
Ruimtelijke onderbouwing - Bijlagen 

Vrijstellingsprocedure ex. artikel 19, lid 2 WRO 

Inbreidingslocatie Zandweg 6 te Didam (gem. Montferland) 
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1 Inleiding
Op een nieuwbouwlocatie (uitbreiding) ter plaatse van de Zandweg/Hoefijzer in Didam worden in 2008/2009 vijf nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het woningbouwplan wordt 
ontsloten via de bestaande wegen in de woonwijk. Ten behoeve van de ruimtelijke onder-bouwing is onder meer onderzoek nodig naar de lokale luchtkwaliteit en de geluidsbelasting 
door wegverkeer en de invloed van de nieuwe ontwikkeling hierop. 
Syncera heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs voor RB Vastgoed BV te Zevenaar. De berekeningen van luchtkwaliteit en de 
geluidsbelasting door verkeer zijn uitgevoerd voor de bestaande wegen ter plaatse van de nieuwbouwlocatie: het Karrewiel, de Zandweg en het Hoefijzer. Deze rapportage beschrijft de gehanteerde uitgangspunten, de resultaten van de berekeningen en de toets van de 
resultaten aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Wet geluidshinder. 
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2 Situatie
2.1 Studiegebied
De nieuwbouwlocatie omvat een oppervlakte van circa 2.750 m2. De locatie ligt midden in 
een woonwijk en is op dit moment bebouwd met één woning. In 2008/2009 worden er vijfwoningen gerealiseerd. Het kavel van de bestaande woning wordt opgesplitst. Op circa 
100 meter afstand loopt een spoorlijn. De afstand van deze spoorlijn tot de bouwlocatie is zodanig dat voor de berekening voor geluid geen aparte berekening uitgevoerd hoeft te 
worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat de invloedsfeer voor geluid van de spoorlijn circa 40 meter bedraagt. 

Figuur 1: Studiegebied nieuwbouwlocatie Zandweg/ Hoefijzer

2.2 Verkeerssituatie
De woningen zijn via het Karrewiel (doorgaande weg) en de Zandweg en het Hoefijzer 
(beide bestemmingsverkeer) voor verkeer bereikbaar.
Ten behoeve van de verkeerssituatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De bewoners per woning nemen gemiddeld drie keer dag de auto, wat leidt tot zes 

voertuigbewegingen per woning.
- Voor de verdeling van het verkeer over dag, avond en nacht is een verdeling over-

genomen van vergelijkbare wegen.
- Voor de groei van het autonome verkeer is een percentage van 1,4% op jaarbasis gehanteerd.
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Tabel 1 geeft een overzicht van het totaal aantal voertuigbewegingen op het Karrewiel, de Zandweg en het Hoefijzer, zowel in de situatie zonder als met de nieuwe woningen. In 
bijlage 1 is een uitgebreider overzicht van de bepaling van de verkeersintensiteiten en verdeling opgenomen.
Tabel 1. Verkeersintensiteiten per etmaal in de nabije omgeving van de nieuwbouwlocatie aan Zandweg/ Hoefijzer

Autonoom Inclusief nieuwbouwStraat 2007 2009 2010 2017 2009 2010 2017Karrewiel 1980 2140 2220 2780 2170 21250 2810
Zandweg 310 330 340 410 345 360 465Hoefijzer 83 89 92 113 104 119 224
Voor zowel het Karrewiel, de Zandweg als het Hoefijzer geldt een maximum snelheid van 
50 km/uur. 
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3 Wettelijk kader
In dit hoofdstuk beschrijven we het wettelijk kader in relatie tot de doelstellingen van dit onderzoek.

3.1 Wet geluidhinder
Op grond van de Wet geluidhinder moet de geluidsbelasting door wegverkeer worden 
bepaald binnen zones langs wegen. Per 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Voor nieuwe situaties moet de geluidsbelasting door wegverkeer worden bepaald in Lden 
(dB) in plaats van in dB(A). Bij de bepaling van de Lden is naast de dag- en nachtwaardeook de avondperiode van belang. De voorkeursgrenswaarde door wegverkeer bedraagt 48 dB (Lden) op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen.
Wanneer deze waarde wordt overschreden en geluidsreducerende maatregelen zijn 
redelijkerwijs niet of onvoldoende mogelijk, dan kan worden voorgesteld om een hogere waarde vast te stellen tot een maximum van 53 dB voor geluid van bestaande auto-
(snel)wegen en een maximum van 63 dB voor stedelijke (50 km/u) wegen. Indien een hogere waarde wordt vastgesteld is het ook nodig om de geluidsisolatie van een woning te 
toetsen. Met ingang van 1 januari 2007 heeft de gemeente de bevoegdheid om zelf een besluit te nemen tot vaststelling van een hogere grenswaarde. In het Bouwbesluit is 
bepaald dat het geluidsniveau in de nieuwe woningen (binnenwaarde) niet hoger mag zijn dan 33 dB.
Voordat het plan wordt getoetst aan deze grenswaarden mag op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek van 5 dB worden toegepast bij wegen met een rijsnel-
heid lager dan 70 km/uur. Voor wegen met een rijsnelheid hoger dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 2 dB.
Voor bestaande woningen hoeft geen toetsing te worden uitgevoerd op grond van de Wet 
geluidhinder. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van een plan wordt wel beoor-deeld of de geluidsbelasting op de bestaande woningen significant toeneemt door de 
nieuwe ontwikkeling.

3.2 Besluit luchtkwaliteit
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 stelt eisen ten aanzien van de concentraties van stoffen in de lucht. In het besluit zijn plandrempels en grenswaarden gesteld voor de stoffen NO2(stikstofdioxide), PM10 (fijnstof), SO2 (zwaveldioxide), Pb (lood), CO (koolstofmonoxide) en 
C6H6 (benzeen). Uit onze ervaring en uit adviezen van Stichting Advisering Bestuursrecht-spraak blijkt dat alleen de stoffen NO2 en PM10 mogelijk een knelpunt vormen. Deze 
rapportage richt zich dan ook op die stoffen. De overige stoffen vormen geen knelpunt. 
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We toetsen aan de volgende grenswaarden:
- Voor NO2 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie.
- Voor NO2 geldt een grenswaarde van 200 µg/m3 als uurgemiddelde concentratie, waar-

bij geldt dat deze maximaal achttien maal per kalenderjaar mag worden overschreden.
- Voor PM10 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie. Om 

een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie te bepalen, is een plaats-afhankelijke correctie van de berekende gegevens nodig. Voor de gemeente Didam 
bedraagt deze correctie 4 µg/m3.

- Voor PM10 geldt een grenswaarde van 50 µg/m3 als vierentwintiguurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze waarde maximaal 35 maal per kalenderjaar mag 
worden overschreden. Ook hier wordt een correctie gegeven voor het aandeel zeezout door het berekende aantal overschrijdingsdagen met 6 dagen te verminderen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Wet op de luchtkwaliteit. Deze zal met 
name invloed hebben op de wijze waarop nieuwe plannen worden getoetst aan de grens-waarden en op de mogelijke maatregelen die er zijn, indien niet wordt voldaan aan de 
grenswaarden. De verwachting is dat deze wet in 2008 van kracht wordt. 
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4 Onderzoek geluid
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze die aan de berekeningen van de geluidsbelasting ten grondslag liggen. De berekeningen hebben betrekking op het verkeer op de wegen die 
grenzen aan de beoogde woningbouwlocatie. 

4.1 Methodiek
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat er drie wegen in het onderzoek worden betrokken. Dit is omdat vanuit akoestisch oogpunt alleen het Karrewiel, de Zandweg en het Hoefijzer
relevant zijn om te beoordelen. Gezien de intensiteit en/of de afstand is ter plaatse van de woningbouw locatie door de overige wegen geen overschrijding van de voorkeursgrens-waarde te verwachten. Verder is de toename van het verkeer als gevolg van de bouw van 
de nieuwe woningen op deze wegen zeer klein. 
Voor de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangegeven in bijlage1. Bij de verdeling van het verkeer over de dag-, avond- en nachtperiode is gebruik 
gemaakt van verdelingen voor soortgelijke situaties met 87% van het verkeer overdag, 10% in de avondperiode en 3% in de nachtperiode. Voor het Karrewiel is uitgegaan van 
een verdeling van 89% licht verkeer, 7% middelzwaar verkeer en 4% zwaar verkeer. Voor de Zandweg is dezelfde verdeling over dag-, avond- en nacht aangehouden als bij het 
Karrewiel. Voor de verdeling licht, middelzwaar en zwaar is uitgegaan van 92% licht, 5% middelzwaar en 3% zwaar verkeer. Op het Hoefijzer komt alleen bestemmingsverkeer. De
verdeling over dag-, avond- en nacht is gelijk aan de andere wegen. Op het Hoefijzer wordtrekening gehouden met het rijden van 3 vrachtwagens overdag (bijvoorbeeld vuilniswagen,bezorging door derden). 
Voor het Karrewiel en de Zandweg wordt voor de berekeningen uitgegaan van een
standaard wegdek van asfalt. Voor het Karrewiel is uitgegaan van een gewone elementen-verharding. Voor de rijsnelheid wordt voor alle wegen uitgegaan van 50 km/uur. 
Voor de situatie ter plaatse is een rekenmodel opgesteld conform standaard rekenmethode 
2 wegverkeerslawaai. De straten zijn ingevoerd als hard bodemgebied. De tuinen rond de woningen als zacht bodemgebied. De relevante woonbebouwing is ingevoerd met een 
gemiddelde hoogte van 7 m voor de woningen en 3 m voor garages. De ingevoerde aan-tallen motorvoertuigen per uur voor de dag-, avond- of nachtperiode zijn samengevat in 
bijlage 1.
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4.2 Resultaten
De Wet geluidhinder geeft aan dat het geluid van elke weg apart beoordeeld moet worden. 
Voor deze situatie is daarom allereerst gekozen om een berekening te maken van het geluid van het Karrewiel alleen. Een tweede berekening is vervolgens gemaakt voor de Zandweg en het Hoefijzer tegelijkertijd. Dit is mogelijk omdat deze wegen verschillende geveldelen 
aanstralen en de verkeersintensiteit op beide wegen niet hoog is.
Figuur 2 geeft de berekende belasting vanwege het Karrewiel. De gepresenteerde niveaus betreffen de waarde van Lden  inclusief de aftrek van 2 dB conform artikel 110g voor 
wegen met een snelheid van 50 km/uur.Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op alle punten de waarde van Lden  lager is dan 44 
dB en daarmee lager is dan de streefwaarde van 48 dB.

Figuur 2: Overzicht berekeningsresultaten voor het geluid vanwege verkeer op het Karrewiel (Lden  waarde).
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Figuur 3 geeft de berekende belasting vanwege het Hoefijzer en de Zandweg. De gepresenteerde niveaus betreffen de waarde van Lden  inclusief de aftrek van 2 dB conform 
artikel 110g voor wegen met een snelheid van 50 km/uur.Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op alle punten de waarde van Lden  lager is dan 45 dB en daarmee lager is dan de streefwaarde van 48 dB.

Figuur 3: Overzicht berekeningsresultaten voor het geluid vanwege verkeer op het Hoefijzer en de Zandweg (Ldenwaarde).
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4.3 Analyse
Op basis van bovengenoemde resultaten is de belasting voor de nieuwbouw geanalyseerd. 
Toetsing aan grenswaarden
Voor alle wegen is geen sprake van overschrijding van de grenswaarden voor de geluids-
belasting.

4.4 Conclusie
In verband met de ruimtelijke ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied Zandweg/ Hoefijzer
te Didam is de lokale geluidsbelasting berekend van de wegen in de directe omgeving: het Karrewiel, de Zandweg en het Hoefijzer. In het kader van dit onderzoek zijn de effecten berekend van de geluidsbelasting op de vijf nieuwe woningen en alle wegen in de directe 
omgeving. Op basis van deze berekeningen kan geconcludeerd worden dat er geen over-schrijding plaats vindt van de grenswaarden voor geluidsbelasting. Op grond van de Wet 
geluidhinder bestaat derhalve geen bezwaar om het gebied te ontwikkelen met woningen.Er behoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Er behoeven geen extra geluids-
isolerende voorzieningen getroffen te worden.
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5 Onderzoek luchtkwaliteit
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze die aan de berekeningen van de lokale luchtkwaliteit ten grondslag ligt. De berekeningen hebben betrekking op het verkeer op de wegen die 
grenzen aan de beoogde woningbouwlocatie.

5.1 Methodiek
Het woningbouwplan wordt naar verwachting in 2008/2009 gerealiseerd.De luchtkwaliteitberekeningen zijn uitgevoerd voor de onderstaande situaties:
- Bestaande situatie met autonome verkeersontwikkeling in 2007, 2009, 2010 en 2017;
- Nieuwe situatie met woningbouw en bijbehorende verkeersontwikkeling in 2009, 2010en 2017.
Voor de luchtkwaliteitberekeningen is gebruik gemaakt van het model CAR II, versie 6.1.1. 
Conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn de berekende waarden voor PM10 gecorrigeerdvoor zeezout.
In het model CAR II, versie 6.1.1 dient naast de verkeersintensiteiten nog een aantal 
andere parameters ingevoerd te worden. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen.

5.2 Resultaten
Op basis van de in paragraaf 5.1 beschreven werkwijze zijn voor de verschillende situaties luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen met CAR II, versie 6.1.1 zijn opgenomen in bijlage 3.
2007
Tabel 2 geeft een overzicht van de blootstellingsconcentraties langs de wegen in het studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in de autonome situatie voor het jaar 
2007. Uit deze tabel blijkt dat: 
- voor NO2 de plandrempel van 46 µg/m3 noch de grenswaarde van 40 µg/m3 (geldend 

vanaf 2008) wordt overschreden;
- voor PM10 de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt; 
- het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde norm voor PM10 onder het maximum aantal van 35 dagen per jaar blijft.
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Tabel 2. Overzicht van bl ootstellingsconcentraties langs de wegen in het studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in 2007.
Huidige situatieJaargem.conc. NO2[µg/m3]

Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]
Overschr. 24-uur PM10[dgn]

Plandrempel 46 n.v.t. n.v.t.Grenswaarde 40 40 35Achtergrond 22,3 24,1 19
Karrewiel 24,3 24,5 19
Zandweg 22,6 24,2 18Hoefijzer 22,3 24,1 18
2009
Tabel 3 geeft een overzicht van de blootstellingsconcentraties langs de wegen in het 
studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in zowel de autonome situatie als de situatie met woningbouw voor het jaar 2009. Uit deze tabel blijkt dat: 
- voor NO2 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt;
- voor PM10 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt; 
- het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde norm voor PM10 in beide 

situaties onder het maximum aantal van 35 dagen per jaar blijft.
Tabel 3. Overzicht van blootstellingsconcentraties langs de wegen in het studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in 2009.

Autonoom Inclusief nieuwbouw
Jaargem.conc. NO2[µg/m3]

Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]
Overschr. 24-uur PM10[dgn]

Jaargem.conc. NO2[µg/m3]
Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]

Overschr. 24-uur PM10[dgn]Grenswaarde 40 40 35 40 40 35Achtergrond 20 22,3 14 20 22,3 14
Karrewiel 22,1 22,7 14 22,1 22,7 14Zandweg 20,3 22,4 13 20,3 22,4 13Hoefijzer 20,0 22,3 13 20,1 22,3 13
2010
Tabel 4 geeft een overzicht van de blootstellingsconcentraties langs de wegen in hetstudiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in zowel de autonome situatie als de 
situatie met woningbouw voor het jaar 2010. Uit deze tabel blijkt dat: 
- voor NO2 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt;
- voor PM10 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt; 
- het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde norm voor PM10 in beide situaties onder het maximum aantal van 35 dagen per jaar blijft.
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Tabel 4. Overzicht van blootstellingsconcentraties langs de wegen in het studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in 2010.
Autonoom Inclusief nieuwbouwJaargem.conc. NO2[µg/m3]
Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]

Overschr. 24-uur PM10[dgn]
Jaargem.conc. NO2[µg/m3]

Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]
Overschr. 24-uur PM10[dgn]

Grenswaarde 40 40 35 40 40 35Achtergrond 18,9 21,4 12 18,9 21,4 12
Karrewiel 20,9 21,8 12 20,9 21,8 12Zandweg 19,2 21,5 11 19,2 21,5 11
Hoefijzer 18,9 21,4 11 19,0 21,4 11
2017
Tabel 5 geeft een overzicht van de blootstellingsconcentraties langs de wegen in het 
studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in zowel de autonome situatie als de situatie met woningbouw voor het jaar 2017. Uit deze tabel blijkt dat: 
- voor NO2 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt;
- voor PM10 in beide situaties de grenswaarde van 40 µg/m3 niet overschreden wordt; 
- het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde norm voor PM10 in beide 

situaties onder het maximum aantal van 35 dagen per jaar blijft.
Tabel 5. Overzicht van blootstellingsconcentraties langs de wegen in het studiegebied voor de nieuwbouwlocatie te Didam in 2017.

Autonoom Inclusief nieuwbouwJaargem.conc. NO2[µg/m3]
Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]

Overschr. 24-uur PM10[dgn]
Jaargem.conc. NO2[µg/m3]

Jaargem.conc.PM10 [µg/m3]
Overschr. 24-uur PM10[dgn]

Grenswaarde 40 40 35 40 40 35Achtergrond 15,1 19,8 8 15,1 19,8 8
Karrewiel 16,7 20,1 8 16,7 20,1 8
Zandweg 15,3 19,9 7 15,4 19,9 7Hoefijzer 15,1 19,8 7 15,2 19,8 7

5.3 Analyse
Op basis van bovengenoemde resultaten zijn de blootstellingsconcentraties geanalyseerd.
Toetsing aan grenswaarden
In alle berekende situaties (in de jaren 2009, 2010 en 2017, zowel autonoom als inclusief 
de nieuwe woningen) is geen sprake van overschrijding van de grenswaarden voor NO2 (40 
µg/m3) en PM10 (40 µg/m3). Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde norm 
voor PM10 met een grenswaarde van 50 µg/m3 (35 dagen per jaar) wordt eveneens niet 
overschreden.
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5.4 Conclusie
In verband met de ruimtelijke ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied Zandweg/ Hoefijzer
te Didam is de lokale luchtkwaliteit berekend op de wegen in de directe omgeving: het Karrewiel, de Zandweg en het Hoefijzer. In het kader van dit onderzoek zijn de effecten berekend op de luchtkwaliteit voor de realisatie van vijf nieuwe woningen. Op basis van 
deze berekeningen kan geconcludeerd worden dat er geen overschrijding plaats vindt van de grenswaarden voor PM10 en NO2. Ook blijkt uit de berekeningen dat de luchtkwaliteit 
langs de wegen in de omgeving van de nieuwbouwlocatie niet zal verslechteren. Op grond van het Besluit luchtkwaliteit 2005 bestaat derhalve geen bezwaar om het gebied te 
ontwikkelen met woningen.
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Bijlagen

Bijlage 1: Verkeersintensiteiten en verdelingBijlage 2: Parameters CAR II, versie 6.1.1
Bijlage 3: Berekeningen lucht



Bijlage 1: Verkeersintensiteiten en verdeling



Gegevens verkeerslawaai

Karrewiel dag avond nacht

licht 176,1 63,7 7,9

middel 13,9 5 0,6

zwaar 8,5 3,1 0,4

Zandweg dag avond nacht

licht 31,3 11,3 1,4

middel 1,7 0,6 0,1

zwaar 1 0,4 0

Hoefijzer dag avond nacht

licht 5,7 2,1 0,3

middel 0,3 0 0

zwaar 0 0 0



verkeersgegevens Didam

2007 intensiteit licht (%) m-zwaar (%) zwaar (%)

Karrewiel 1900 89 7 4

Zandweg 300 92 5 3

Hoefijzer 80 99 1 0

2090 autonoom incl. nieuwbouw

Karrewiel 2140 2170

Zandweg 330 345

Hoefijzer 89 104

2010 autonoom incl. nieuwbouw

Karrewiel 2220 2250

Zandweg 340 360

Hoefijzer 92 119

2017 autonoom incl. nieuwbouw

Karrewiel 2780 2810

Zandweg 410 465

Hoefijzer 113 224



Bijlage 2: Parameters CAR II, versie 6.1.1
In het model CAR II, versie 6.1.1 dient naast de verkeersintensiteiten nog een aantal ande-
re parameters ingevoerd te worden:
- Op basis van de verkeerstellingen van vergelijkbare wegen in de gemeente Didam zijn

de fracties licht, middelzwaar en zwaar verkeer bepaald voor het Karrewiel en de Zand-weg. Wat betreft de verdeling voor het Hoefijzer heeft de gemeente een grove schat-
ting gemaakt. Deze verdeling is voor alle jaren gehanteerd. Voor het Karrewiel en de Zandweg zijn de percentages voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer respectievelijk 
88,7%, 7% en 4,3% gehanteerd en voor het Hoefijzer respectievelijk 92%, 5% en 3%. De fractie autobussen is in alle situaties op 0 gesteld.

- Het aantal parkeerbewegingen is alleen ten behoeve van de benzeenconcentraties (in 
parkeergarages). Deze zijn in het kader van deze rapportage op 25 gezet.

- Het Karrewiel en de Zandweg zijn beide gekarakteriseerd als stadsverkeer met minder 
congestie (gemiddelde snelheid 30-45 km/u, gemiddeld circa 1,5 stops per afgelegde kilometer). Het Hoefijzer is gekarakteriseerd als normaal stadsverkeer (gemiddelde snel-
heid 15 tot 30 km/u en gemiddeld circa 2 stops per afgelegde kilometer).

- Alle drie de wegen zijn gekarakteriseerd als “basistype” weg. 
- Het Karrewiel en het Hoefijzer hebben een bomenfactor van 1, dat betekent hier en daar bomen of in het geheel niet. De Zandweg heeft een bomenfactor 1,25, dat bete-

kent één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met 

openingen tussen de kronen.

- In CAR kunnen alleen afstanden tot de wegas worden ingevoerd. Conform de Meet- en 
rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit mogen berekeningen aan NO2 maximaal tot 5 meter van de wegrand aan PM10 tot maximaal 10 meter van de wegrand uitge-
voerd worden. Voor het Karrewiel is de afstand wegas-wegrand op 1,5 meter gesteld. Voor de Zandweg is deze afstand op 1 meter gesteld en voor het Hoefijzer op 0,7 me-
ter. Voor zowel NO2 en PM10 is een afstand van 5 meter van de wegrand gehanteerd.

- Vanaf CAR II, versie 6.0 kan ook de fractie stagnerend verkeer ingevuld worden. Aan-
gezien met de snelheidstype al rekening is gehouden met de gemiddelde snelheid is de-ze fractie op 0 gezet. 



Bijlage 3: Berekeningen lucht



Didam 2007 

Correctie zeezout PM10 Afstand van wegrand

Correctie zeezout PM10 4 µg/m³ NO2 5 meter Overig 5 meter

Correctie zeezout PM10 6 dagen PM10 5 meter

Autonoom

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 24,3 22,6 0 0 28,5 28,1 25 25 0,7 0,6 2,9 2,9 0 709,1 678,6 0,3 0,3

Zandweg 22,6 22,3 0 0 28,2 28,1 24 24 0,6 0,6 2,9 2,9 0 683,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 22,3 22,3 0 0 28,1 28,1 24 24 0,6 0,6 2,9 2,9 0 678,3 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 24,3 22,6 0 0 24,5 24,1 19 19 0,7 0,6 2,9 2,9 0 709,1 678,6 0,3 0,3

Zandweg 22,6 22,3 0 0 24,2 24,1 18 18 0,6 0,6 2,9 2,9 0 683,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 22,3 22,3 0 0 24,1 24,1 18 18 0,6 0,6 2,9 2,9 0 678,3 676,9 0,3 0,3

Bijlage 3



Didam 2009

Correctie zeezout PM10 Afstand van wegrand

Correctie zeezout PM10 4 µg/m³ NO2 5 meter Overig 5 meter

Correctie zeezout PM10 6 dagen PM10 5 meter

Autonoom

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 22,1 20,3 0 0 26,7 26,3 20 20 0,7 0,6 2,6 2,6 0 703,7 678,6 0,3 0,3

Zandweg 20,3 20,0 0 0 26,4 26,3 19 19 0,6 0,6 2,6 2,6 0 681,9 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 20,0 20,0 0 0 26,3 26,3 19 19 0,6 0,6 2,6 2,6 0 678,0 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 22,1 20,3 0 0 22,7 22,3 14 14 0,7 0,6 2,6 2,6 0 703,7 678,6 0,3 0,3

Zandweg 20,3 20,0 0 0 22,4 22,3 13 13 0,6 0,6 2,6 2,6 0 681,9 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 20,0 20,0 0 0 22,3 22,3 13 13 0,6 0,6 2,6 2,6 0 678,0 676,9 0,3 0,3

Incl. nieuwbouw

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 22,1 20,3 0 0 26,7 26,3 20 20 0,7 0,6 2,6 2,6 0 704,0 678,6 0,3 0,3

Zandweg 20,3 20,0 0 0 26,4 26,3 19 19 0,6 0,6 2,6 2,6 0 682,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 20,1 20,0 0 0 26,3 26,3 19 19 0,6 0,6 2,6 2,6 0 678,2 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 22,1 20,3 0 0 22,7 22,3 14 14 0,7 0,6 2,6 2,6 0 704,0 678,6 0,3 0,3

Zandweg 20,3 20,0 0 0 22,4 22,3 13 13 0,6 0,6 2,6 2,6 0 682,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 20,1 20,0 0 0 22,3 22,3 13 13 0,6 0,6 2,6 2,6 0 678,2 676,9 0,3 0,3

Bijlage 3



Didam 2010 

Correctie zeezout PM10 Afstand van wegrand

Correctie zeezout PM10 4 µg/m³ NO2 5 meter Overig 5 meter

Correctie zeezout PM10 6 dagen PM10 5 meter

Autonoom

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 20,9 19,1 0 0 25,8 25,4 18 18 0,7 0,6 2,4 2,4 0 700,6 678,6 0,3 0,3

Zandweg 19,2 18,9 0 0 25,5 25,4 17 17 0,6 0,6 2,4 2,4 0 681,2 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 18,9 18,9 0 0 25,4 25,4 17 17 0,6 0,6 2,4 2,4 0 677,9 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 20,9 19,1 0 0 21,8 21,4 12 12 0,7 0,6 2,4 2,4 0 700,6 678,6 0,3 0,3

Zandweg 19,2 18,9 0 0 21,5 21,4 11 11 0,6 0,6 2,4 2,4 0 681,2 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 18,9 18,9 0 0 21,4 21,4 11 11 0,6 0,6 2,4 2,4 0 677,9 676,9 0,3 0,3

Incl. nieuwbouw

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 20,9 19,1 0 0 25,8 25,4 18 18 0,7 0,6 2,4 2,4 0 700,8 678,6 0,3 0,3

Zandweg 19,2 18,9 0 0 25,5 25,4 17 17 0,6 0,6 2,4 2,4 0 681,5 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 19,0 18,9 0 0 25,4 25,4 17 17 0,6 0,6 2,4 2,4 0 678,2 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 20,9 19,1 0 0 21,8 21,4 12 12 0,7 0,6 2,4 2,4 0 700,8 678,6 0,3 0,3

Zandweg 19,2 18,9 0 0 21,5 21,4 11 11 0,6 0,6 2,4 2,4 0 681,5 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 19,0 18,9 0 0 21,4 21,4 11 11 0,6 0,6 2,4 2,4 0 678,2 676,9 0,3 0,3

Bijlage 3



Didam 2017 

Correctie zeezout PM10 Afstand van wegrand

Correctie zeezout PM10 4 µg/m³ NO2 5 meter Overig 5 meter

Correctie zeezout PM10 6 dagen PM10 5 meter

Autonoom

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 16,7 15,2 0 0 24,1 23,8 14 14 0,7 0,6 2,1 2,1 0 698,0 678,6 0,3 0,3

Zandweg 15,3 15,1 0 0 23,9 23,8 13 13 0,6 0,6 2,1 2,1 0 680,6 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 15,1 15,1 0 0 23,8 23,8 13 13 0,6 0,6 2,1 2,1 0 677,8 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 16,7 15,2 0 0 20,1 19,8 8 8 0,7 0,6 2,1 2,1 0 698,0 678,6 0,3 0,3

Zandweg 15,3 15,1 0 0 19,9 19,8 7 7 0,6 0,6 2,1 2,1 0 680,6 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 15,1 15,1 0 0 19,8 19,8 7 7 0,6 0,6 2,1 2,1 0 677,8 676,9 0,3 0,3

Incl. nieuwbouw

Waarden CAR NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 16,7 15,2 0 0 24,1 23,8 14 14 0,7 0,6 2,1 2,1 0 698,2 678,6 0,3 0,3

Zandweg 15,4 15,1 0 0 23,9 23,8 13 13 0,6 0,6 2,1 2,1 0 681,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 15,2 15,1 0 0 23,8 23,8 13 13 0,6 0,6 2,1 2,1 0 678,6 676,9 0,3 0,3

Waarden rapportage NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]PM10 [µg/m³]Benzeen [µg/m³]Benzeen [µg/m³]SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] SO2 [µg/m³] CO [µg/m³] CO [µg/m³] BaP  [ng/m³] BaP  [ng/m³]

Straatnaam JaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen grenswaarde# Overschrijdingen plandrempelJaargemiddeldeJm achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond# Overschrijdingen 24 uursgemiddelde98-Percentiel 8h98-Percentiel achtergrondJaargemiddeldeJm achtergrond

Karrewiel 16,7 15,2 0 0 20,1 19,8 8 8 0,7 0,6 2,1 2,1 0 698,2 678,6 0,3 0,3

Zandweg 15,4 15,1 0 0 19,9 19,8 7 7 0,6 0,6 2,1 2,1 0 681,1 676,9 0,3 0,3

Hoefijzer 15,2 15,1 0 0 19,8 19,8 7 7 0,6 0,6 2,1 2,1 0 678,6 676,9 0,3 0,3

Bijlage 3
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ADC ArcheoProjecten Rapport 1207  Didam   Zandweg/Hoefijzer  

 

Samenvatting 

In opdracht van CSO Adviesbureau BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd 
voor het plangebied Zandweg/Hoefijzer in Didam (gemeente Montferland). In het plangebied zal 
nieuwbouw plaatsvinden. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen 
activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.  
 
Op grond van de verzamelde archeologische en aardwetenschappelijke informatie is de volgende 
gespecificeerde verwachting opgesteld: 
In het plangebied kunnen resten voorkomen uit alle archeologische periodes. De kans op het voorkomen 
van de resten is hoog vanwege de bodemopbouw. Uit waarnemingen in de omgeving blijkt, dat de regio 
vanaf in ieder geval vanaf het Neolithicum bewoond is geweest.  Wanneer een esdek aanwezig is, wordt 
de vondstlaag hieronder verwacht. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure 
bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader 
worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.  
Mocht er geen esdek aanwezig zijn dan worden de archeologische resten verwacht in de eerste 30 cm 
beneden het maaiveld. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten) worden 
binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht. De archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit 
aardewerk- of vuursteenstrooiïngen. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure 
bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Het complextype en de omvang kunnen niet nader 
worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.  
Bij de bouw van huizen zal naar verwachting een fundering worden aangebracht in het ‘schone’ zand 
(fundering op staal) onder het humeuze dek. Dit houdt in dat er tot 80 cm onder maaiveld afgegraven zal 
worden. In dat geval worden de verwachte waarden in het vergraven oppervlakte volledig verstoord . 
 
Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische sporen in de 
bodem.  
 
ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied, in de eerste archeologische laag (direct onder het 
esdek) een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven 
(IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onder-
zoeken.  
Omdat we hier mogelijk te maken hebben met een tweede archeologische laag, een begraven Laat 
Glaciale bodem (waarop zich mogelijk laat paleolithische resten kunnen bevinden), wordt geadviseerd 
om door middel van dezelfde proefsleuf en gerichte bemonstering (OSL/C14 dateringen, macroresten en 
pollenanalyse) de aard van de mogelijke begraven bodem te achterhalen. Tevens kan door middel van 
bovengenoemd onderzoek nagegaan worden of er inderdaad sprake is geweest van een bewoond 
oppervlak (aan de hand van pollen en macrobotanische resten). 
Dergelijke locaties zijn zeldzaam en daarom zal ook in een PVE van een proefsleuvenonderzoek aandacht 
hieraan gegeven moeten worden. 
 
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
Het is niet uit te sluiten dat buiten de vindplaats toch nog archeologische resten voorkomen. Daarom 
merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet 
1988 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.  
 
 
 

Tabel 1 Archeologische perioden     

Periode Periode Periode Periode     Tijd in jarenTijd in jarenTijd in jarenTijd in jaren    
  

Nieuwe tijd 1500 na Chr. - heden  

Late-Middeleeuwen 1050 na Chr. - 1500 na Chr. 

Vroege-Middeleeuwen 450 na Chr. - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd 19 voor Chr. - 450 na Chr. 

IJzertijd 800 voor Chr. - 19 voor Chr. 

Bronstijd 2000 voor Chr. - 800 voor Chr. 

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 voor Chr. - 2000 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 voor Chr. - 4900 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd) 300.000 voor Chr. - 8800 voor Chr. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van CSO Adviesbureau BV heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd 
voor het plangebied Zandweg/Hoefijzer in Didam (gemeente Montferland). In het plangebied zal 
nieuwbouw plaatsvinden. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen 
activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.  
 
1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen het omschreven gebied.  
Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van het 
bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting. Het inventariserend veldonderzoek vond 
plaats door middel van een verkennend booronderzoek. 
 
Ten behoeve van het inventariserend veldonderzoek is een plan van aanpak (PvA) opgesteld conform 
KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) specificatie VS01 en de geldende beleidsregel van de 
Staatsecretaris van OCW.1  
Hierin zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
- Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 
 
Indien er archeologische waarden aanwezig zijn: 
- In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bodemingreep? 
- Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 
 
Indien de archeologische waarden niet kunnen worden behouden:  
- Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun 

omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 12 november 2007 en het booronderzoek vond plaats op 10 maart 
2008. Meegewerkt hebben: K. van Kappel (fysisch geograaf). J. Huizer (prospector), J. Holl (junior-
archeoloog) en E. Lohof (senior prospector). 
 
 

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1, in 
het bijzonder de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. Het bureauonderzoek wordt 
gerapporteerd conform LS06.  
 
Het onderzoek bestaat uit zes onderdelen (specificaties LS01 t/m LS06). In de eerste vier onderdelen zijn 
de volgende werkzaamheden verricht:  
- afbakening plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik 
- beschrijving van de huidige situatie 
- beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen 
- beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens 
Op grond van deze onderdelen wordt een gespecificeerde verwachting van het gebied opgesteld 
(specificatie LS05). Hierin wordt verwoord of, en zo ja, welke archeologische waarden worden verwacht. 
Indien deze worden verwacht worden de (veronderstelde) eigenschappen van de waarden zo 
gedetailleerd mogelijk aangegeven. 

 

1 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juni 2005, nr. WJZ/2005/26210 (8163), tot wijziging 
van de Beleidsregels opgravingsbevoegdheid. Het PvA is opgesteld door J. Huizer (prospector) op 4 december 2007. Het PvA is 
geaccordeerd door E. Lohof, senior prospector. 
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2.2 Resultaten 

2.2.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk 

toekomstige gebruik (LS01)  

Het plangebied ligt aan de Zandweg/Hoefijzer en heeft een oppervlakte van circa 0,3 ha. Het wordt 
begrensd aan de noordoostzijde door de Zandweg, aan de zuidkant door de percelen met kadastraal 
nummer 1649/1650 en de Hoefijzer. Aan de noord-, en westkant wordt het plangebied begrensd door de 
percelen met kadastraal nummer 1662, 1660 en 1883 (zie kaart bijlage 1).   
 
Het onderzochte gebied bevindt zich binnen een straal van ca. 500 m rondom het plangebied.  
 
In het plangebied zullen vijf woningen worden gebouwd (zie kaart bijlage 2). Hierbij zal een gebied met 
een oppervlakte van circa 1000 m2 worden bebouwd. Voor de bouw van huizen zal naar verwachting een 
fundering worden aangebracht in het ‘schone’ zand (fundering op staal) onder het humeuze dek. Dit 
houdt in dat er tot 80 cm onder maaiveld afgegraven zal worden. In dat geval worden de verwachte 
waarden in het vergraven oppervlakte volledig verstoord.  
 
De consequentie van de voorgenomen ingreep is dat eventuele waardevolle archeologische resten in de 
ondergrond worden aangetast. 
 
2.2.2 Beschrijving van de huidige situatie (LS02)  

Het plangebied is momenteel deels bebouwd en deels braakliggend. 
 
2.2.3 Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 

De historische situatie is op verschillende historische kaarten als volgt: 
BronBronBronBron    historische situatiehistorische situatiehistorische situatiehistorische situatie    
Hottinger Atlas (Oost Nederland) uit1773-17942 onbebouwd, bouwland 
Kadastrale minuut uit 1811/32 geen gegevens bekend 
Historische kaart uit 1844/453  bouwland 
Bonnekaart uit 1867, 1898, 1902, 1908, 1915 en 19314 onbebouwd, bouwland 

 
Het plangebied ligt ten westen van de oude kern van Didam, die in de Late Middeleeuwen is 
ontstaan.5 Tot in ieder geval 1931 is het onbebouwd geweest en vermoedelijk gebruikt voor 
landbouwactiviteiten. De situatie in 1867 en 1931 is weergegeven in de afbeeldingen 2 en 3. 
 
2.2.4 Beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens (LS04)  

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 
TTTType inforype inforype inforype informatiematiematiematie    informatieinformatieinformatieinformatie    
Geologie6 Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 
Geomorfologie7 Dekzandrug, al dan niet met oud-bouwlanddek 
Bodemkunde8 Hoge bruine enkeerdgrond, lemig fijn zand 

 
Het onderzoeksgebied ligt op een brede, min of meer oost-west verlopende dekzandrug die de 
noordelijke begrenzing vormt van het oude rivierdal van Rijn en IJssel.9 Plaatselijk is deze rand 
geërodeerd door afwatering in het stroomdal, waardoor zich erosiedalen hebben ingesleten.  
Volgens de geologische kaart is het pakket dekzand in het onderzoeksgebied minder dan twee meter dik 
en ligt het op fluvioperiglaciale afzettingen, welke laatste bestaan uit slibhoudend fijn zand met dunne 
klei- en leemlagen. Deze afzettingen zijn in het late Pleistoceen, en dan vooral tijdens het Midden en 
Laat-Weichselien ontstaan.10

 Het onderzoeksgebied ligt op de dekzandrug (op de geomorfologische kaart 
de notaties 3K14 en 4K14; zie ook afbeelding 4).  
Het plangebied ligt op ca. 13 á 14 m+ NAP volgens de hoogtekaart van Pijls.11 
 

 

2 Versfelt 2003 
3 Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990 
4 Bureau Militaire Verkenningen 1867, 1893, 1902, 1908, 1915 en 1931 
5 Berkel & Samplonius, 2007. 
6 De Mulder etal, 2003 
7 Stichting voor Bodemkartering 1985. 
8 Stichting voor Bodemkartering 1966. 
9 Van de Meene, 1977. 
10 Van de Meene, 1977. 
11 Pijls, 1948. 
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Volgens de bodemkaart is in het plangebied het bodemtype een hoge bruine enkeerdgrond van lemig 
fijn zand (notatie bEZ23). De grondwatertrap is VI/VII. Dat betekent dat gemiddelde hoogste 
grondwaterspiegel (GHG) tussen 40 – 80 cm (VI) en dieper dan 80 cm (VII) onder maaiveld ligt. De 
gemiddeld laagste grondwaterspiegel (GLG) ligt dieper dan 120 cm (VI) en dieper dan 160 cm (VII). De 
dikte van het esdek kan variëren van 40 – 70 cm.12

 Dit komt overeen met hetgeen Pijls kort na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gekarteerd.13

  Deze gronden vormen de oude akkers rond Didam, waar tussen de Late 
Middeleeuwen en de 19e

 eeuw door plaggenbemesting, d.i. de vermenging van stalmest met plaggen, 
een humeus esdek is ontstaan. In de bodemkunde spreekt men van zwarte of bruine enkeerdgronden. 
Formeel is pas sprake van een esdek bij een dikte van meer dan 50 cm opgebrachte grond.  
 
In het onderzoeksgebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden vastgesteld: 

BronBronBronBron    omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving    
IKAW  hoge indicatieve archeologische waarde 
Cultuurhistorische waardekaart provincie Gelderland geen waardering, bebouwd 
AMK geen 
waarnemingen ARCHISII 3355 
vondstmeldingen ARCHISII geen 
onderzoeksmeldingen ARCHISII 20083 

 
De ligging van de waarden is weergegeven in afb. 5. 
 
Aan het plangebied is een hoge indicatieve archeologische waarde toegekend. In de omgeving van het 
plangebied is één waarneming bekend. Op ongeveer 150 meter ten noorden van het plangebied is door 
een particulier een hamerbijl uit het Midden Neolithicum of Vroege Bronstijd gevonden.14 De locatie waar 
deze vondst is gedaan ligt in dezelfde geomorfologische-, en bodemkundige eenheid als het plangebied. 
 
In december 2006 is door Becker & Van de Graaf een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op 
ongeveer 450 m ten zuidwesten van het plangebied. Uitkomsten van dit onderzoek zijn niet bekend.15 
 
2.2.5 Gespecificeerde verwachting (LS05)  

Op grond van de verzamelde archeologische en aardwetenschappelijke informatie is de volgende 
gespecificeerde verwachting opgesteld: 
In het plangebied kunnen resten voorkomen uit alle archeologische periodes. De kans op het voorkomen 
van de resten is hoog vanwege de bodemopbouw. Uit waarnemingen in de omgeving blijkt, dat de regio 
vanaf in ieder geval vanaf het Neolithicum bewoond is geweest.  Wanneer een esdek aanwezig is, wordt 
de vondstlaag hieronder verwacht. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure 
bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd.16 Het complextype en de omvang kunnen niet nader 
worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.  
Mocht er geen esdek aanwezig zijn dan worden de archeologische resten verwacht in de eerste 30 cm 
beneden het maaiveld. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe paalsporen en waterputten) worden 
binnen 50 cm beneden het maaiveld verwacht.17 De archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit 
aardewerk- of vuursteenstrooiïngen. Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure 
bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd.18 Het complextype en de omvang kunnen niet nader 
worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.  
 
Bij de bouw van huizen zal naar verwachting een fundering worden aangebracht in het ‘schone’ zand 
(fundering op staal) onder het humeuze dek. Dit houd in dat er tot 80 cm onder maaiveld afgegraven zal 
worden. In dat geval worden de verwachte waarden in het vergraven oppervlakte volledig verstoord . 
 

 

12 Scholte Lubberink, 2001. 
13 Pijls, 1948. 
14 Archiswaarneming 3355. 
15 Onderzoeksmelding 20083. 
16 Kars & Smit 2003. 
17 Zie bijvoorbeeld Groenewoudt 1994. 
18 Kars & Smit 2003. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

De bij het Inventariserend Veldonderzoek toegepaste methoden zijn conform de KNA, versie 3.1. , in het 
bijzonder specificaties VS02 (oppervlaktekartering) en VS03 (booronderzoek). Uitgangspunt van het 
inventariserend veldonderzoek is de gespecificeerde verwachting zoals die is opgesteld in het 
bureauonderzoek. De strategie voor het veldonderzoek is hierop gebaseerd, alsmede op het voor dit 
onderzoek opgestelde Plan van Aanpak (VS01). Het terrein is niet onderzocht door middel van een 
veldkartering omdat het terrein begroeid en bestraat is.  
De rapportage is opgesteld conform specificatie VS05.  
 
3.1.1 Booronderzoek (VS03) 

In het plangebied zijn grondboringen uitgevoerd met als doel het bepalen van de bodemopbouw en 
eventuele bodemverstoringen. Dit is de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek.  
 
Het verkennen van de bodemopbouw gebeurt door de bodemtextuur en, indien relevant, bodemkundige 
horizonten systematisch te beschrijven. Eventuele afwijkingen van de verwachte bodemopbouw zoals 
vastgesteld op grond van het bureauonderzoek, en andere niet-natuurlijke bodemkenmerken kunnen er 
aanleiding toe geven om (delen van) het plangebied als verstoord te beschouwen. 
 
Er zijn 5 boringen verspreid over het plangebied uitgevoerd. De boringen zijn zijn uitgevoerd met een 7 
cm edelmanboor en een 3 cm guts. De boringen zijn gezet tot 25 cm in de ongestoorde ondergrond tot 
gemiddeld 230 cm en maximaal 230 cm onder het maaiveld.   
 
De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO 
waarin ondermeer de standaard classificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 wordt gehanteerd.19 
De X- en Y-coördinaten zijn bepaald aan de hand van de lokale topografie. De hoogte van het maaiveld 
ter plaatse van de boringen is bepaald aan de hand van de topografische kaartserie 1 : 25.000.  
 
3.2 Resultaten 

 
3.2.1 Booronderzoek (VS03) 

De locatie van de boringen is weergeven in afb. 6. 
 
Boring 1: bestaat vanaf 230 tot 210 cm –mv uit zwak siltig matig grof lichtbruin zand met daarin een 
enkel grindje. Hierboven ligt vanaf 190 cm –mv een zwak zandig lichtbruin/grijze leem laag met daarin 
wat roestvlekken. In deze laag komen brokken leem voor. Vanaf 170 cm –mv is een sterk zandige 
lichtbruin/grijze leem laag met daarin roestvlekken en organisch materiaal (wortelresten) aanwezig. 
Hierboven ligt vanaf 130 cm –mv een sterk zandige lichtbruin/grijze leem laag met daarin wat 
roestvlekken. Vanaf 50 cm –mv is een zwak siltig matig fijne licht gele zandlaag aanwezig. De bovenste 
55 cm van de boring bestaat uit zwak siltig matig humeus matig fijn zand. 
 
Boring 2: De bovenste 55 cm van de boring bestaat uit zwak siltig matig humeus matig fijn zand. Hierna 
is deze boring gestuit op een puinlaag. 
 
Boring 3: De bovenste 55 cm van de boring bestaat uit zwak siltig matig humeus matig fijn zand. Hierna 
is deze boring gestuit op een puinlaag. 
 
Boring 4: bestaat vanaf 230 tot 210 cm –mv uit  zwak siltig matig grof donker bruin zand met daarin een 
enkel grindje. Hierboven ligt vanaf 180 cm –mv een zwak zandig lichtbruin/grijze leem laag. In deze laag 
komen brokken leem  en wortelgangen voor. Vanaf 160 cm –mv is een sterk zandige lichtbruin/grijze 
leem laag met daarin roestvlekken, wortelgangen en organisch materiaal (wortelresten) aanwezig. 
Hierboven ligt vanaf 110 cm –mv een zwak siltig matig fijne licht gele zandlaag met daarin wat 
roestvlekken. Vanaf 50 cm –mv is een zwak siltig matig fijne licht gele zandlaag aanwezig. De bovenste 
55 cm van de boring bestaat uit zwak siltig matig humeus matig fijn zand. 
 

 

19 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989. 
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Boring 5: bestaat vanaf 230 tot 220 cm –mv uit een zwak siltig matig grof donker bruin zand met daarin 
een enkel grindje. Hierboven ligt vanaf 210 cm –mv een zwak zandig donkerbruin leem laag. In deze laag 
komen brokken leem  en wortelgangen voor. Vanaf 160 cm –mv is een sterk zandige lichtbruin/grijze 
leem laag met daarin roestvlekken, wortelgangen en plantenresten aanwezig. Hierboven ligt vanaf 150 
cm –mv een zwak siltig matig fijne licht gele zandlaag met daarin wat roestvlekken. Vanaf 50 cm –mv is 
een zwak siltig matig fijne licht gele zandlaag aanwezig. De bovenste 55 cm van de boring bestaat uit 
zwak siltig matig humeus matig fijn zand. 
 
Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische sporen in de 
bodem.  
 
3.3 Interpretatie 

In het plangebied bevinden zich fluvioperiglaciale afzettingen (formatie van Boxtel): deze bestaan uit 
sterk of zwak zandige leem lagen met daarin wat organisch materiaal (wortelresten) en mogelijk 
kevergraafgangen. Gezien de aanwezigheid van leembrokken, plantenresten en wortel-, kevergangen is 
het mogelijk dat hier een begraven bodemniveau is aangetroffen. De aanwezigheid van een bodem geeft 
aan dat het toenmalige oppervlak  voor langere tijd stabiel is geweest en dus in feite geschikt is geweest 
voor bewoning. Één van de bekendste en relatief veel voorkomende begraven bodems uit het Laat 
Glaciaal is de zogenaamde Laag van Usselo. Het is echter niet te zeggen of we hier met deze bodem te 
maken hebben. De top van deze afzetting ligt tussen de 130 en 160 cm –mv. 
Deze laag wordt afgedekt door een zwak siltige matig fijne licht gele dekzandlaag (Laagpakket van 
Wierden). De dikte van dit dekzand varieert tussen de 80 en 110 cm. 
 
De top van het profiel bestaat in de boringen 1, 4 en 5 uit een esdek van minimaal 55 cm dikte. In de 
boringen 2 en 3 was de bodem verstoord en hier bevindt zich op 55 cm diepte een puinlaag. 
    
 

4 Conclusies 

 
Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig en, zo ja, wat is naar 

verwachting de omvang, ligging, aard, datering en waardestelling hiervan? 

In het plangebied is in de boringen 1, 4 en 5 een intact esdek aangetroffen..Direct onder het esdek in de 
top van het dekzand is de kans op archeologische resten hoog. 
De mogelijkheid bestaat de Laag van Usselo in het plangebied aanwezig is. Dit is een begraven bodem, 
wat betekent dat het toenmalige oppervlak voor langere tijd stabiel is geweest. Hierop is bewoning 
mogelijk geweest. 
In het plangebied kunnen archeologische waarden vanaf het Neolithicum verwacht worden. 
 
In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bodemingreep? 

Bij de bouw van huizen zal naar verwachting een fundering worden aangebracht in het ‘schone’ zand 
(fundering op staal) onder het humeuze dek. Dit houd in dat er tot 80 cm onder maaiveld afgegraven zal 
worden. In dat geval wordt de eerste verwachte archeologische laag (direct onder het esdek) volledig 
verstoord in het te vergraven gedeelte. 
Aangezien de tweede te verwachten archeologische laag op een diepte van 130 cm –mv ligt zal deze niet 
verstoord worden als er niet dieper dan 80 cm –mv gegraven wordt. 
 
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

Niet van toepassing. 
 
Indien de eventuele archeologische waarden niet kunnen worden behouden: Welke vorm van nader 

onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden en hun omvang, ligging, aard en 

datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een selectiebesluit? 

Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P). 
 
 

5 Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied, in de eerste archeologische laag (direct onder het 
esdek) een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven 
(IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onder-
zoeken.  
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Omdat we hier mogelijk te maken hebben met een tweede archeologische laag, een begraven Laat 
Glaciale bodem (waarop zich mogelijk laat paleolithische resten kunnen bevinden), wordt geadviseerd 
om door middel van dezelfde proefsleuf en gerichte bemonstering (OSL/C14 dateringen, macroresten en 
pollenanalyse) de aard van de mogelijke begraven bodem te achterhalen. Tevens kan door middel van 
bovengenoemd onderzoek nagegaan worden of er inderdaad sprake is geweest van een bewoond 
oppervlak (aan de hand van pollen en macrobotanische resten). 
Dergelijke locaties zijn zeldzaam en daarom zal ook in een PVE van een proefsleuvenonderzoek aandacht 
hieraan gegeven moeten worden. 
 
De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde 
overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE).  
Het is niet uit te sluiten dat buiten de vindplaats toch nog archeologische resten voorkomen. Daarom 
merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet 
1988 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.  
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Afb. 2 Het plangebied op de Bonnekaart uit 1867 
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Afb. 3 Het plangebied op de Bonnekaart uit 1931 
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Afb. 4 Het plangebied op de geomorfologische kaart 
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Afb. 3 Boorpuntenkaart 
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1                 

    0 55 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     bouwvoor  

    55 130 zand zwak siltig matig fijn licht-; geel;  kalkloos    C-horizont   

    130 170 leem sterk zandig  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken      

    170 190 leem sterk zandig  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken    pl.resten, vlekken  

    190 210 leem zwak zandig  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken    leem brokken  

    210 230 zand zwak siltig; zwak grindig matig grof licht-; bruin;  kalkloos     1 grindje  

2                 

    0 55 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     bouwvoor  

    55 60 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     gestuit op puin  

3                 

    0 55 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     gestuit op puin  

4                 

    0 55 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     bouwvoor  

    55 110 zand zwak siltig matig fijn licht-; geel;  kalkloos    C-horizont   

    110 160 zand zwak siltig matig fijn licht-; geel;  kalkloos spoor roestvlekken   C-horizont   

    160 180 leem sterk zandig; zwak humeus  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken    lijkt omgewerkt/ wortelgangen, pl.resten  

    180 210 leem zwak zandig; zwak humeus  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos     leembrokken/ wortelgangen  

    210 230 zand zwak siltig; zwak grindig matig grof licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken    1 grindje  

5                 

    0 55 zand zwak siltig; matig humeus matig fijn donker-; bruin-; grijs;  kalkloos     bouwvoor  

    55 150 zand zwak siltig; zwak humeus matig fijn licht-; geel;  kalkloos    C-horizont   

    150 160 zand zwak siltig matig fijn licht-; geel;  kalkloos spoor roestvlekken      

    160 210 leem sterk zandig  licht-; bruin-; grijs;  kalkloos spoor roestvlekken    leembrokken/ wortelgangen/doet verstoord aan; spoor plantenresten  

    210 220 leem zwak zandig; zwak humeus  donker-; bruin;  kalkloos     leembrokken/ wortelgangen  

    220 230 zand zwak siltig; zwak grindig matig grof donker-; bruin;  kalkloos weinig roestvlekken    1 grindje  

 

 

 

 

 


