemerkt wordt dat het huidige maaiveldniveau ter plaatse van de geprojecteerde 

parkeerterrein het hoogste deel is van het plangebied. Bij de realisatie van het 
plangebied moet worden geprobeerd om het hemelwater zo veel mogelijk bovengronds 
af te voeren naar de locatie waar het geïnfiltreerd / verwerkt moet worden. 

Ook kan een deel van het hemelwater mogelijk worden geborgen / verwerkt in de groen-
stroken binnen het plangebied. 
 
Het overtollige hemelwater (bij neerslag meer dan de gevraagde waterberging) dient 
afgevoerd te worden op de bestaande HWA-leiding aan de westzijde van het plangebied in 
de Borculosestraat (of aan de zuidzijde van het plangebied in De Kerkegaarden). De 
voorkeur gaat uit naar bovengrondse afvoer via een (mol)goot. 
 
Opgemerkt wordt dat de aan te brengen voorzieningen op een adequate wijze te beheren 
moeten zijn (reiniging / inspectie). 
 
Als gevolg van de klimaatverandering nemen extreme neerslaggebeurtenissen toe. Om 
schade aan gebouwen te voorkomen worden ontwikkelingen getoetst aan zogenaamde 
stresstest. Voor dit plan houdt dat in dat een bui van 70 mm (in 1 uur) geen schade mag 
veroorzaken. Bij de inrichting van het plangebied moeten de drempels van de woningen 
daarom minimaal 0,30 m boven straatpeil aangelegd worden. Op deze wijze ontstaat er bij 
een extreme bui geen overlast of waterschade in de woningen. 
 
Grondwater 
 
In de toekomstige situatie zal door infiltratie van hemelwater en door de klimaatontwikkeling 
de GHG enigszins stijgen. Gelet op de huidige GHG zal naar verwachting deze verhoging 
niet leiden grondwateroverlast. 

 
1  Een geohydrologisch onderzoek moet uitwijzen in welke mate het hemelwater kan worden geïnfiltreerd in de ondergrond. 

Op basis van de gegevens van de bodem / ondergrond in de huidige situatie kan niet eenduidig worden gesteld of en in 
welke mate infiltratie mogelijk is. 
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