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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing ‘Kerkweg 7, Zeddam’ heeft betrekking op de 

bouw van 9 vrijstaande woningen op en naast de voormalige bedrijfslocatie aan de 

Kerkweg 7 te Zeddam in de gemeente Montferland. De bestaande bedrijfsbebouwing 

wordt gesloopt en hiervoor in de plaats worden 9 woningen gebouwd.  

 

Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Zeddam 

herziening 2007’ omdat het perceel hier de bestemming ‘Bedrijven’ heeft. Middels de-

ze ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de omgevingsvergunning wordt een 

planologisch juridische basis geboden om onderhavige ontwikkeling toch te kunnen 

realiseren. De ontwikkeling wordt vervolgens meegenomen in het bestemmingsplan 

‘Kom Zeddam’.  

1.2 Het besluitgebied en omgeving 

Het besluitgebied ligt aan de westkant, aan de rand van de bebouwde kom van Zed-

dam. Zeddam ligt in de gemeente Montferland in het oosten van Nederland. 

 

Het perceel van de Kerkweg 7 grenst aan de noordkant aan de woning aan de Kerk-

weg 9. In het oosten grenst de locatie aan de Kerkweg. Aan de zuid en westkant 

grenst de locatie aan het buitengebied van Zeddam. In de omgeving van het besluit-

gebied zijn voornamelijk woningbouw en het waardevol landschap in het buitengebied.  

 

Op navolgend figuur is de globale ligging van het besluitgebied weergegeven. In de 

bijlage is een kaart met de exacte begrenzing van het besluitgebied toegevoegd
1
. 

 

                                                      
1
  SAB. (juli 2013). Kaart met besluitgebied, projectnummer: 110405.01 
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Figuur 1: globale ligging besluitgebied (bron: Google Earth) 

1.3 Vigerend bestemmingsplan  

Ter plaatse van het besluitgebied vigeren twee bestemmingsplannen van de gemeen-

te Montferland. Het oostelijke deel van het besluitgebied valt binnen het bestem-

mingsplan ‘Kom Zeddam herziening 2007’ en het westelijke deel van het besluitgebied 

valt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

 

Het bestemmingsplan ‘Kom Zeddam herziening 2007’ is vastgesteld bij raadsbesluit 

van 5 juni 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 12 december 2008.  

De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, omdat het betref-

fende perceel de vigerende bestemming Bi ‘Bedrijven en tevens vervaardiging van 

bedrijven interieurs’ heeft.  

 

In artikel 19 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat 

na bedrijfsbeëindiging het besluitgebied bestemd mag worden voor wonen en tuinen. 

Hierbij geldt dat de woningen uitsluitend als niet gestapelde woningen worden ge-

bouwd, dan wel gestapeld met een beperking tot twee bouwlagen met een kap. De 

woningen moeten bovendien naar aantal en soort passen binnen het gemeentelijke 

woonbeleid. 
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Ter verduidelijking is in de volgende figuur een uitsnede van het bestemmingsplan 

‘Kom Zeddam herziening 2007’ weergegeven.  

 

 

Figuur 2: uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Kom Zeddam herziening 2007’ met aanduiding 

besluitgebied (rood) 

 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 

2011. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, omdat het 

betreffende perceel de vigerende bestemming Agrarisch met waarden heeft. Boven-

dien gelden er voor de gronden een aantal gebiedsaanduidingen: Waarde Archeolo-

gische verwachting 1, Reconstructiewetzone- extensiveringsgebied, EHS- verweven, 

Grondwaterbeschermingsgebied, Waardevol landschap en Molenbiotoop. 

 

De woningbouw past niet binnen deze bestemmingen. Met de ontwikkeling van de 

nieuwbouw moet bovendien rekening gehouden worden met de hierboven genoemde 

gebiedsaanduidingen die binnen het besluitgebied vallen. 
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Figuur 3: uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied’ met aanduiding besluitgebied 

(rood) 

1.4 Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een projectbeschrijving met de relevante 

onderzoeksresultaten ten behoeve van het aantonen van de haalbaarheid van de 

ontwikkeling. Daarnaast is een kaart met het besluitgebied toegevoegd. De ruimtelijke 

onderbouwing is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt 

hoofdstuk 2. Hierin is een beschrijving van het projectgebied, de bestaande situatie en 

de nieuwe situatie, opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft het relevante rijks-, provinciaal 

en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de milieuhygiënische en 

planologische aspecten op basis waarvan de haalbaarheid van de te realiseren ont-

wikkeling wordt aangetoond. In hoofdstuk 5 wordt de economische uitvoerbaarheid 

van het project toegelicht. 
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2 Besluitgebied  

2.1 Bestaande situatie 

Het besluitgebied ligt aan de westkant van de kern Zeddam. Het besluitgebied ligt aan 

de rand van de bebouwde kom, aangrenzend aan het waardevolle landschap rond 

Zeddam. Het perceel is op dit moment niet meer in gebruik als bedrijf, het bedrijfspand 

staat leeg.  

 

Het perceel van de Kerkweg 7 grenst aan de noordkant aan de woning aan Kerkweg 

9. In het oosten grenst de locatie aan de Kerkweg met woningbouw. Aan de zuid- en 

westkant grenst de locatie aan het buitengebied, een waardevol landschap, van Zed-

dam. Op onderstaande foto’s zijn het besluitgebied en de omgeving weergegeven. 

 

  

Figuur 4: foto’s besluitgebied en omgeving (Google Maps) 
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2.2 Nieuwe situatie 

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing maakt de bouw van 9 vrijstaande woningen 

mogelijk op het voormalige bedrijfsperceel aan Kerkweg 7. SAB heeft een inrichtings-

schets gemaakt voor de woningbouw
2
. Deze inrichtingsschets is in de bijlagen opge-

nomen.  

 

Voor de nieuwbouw gelden een aantal uitgangspunten. Op basis van deze is een ste-

denbouwkundige inrichtingsschets gemaakt: 

 open bebouwingsstructuur, waarbij de lintbebouwing langs de Kerkweg deels 

wordt voortgezet, met doorzichten er tussen naar het achterliggende landschap; 

 behoud open ruimte tussen de Kerkweg en de Hogeweg; 

 rekening houden met de geluidscontour van het ten noorden van het besluitgebied 

gelegen bedrijf;  

 aansluiten op relatief kleinschalige dorpse bebouwingsstructuur van Zeddam, qua 

ritme en uitstraling. Bij grotere woningen vooral de maat in de diepte zoeken en 

niet in de breedte; 

 op overgang naar landschap kleinere woningen op groene kavels; 

 groene uitstraling door groene erfscheidingen en het voor een deel handhaven van 

bestaande bomen; 

 flexibiliteit in de indeling van de kavels om op toekomstige wensen in te kunnen 

spelen. 

 

Op de navolgende afbeelding is een indicatieve stedenbouwkundige inrichtingsschets 

weergegeven. Op deze schets is de geluidcontour van het ten noorden van het be-

sluitgebied gelegen bedrijf Pas Reform B.V. weergegeven. De rode lijn geeft de lig-

ging van de 45 dB(A) etmaalwaarde contour op 5 meter hoogte boven het maaiveld 

weer. Het bouwvlak van de meest noordwestelijk gelegen woning is buiten deze con-

tour geplaatst, zodat het aspect geluid geen belemmering levert. Voor de toetsing aan 

dit aspect wordt verwezen naar paragraaf 4.4.   

 

Zowel aan de oostzijde als de westzijde van het besluitgebied worden wadi’s gereali-

seerd. Deze zorgen voor ruim voldoende berging van het water. Voor de profielschet-

sen en de uitwerking van de wadi’s wordt naar de bijlage met de stedenbouwkundige 

inrichtingsschets verwezen. Voor de toetsing aan het aspect water wordt verwezen 

naar paragraaf 4.10.  

 

 

 

                                                      
2
  SAB. (juli 2013). Stedenbouwkundig plan Kerkweg Zeddam 1:500, projectnummer: 

110405.01 
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Figuur 5: indicatieve inrichtingsschets 9 woningen Kerkweg met geluidcontour Pas Reform B.V. 

(bron: SAB, juli 2013) 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat de 

verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door 

nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economische 

crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere omdat 

groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Op 13 maart 2012 is de Structuurvi-

sie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze structuurvisie geeft een nieuw, 

integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau.  

 

De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur ster-

ker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor 

de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits-

Aanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uit-

spraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Land-

schap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal 

Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.  

 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-

heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-

ven tot 2028 (middellange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  

 

1. Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn 

de volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingskli-

maat in de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie-

voorziening en de energietransitie;  

 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaar-

lijke) stoffen via buisleidingen;  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

2. Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende natio-

nale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterland-

verbindingen;  
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 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande 

mobiliteitssysteem van weg, spoor- en vaarweg;  

 Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, 

spoor- en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

3. Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en 

bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwater-

voorziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 

overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-

der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 

 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming 

bij alle ruimtelijke plannen. 

 

Naast de drie hoofddoelen wordt een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte be-

vorderd. Hiervoor wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat 

betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervol-

gens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden 

hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale 

inpassing en multimodale bereikbaarheid.  

 

Conclusie 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn uitspraken opgenomen die een spe-

cifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basis-

kwaliteit voor alle bewoners van Nederland.  

Naast de nationale belangen wordt zorgvuldig ruimtegebruik gestimuleerd. Onderha-

vig project voldoet aan een optimale benutting van het bestaand bebouwd gebied, 

immers de locatie Kerkweg 7 is een inbreidingslocatie in het stedelijk gebied van Zed-

dam, en voldoet daarom aan de optimale benutting van het bestaand bebouwd ge-

bied. 

Het besluitgebied ligt ook gedeeltelijk in het waardevol landschap van Zeddam. Met 

de ontwikkeling van de woningen moet daarom ruimte geboden worden voor behoud 

en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten 

en voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- 

en faunasoorten. 

3.1.2 Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro)   

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-
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dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-

versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-

dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterke-

ringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door tussenkomst van de 

provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de 

vaststelling van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Besluit Algemene Regels 

Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Slechts daar waar een directe doorwerking 

niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het 

Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is ge-

kozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp 

geregeld in dit besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft 

de EHS. Ten aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen 

(nader) bepalen. 

 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuur-

visie de procedure volgen en vervolgens in werking treden. Het betreft de volgende 

onderdelen: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie, en 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

De regels betreffende de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde kunnen 

overigens pas in werking treden, zodra de hiervoor bedoelde Spoedwet Wro in wer-

king treedt (afhankelijk van de parlementaire behandeling). 

 

In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de on-

derwerpen veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de 

elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van pri-

maire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maxi-

mering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. Ook zal het onderwerp duur-

zame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen. Dit deel van het besluit is 

momenteel alleen nog in ontwerp gereed. 

 

Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen gemaakt in de Structuurvisie In-

frastructuur en Ruimte. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te 
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borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij 

ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte. 

 

Conclusie 

In het Barro zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruimtelijk 

belang dienen. De ontwikkeling van de woningen betreft geen nationaal belang. Het 

Barro vormt daarom geen belemmering voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid) 

Op 1 oktober is het 'Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in 

verband met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang' 

(Stb. 2012, nr. 388) in werking getreden. Door dit wijzigingsbesluit is ook het Bro aa 

gepast. In artikel 3.1.6 is het tweede lid toegevoegd. Dit lid heeft betrekking op de lad-

der voor duurzame verstedelijking. Deze ladder stelt eisen aan de motivering van on-

der meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

De wettelijke regeling gaat vergezeld van een handreiking die andere overheden on-

dersteunt bij de praktische toepassing van de juridische verplichting. Artikel 3.1.6 

tweede lid: 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

b indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actu-

ele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-

nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-

zins, en; 

c indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikke-

ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-

vinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties 

die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten 

zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Conclusie 

In de ontwerp omgevingsvisie en ontwerp omgevingsverordening heeft de provincie 

Gelderland reeds de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen en uitgewerkt 

in de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik (zie paragraaf 3.2.4). Uit deze 

toetsing blijkt dat het project aansluit bij de ladder voor duurzame verstedelijking.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Streekplan Gelderland 2005 inclusief herzieningen en uitwerkingen (Structuur-

visie) 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland is vastgelegd in het streekplan Gel-

derland 2005. Na de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening heeft het 

streekplan de status van structuurvisie gekregen. Het besluitgebied behoort tot het 

externalhyperlink#https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-388.html
externalhyperlink#https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-388.html
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‘bebouwd gebied’ en gedeeltelijk tot het ‘waardevol landschap’ binnen het multifuncti-

oneel gebied. De gemeente Montferland maakt deel uit van het stedelijk netwerk 

Stadsregio Arnhem Nijmegen. In het provinciaal planologisch beleid wordt op het mul-

tifunctionele gebied geen expliciete provinciale sturing verricht. De vitaliteit van het 

gebied wordt bevorderd door planologische beleidsvrijheid te geven aan gemeenten. 

 

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tus-

sen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale 

beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand be-

bouwd gebied. Hiervoor zijn nodig: 

 een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door fy-

sieke aanpassingen; 

 het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en -knelpunten door een duur-

zame planontwikkeling; 

 door kwalitatief woonbeleid bevorderen dat woonmilieus en de kwaliteit van de wo-

ningen aansluiten op de vraag van de inwoners van Gelderland; 

 intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van karakteris-

tieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen; 

 optimalisering van het gebruik van het bestaand bebouwd gebied: meer gebruik 

van de verticale dimensie (hoogte, diepte) en van de tijdsdimensie (meervoudig 

gebruik van dezelfde gebouwde ruimte). 

 

Het besluitgebied ligt ook gedeeltelijk in het waardevol landschap van Zeddam. De 

provincie stelt als doelen van het ruimtelijk beleid voor de Gelderse landschappen: 

- het instandhouden van de variatie aan Gelderse landschappen; 

- het behouden van de openheid van karakteristieke open landschapseenheden 

(waardevolle open gebieden); 

- het versterken van de samenhang in karakteristieke landschappen (waardevolle 

landschappen); 

- het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling moet niet alleen worden afgestemd op aanwezige land-

schapskenmerken, maar er ook toe bijdragen dat de landschappelijke samenhang 

verbetert. 

 

Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is: behouden en versterken van 

de landschappelijke kernkwaliteiten. 

 

Voor waardevolle landschappen geldt binnen de algemene voorwaarde dat de kern-

kwaliteiten worden versterkt, en bij inachtneming van het beleid voor functieverande-

ring in het buitengebied een ‘ja mits’-benadering voor het toevoegen van nieuwe 

bouwlocaties en andere ruimtelijke ingrepen. Voor zover de waardevolle landschap-

pen deel uitmaken van het multifunctioneel gebied is de voorwaarde dat de nieuwe 

bebouwing past binnen de door de regio vast te stellen of reeds bepaalde zoekzones 

voor stedelijke functies of zoekzones landschappelijke versterking, en dat recht wordt 

gedaan aan de kernkwaliteiten van de betreffende landschappen.  

 

De provincie zal de ligging en omvang van zoekzones voor uitbreidingslocaties stede-

lijke functie beoordelen in relatie tot de intensiveringsmogelijkheden binnen bestaand 

bebouwd gebied in de regio en de aanwezige kernkwaliteiten van het waardevol land-
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schap. Daarbij zullen de mogelijkheden van functieverandering van vrijgekomen be-

bouwing in het buitengebied worden betrokken. 

 

 

Figuur 6: uitsnede Streekplan Gelderland 2005 met globale aanduiding besluitgebied (zwart) 

 

Conclusie 

Voorliggende ontwikkeling sluit aan op de provinciale beleidsambitie om het  

bestaand bebouwd gebied te vernieuwen, te beheren en onderhouden en om het  

waardevol landschap te behouden en versterken. Het besluitgebied ligt deels binnen 

het bestaand bebouwd gebied en deels binnen het waardevol landschap. Met de 

bouw van de woningen is er sprake van transformatie van de locatie en een verbete-

ring van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De nieuwbouw heeft een open bebou-

wingsstructuur met doorzichten naar het achterliggende landschap. De openheid en 

zichtrelatie naar het waardevol landschap blijft bestaan. 

3.2.2 Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3) 

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 12 januari 2010 het nieuwe Kwalitatief 

Woonprogramma 2010-2019 (KWP3) vastgesteld. De provincie, woningcorporaties, 

gemeenten en regio's in Gelderland hebben met elkaar afspraken gemaakt over de 

woningvoorraad voor de komende tien jaar. De partijen willen ervoor zorgen dat het 

woningaanbod in iedere regio van Gelderland ook in de toekomst goed aansluit bij de 

behoefte van de inwoners. In het Kwalitatief Woonprogramma zijn de afspraken vast-

gelegd. Deze afspraken zijn tot stand gekomen door een goede en intensieve sa-

menwerking met de regio's, de gemeenten en de woningcorporaties.  

 

Om het woningaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag is in het KWP3 

rekening gehouden met de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw en in de woning-

markt. In de praktijk betekent dit dat voornamelijk goedkopere woningen moeten wor-
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den gebouwd, bij voorkeur op binnenstedelijke locaties. Bouwen op grote nieuwbouw-

locaties buiten de stad of het dorp (zoals Vinexlocaties) is steeds minder nodig. In het 

Kwalitatief Woonprogramma gaat het nadrukkelijk niet alleen om de aantallen te bou-

wen woningen. Er is bij de inwoners een grote behoefte aan goedkopere wonin-

gen. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over de aantallen betaalbare wonin-

gen. Er wordt bovendien rekening gehouden met een steeds groter wordende groep 

ouderen die het liefst zelfstandig wil blijven wonen.  

 

Verder zijn er afspraken over de verhouding koop-huur. Voor het eerst zijn in het 

KWP3 afspraken gemaakt over de aantallen te bouwen woningen voor de komende 

drie jaar. Dit heeft te maken met de grote problemen waar de bouw op dit moment 

mee kampt. De provincie biedt de gemeenten ondersteuning in het maken van die 

keuzes, om met het oog op morgen te kunnen blijven bouwen. In deze tijd van reces-

sie moeten gemeenten immers keuzes maken en prioriteiten stellen. Het is een on-

mogelijke opgave om alle bouwplannen uit te kunnen voeren.  

 

De gemeente Montferland valt onder de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Om het woon-

beleid op regionaal niveau zo goed mogelijk af te stemmen op de kwalitatieve wo-

ningbehoefte en andere kwalitatieve uitgangspunten die in de provinciale woonvisie 

en het referentiekader beschreven worden, zullen de stadsregio, de gemeenten bin-

nen de regio en de in de regio werkzame woningcorporaties zich gezamenlijk met de 

provincie ten aanzien van het regionaal woonprogramma 2010-2019 te richten op: 

verhouding huur-koop: 26% van de nieuw te bouwen woningen in de huursector reali-

seren; 

 betaalbare woningen: 37% van de nieuw te bouwen woningen in de betaalbare 

segmenten (goedkope huur, betaalbare huur en goedkope koop) realiseren; 

 nultredenwoningen: 40% van de woningbehoefte invullen als nultredenwoning; 

 totaal aantal toe te voegen woningen: in de periode 2010-2019 in de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen er een behoefte is geconstateerd van 26.000 woningen netto 

toe te voegen, exclusief de direct te vervangen onttrekkingen. De gemeenten gaan 

voor voldoende plancapaciteit, rekening houdend met een planuitval van 30%. Dit 

komt neer op een totale netto plancapaciteit van circa 33.800 woningen; 

 verfijning regionale opgave: De gemeenten geven verder invulling aan de stadsre-

gionale opgave met bijbehorende fasering; 

 woningbouw korte termijn: eind 2009 een lijst opstellen van de uit te voeren pro-

jecten, als basis voor de minimaal te realiseren woningbouw in de jaren 2010, 

2011 en 2012.  

In 2009 is het woningbouwbehoefteonderzoek voor de gemeente Montferland geactu-

aliseerd (zie paragraaf 3.4.2).  

 

Nota Wonen met kwaliteit 

De nota ‘Wonen met kwaliteit’ (oktober 2012) sluit aan bij het provinciaal woonpro-

gramma. De provincie wil gemeenten ondersteunen bij de overgang van uitleglocaties 

naar de meer complexe binnenstedelijke locaties. Door de verwachte demografische 

ontwikkelingen verschuift het accent verder naar meer kwalitatieve aspecten. Er wordt 

speciaal gekeken naar de randen en randzones van bestaand, bebouwd gebied. Ran-

den bepalen de visuele kwaliteiten van dorpen en steden. Het is van belang om speci-

fiek na te denken over randen, omdat zij gevoelig zijn voor verrommeling. In de nota 

Wonen met kwaliteit is gekeken naar de dorpsranden in de kern Pannerden. Tussen 

de bebouwde kom en het buitengebied bevinden zich 'onzichtbare' overgangen. 



 

 

SAB 15  

 

 

Daarnaast ogen de achterkanten naar het landschap toe erg rommelig. Deze aspec-

ten worden ook in de kern Zeddam waargenomen. De bebouwing aan de westzijde 

van de Kerkweg ter plaatse van het besluitgebied sluit niet aan bij de bebouwing aan 

de oostzijde. Door de realisatie van 9 woningen op de locatie van het voormalige be-

drijf, sluit de bebouwing beter aan bij de overige bebouwing langs het dorpslint.  

 

Met verschillende landschappelijke en bouwkundige instrumenten, zoals het verstevi-

gen van de randen en wegen met boomrijen, boomgroepen of solitaire bomen tot het 

creëren van groene buffers, erfafscheidingen en doorzichten of het met groen inpak-

ken en camoufleren van esthetische vergissingen wordt de ruimtelijke kwaliteit van de 

dorpsranden verbeterd. Daarnaast kunnen ook kleine, losliggende woonclusters, ver-

gelijkbaar met boerenerven, worden toegevoegd aan de rand van het dorp. Deze he-

dendaagse erven bieden een bijzondere woonkwaliteit. 

 

De beoogde ontwikkeling ligt deels binnen de bebouwingscontour van Zeddam en 

deels in het buitengebied. Voor het deel van het plan dat binnen de bebouwingscon-

tour ligt, geldt dat er wordt aangesloten bij de bestaande open bebouwingsstructuur 

langs het lint, qua korrel, massa en situering. De woningen die grenzen aan het bui-

tengebied zijn kleinschaliger en maken vanwege de vormgeving, situering en massa 

een goede overgang naar het buitengebied mogelijk. Dat wordt versterkt doordat een 

aantal aanwezige bomen worden gehandhaafd in de tuinen van deze woningen. Bo-

vendien komt er  langs de westelijke rand van het besluitgebied een wadi (gras, bo-

men) die een groene overgang naar het buitengebied waarborgt. Om deze voorgeno-

men kwaliteit en inpassing ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen wordt een 

separaat beeldkwaliteitplan ontwikkeld, dat de kwaliteitseisen ten aanzien van de be-

bouwing en de openbare ruimte vastlegt. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling betreft de bouw van maximaal 9 woningen op een perceel dat aan de 

rand van de kern Zeddam ligt. Met deze ontwikkeling worden er maximaal 9 woningen 

aan de woningbouw in Zeddam toegevoegd, wordt de kwaliteit van het betreffende 

perceel verbeterd, wordt aangesloten op bestaande structuren en kwaliteiten en wordt 

door een zorgvuldige inpassing van bebouwing en groen een goede overgang ge-

maakt naar het waardevolle buitengebied. Door te zorgen voor bovenstaande land-

schappelijke inpassing wordt er aangesloten bij de bestaande bebouwing langs de 

Kerkweg en wordt er een geleidelijke overgang naar het buitengebied gecreëerd. De 

ontwikkeling past daarmee binnen het beleid van het Kwalitatief Woningbouwpro-

gramma 3.  

3.2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland  

De Ruimtelijke verordening Gelderland is vastgesteld door Provinciale Staten op 15 

december 2010. En op 2 maart 2011 in werking getreden. Met een ruimtelijke veror-

dening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. Deze re-

gels kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, delen of ge-

biedsgerichte thema’s. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van 

provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en 

glastuinbouw. Gemeenten krijgen op sommige terreinen meer beleidsvrijheid, terwijl 

ze op andere gebieden te maken krijgen met strikte provinciale richtlijnen.  
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De onderwerpen die de provincie belangrijk vindt en waarvoor regels in de verorde-

ning zijn opgenomen, zijn: 

 verstedelijking;  

 wonen; 

 detailhandel; 

 recreatiewoningen/ -parken;  

 glastuinbouw;  

 waterwingebied;  

 grondwaterbeschermingsgebied;  

 oppervlaktewater ten behoeve van drinkwatervoorziening;  

 ecologische hoofdstructuur;  

 waardevol open gebied;  

 nationaal landschap. 

 

In de navolgende figuur is een uitsnede van de Kaart Verstedelijking van de Ruimtelij-

ke Verordening Gelderland weergegeven. Het besluitgebied ligt binnen deels binnen 

het ‘bestaand bebouwd gebied’ en ‘woningbouwcontour SAN’ en deels binnen ‘nieuwe 

bebouwing onder voorwaarden toegestaan’. 

 

In de verordening wordt het beleid van bundeling en intensivering vastgelegd door 

voorschriften te geven die bepalen dat de nieuwbouw voor wonen en werken voor het 

overgrote deel binnen het bestaand bebouwd gebied, binnen de woningbouwcontour 

en zoekrichting woningbouw van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, binnen de zoekzo-

nes bedrijventerreinen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en binnen de zoekzones 

wonen en werken plaatsvindt. 

 

Voor ruimtelijke initiatieven buiten het bestaand bebouwd gebied en de woningbouw-

contour SAN zijn voorwaarden opgesteld. De ontwikkeling voldoet niet direct aan deze 

voorwaarden. Echter in de eerste herziening Ruimtelijke Verordening Gelderland wel-

ke in ontwikkeling is, zijn regels met betrekking tot verstedelijking toegevoegd. Hierin 

is onder andere bepaald dat nieuwe bebouwing buiten de woningbouwcontour en het 

bestaand bebouwd gebied tevens mogelijk kan worden gemaakt indien deze ontwik-

keling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
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Figuur 7: uitsnede Kaart Verstedelijking Ruimtelijke Verordening Gelderland met globale aan-

duiding besluitgebied (zwart) 

 

Conclusie 

Het besluitgebied ligt deels binnen het bestaand bebouwd gebied en binnen de wo-

ningbouwcontour SAN. De nieuwbouw sluit daarom gedeeltelijk aan op het provinciaal 

beleid van bundeling en intensivering binnen de woningbouwcontour. Het besluitge-

bied ligt ook gedeeltelijk buiten het bestaand bebouwd gebied en de woningbouwcon-

tour SAN. In de eerste herziening Ruimtelijke Verordening Gelderland welke in ont-

wikkeling is, zijn regels met betrekking tot verstedelijking toegevoegd. Hierin is onder 

andere bepaald dat nieuwe bebouwing buiten de woningbouwcontour en het bestaand 

bebouwd gebied tevens mogelijk kan worden gemaakt indien deze ontwikkeling bij-

draagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een versterking van de huidige kernkwalitei-

ten in het besluitgebied. De nieuwbouw heeft een open bebouwingsstructuur met 

doorzichten naar het achterliggende landschap, behoud van de open ruimte tussen de 

Kerkweg en de Hogeweg, op de overgang naar het landschap kleinere woningen op 

groene kavels en een groene uitstraling door groene erfscheidingen en het voor een 

deel handhaven van bestaande bomen. De transformatie van de locatie Kerkweg past 

bovendien binnen de afspraken van de Stadsregio, provincie en gemeente. Transfor-

matie en herstructurering gaan voor uitbreiding van woningbouwlocaties. Op de loca-

tie wordt een bedrijf gesaneerd en hiervoor worden woningen teruggebouwd. Met de-

ze ontwikkeling wordt de kwaliteit van de locatie verbeterd. De ontwikkeling sluit 

daarmee aan op het provinciaal beleid.  
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3.2.4 Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

De provincie Gelderland werkt op dit moment aan een omgevingsvisie en een omge-

vingsverordening. De ontwerp omgevingsvisie en omgevingsverordening zijn door 

Gedeputeerde Staten vastgesteld op 14 mei 2013 en ligt op dit moment ter inzage. 

 

Een belangrijk aspect in zowel de omgevingsvisie als de -verordening is de Gelderse 

ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtege-

bruik is gebaseerd op de rijksladder voor duurzame verstedelijking (zie paragraaf 

3.1.3). De ladder is beoogd als instrument om niet te denken in termen van 'waar mag 

iets wel of niet' maar in termen van 'denk goed na, volg de goede stappen' om te ko-

men tot nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten stedelijk gebied en bij het stellen van 

prioriteiten bij overcapaciteit. Goede afwegingen bij keuzes voor nieuwbouw en priori-

tering bij overcapaciteit in landelijk en stedelijk gebied zijn belangrijk. De provincie wil 

en durft te variëren in het maken van de goede keuzes. Soms is een toevoeging aan 

het landelijk gebied een plus die gewenst is. Dit kan zijn op het gebied van kleinscha-

lig wonen, werken, vrijetijdseconomie etc. Het uitgangspunt is wel dat grote ontwikke-

lingen in of dichtbij stedelijke gebieden plaatsvinden.  

 

De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik bestaat uit zes stappen: 

1 De voorgenomen stedelijke ontwikkeling dient te voorzien in een actuele behoefte. 

2 Wanneer de voorgenomen ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de desbetreffende regio plaats kan vinden, dient gekozen te worden voor benutting 

van beschikbare gebouwen door herstructurering of transformatie o.i.d.  

3 Mocht benutting van beschikbare gebouwen niet mogelijk zijn, dan dient gekozen 

te worden voor nieuwbouw op beschikbare gronden binnen het bestaand stedelijk 

gebied van de betreffende regio. 

4 Door het benutten van vrijkomende gebouwen(complexen) in het buitengebied kan 

voorkomen worden dat het landelijk gebied onnodig moet worden gebruikt voor 

uitbreiding. Het is afhankelijk van de aard van de stedelijke functie en de ligging 

van het vrijkomende gebouw of hergebruik ook leidt tot een passende locatie. Te-

vens dient rekening te worden gehouden met het regionale beleid voor functiever-

andering.  

5 Aangezien op veel locaties de laatste uitbreidingen worden gerealiseerd, dient bij 

het kiezen tussen plannen aansluiting op het bestaand stedelijk gebied en hiermee 

het stedenbouwkundig afronden van de stads- en dorpsranden prioriteit te hebben. 

Bij de nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de aanwezige gebieds-

kwaliteiten.  

6 Mocht nieuwbouw aansluitend op het stedelijk gebied niet mogelijk zijn dan is 

nieuwbouw elders mogelijk mits de functie passend ontsloten kan worden. Bij de 

nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de aanwezige gebiedskwalitei-

ten. 

 

Op onderhavige ontwikkeling in het besluitgebied is de Gelderse ladder voor duur-

zaam ruimtegebruik van toepassing. De woningen worden gerealiseerd om te voor-

zien in de actuele woonbehoefte van Zeddam. De kern Zeddam heeft voor de periode 

2010-2020 een eigen behoefte van 105 woningen (zie paragraaf 3.4.2). Vanuit het 

oogpunt van de leefbaarheid en vitaliteit is het noodzakelijk om woonruimte in de ei-

gen kern te kunnen bieden voor natuurlijke bevolkingsgroei. Met deze woningbouw-
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ontwikkeling wordt de vitaliteit van de kern Zeddam versterkt door te zorgen voor een 

vergroting van het draagvlak van de bestaande voorzieningen.  

 

De behoefte aan een woningbouwuitbreiding in Zeddam wordt regionaal afgestemd. 

Op 30 juni 2011 hebben de gemeenten in de stadsregio Arnhem Nijmegen gezamen-

lijke hoofdlijnen voor ruimtelijk en mobiliteitsbeleid vastgelegd in de Verstedelijkingsvi-

sie en de Mobiliteitsaanpak. In deze visies staat de S-as als ruimtelijk economische 

ontwikkelingsas centraal. Het stedelijk kerngebied (Arnhem, Nijmegen en het gebied 

tussen de rivieren) heeft met de VINEX locaties de grootste woningopgave, in aanslui-

ting op de aanwezige woonbehoefte. De Verstedelijkingsvisie is het vertrekpunt voor 

de afspraken over het onderdeel wonen. Een deel van de afspraken betreft het op or-

de brengen en actualiseren van de achterliggende cijfers voor het woningbouwpro-

gramma.  

 

In aanvulling op de verstedelijkingsvisie zijn er door de Stadsregio en de verschillende 

deelgemeenten bestuurlijke overeenkomsten (BOV's) vastgesteld. In de BOV's staan 

afspraken tussen de stadsregio en gemeenten over de uitvoering van de Verstedelij-

kingsvisie en de Mobiliteitsaanpak. Daarnaast was voor het onderdeel wonen een 

aanvulling op de verstedelijkingsvisie nodig, omdat de provincie niet akkoord was met 

het woningbouwprogramma zoals dat is opgenomen in deel C van de Verstedelij-

kingsvisie. In de BOV's is afgesproken dat uiterlijk 1 januari 2014 de woningbouwpro-

gramma's voor elke subregio (de gemeente Montferland maakt onderdeel van de sub-

regio Liemers), zoals beschreven in bijlage C van de Verstedelijkingsvisie, 

geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld zijn). De programma's zullen (kwalitatief en 

kwantitatief) gebaseerd zijn op WoON 2012, op actuele bevolkingsprognoses en op 

de uitgangspunten van de Verstedelijkingsvisie. Dit proces wordt gedragen door de 

provincie. Met de Liemerse gemeenten (onder de regie van de Stadsregio) is, als uit-

voering van de bestuurlijke overeenkomst, een proces gaande om gezamenlijk de 

gemeentelijke woningbouwprogrammering op elkaar af te stemmen voor de korte en 

lange termijn. Het streven is, om conform de afspraken uit de BOV, voor 1 januari 

2014 de gemeentelijke woningbouwprogramma te actualiseren.  

 

In onderhavig besluitgebied is sprake van herstructurering van het terrein van een 

voormalig bedrijf. De locatie is op dit moment niet in gebruik en door de ontwikkeling 

wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbeterd. De ontwikkeling sluit hiermee direct 

aan bij de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Deels valt het plan namelijk 

binnen het bestaand stedelijk gebied. De nieuwe woningen worden in de bestaande 

lintbebouwing van de Kerkweg ingepast. Richting het buitengebied vindt een geleide-

lijke overgang plaats door de realisatie van kleinschaligere bebouwing. Door onderha-

vig project wordt de kwaliteit van de bestaande dorpsrand van Zeddam versterkt.  

 

Conclusie 

Voor een deel valt het besluitgebied binnen het bestaand stedelijk gebied. De wonin-

gen die binnen de bebouwingscontour van Zeddam worden gerealiseerd passen 

hiermee direct in het provinciaal beleid. Voor de overige woningen geldt dat er geen 

gronden of gebouwen beschikbaar om deze woningen te realiseren. Het bestaande 

bedrijf in het besluitgebied wordt gesloopt. In de plaats van dit bedrijf worden de 9 wo-

ningen gerealiseerd. Daarbij wordt gezorgd voor een goede stedenbouwkundige in-

passing in de omgeving door aan te sluiten met de overige lintbebouwing langs de 
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Kerkweg en een overgang te maken naar het buitengebied. Hiermee zijn de eerste vijf 

stappen van de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik doorlopen. De ontwik-

keling van het besluitgebied past binnen het beleid. 

3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Regionaal Plan 2005-2020 

Voor het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, waar de gemeente Montferland ook deel van 

uitmaakt, is in 2006 het Regionaal Plan 2005-2020 vastgesteld. De Stadsregio Arn-

hem-Nijmegen legt in dit plan de gemeenschappelijke beleidsambities vast voor de 

ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen. Dit regionaal plan laat zien hoe de be-

trokken gemeenten binnen de stadsregio streven naar een hoogwaardige regionale 

ontwikkeling van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen als geheel. Er worden vier 

doelstellingen onderscheiden: 

 versterken van het economisch vestigingsklimaat; 

 verbetering van de bereikbaarheid; 

 vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 

voor de natuur en voor de recreatie; 

 verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied, waarbij 

de relatie met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren zijn. 

 

De stadsregio zet met dit plan in op het verbeteren van de bestaande kwaliteiten in 

stad en land boven nieuw ruimtebeslag. De doelstelling van de regiovisie voor wonen 

is het voor iedere (toekomstige) inwoner van de stadsregio een juiste woning beschik-

baar hebben met betrekking tot prijs, eigendomssituatie, aard & type en locatie. Bin-

nen de ‘Contour woningbouw’ bepalen de gemeenten zelf de te ontwikkelen locaties 

en de aantallen nieuw te bouwen woningen. De programmering van de woningbouw 

dient plaats te vinden met in achtneming van de in de per gemeenten vastgestelde 

kwalitatieve afspraken en inspanningsverplichtingen in de Concessies Wonen. 

De prestatieafspraken tussen de gemeente Montferland en de Stadsregio bepalen 

onder andere dat van het totale gemeentelijke bouwprogramma minimaal 50% in de 

betaalbare categorie dient te worden gerealiseerd. Wanneer de zoekrichting voor uit-

breidingslocaties wordt overschreden dan geldt dat 90% van de nieuwbouw dient te 

worden gerealiseerd in de betaalbare categorie.  

 

Conclusie 

De bouw van de woningen aan de Kerkweg 7 sluit aan op het Regionaal Plan 2005-

2020, omdat er sprake is van een verbetering van de kwaliteit van het wonen in stad, 

dorp en landelijk gebied waarbij de relatie met het landschap de kwaliteitsfactor is. De 

locatie ligt deels buiten de woningbouwcontour echter de woningbouw is aanvaard-

baar omdat er sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de locatie. 

De nieuwbouw heeft een open bebouwingsstructuur, waarbij de lintbebouwing langs 

de Kerkweg deels wordt voortgezet, met doorzichten naar het achterliggende land-

schap. De openheid en zichtrelatie naar het waardevol landschap blijft daarom be-

staan. Bovendien krijgen de percelen een groene uitstraling door groene erfscheidin-

gen en het voor een deel handhaven van de bestaande bomen. 
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De transformatie van de locatie Kerkweg sluit ook aan op de afspraken van de Stads-

regio, provincie en gemeente. Transformatie en herstructurering gaan voor uitbreiding 

van woningbouwlocaties. Op de locatie wordt een bedrijf gesaneerd en hiervoor wor-

den woningen teruggebouwd. Met deze ontwikkeling wordt de kwaliteit van de locatie 

verbeterd. 

 

Met onderhavig project worden 9 woningen in de dure sector gerealiseerd. De ver-

houding huur/ koop woningen wordt op andere locaties binnen de gemeente gecom-

penseerd. De ontwikkeling sluit daarmee aan op het regionaal beleid en de prestatie-

afspraken van de gemeente Montferland en de Stadsregio.  

3.3.2 Verstedelijkingsvisie 

De gemeenten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben hun bouwplannen bij-

gesteld. In de Verstedelijkingsvisie ‘van Koers naar Keuze’, die de Stadsregioraad op 

30 juni 2011 heeft vastgesteld, zijn de woningbouwplannen bijgesteld van ruim 54.000 

(2009) naar ruim 37.000 woningen.  

 

In de Verstedelijkingsvisie staat dat vraaggericht bouwen uitgangspunt is voor het re-

gionale woningbouwprogramma. Dit staat, in een aantal gemeenten, op gespannen 

voet met de grens van minimaal 50% betaalbaar bouwen. Als gevolg van de verdiepte 

crisis op de woningmarkt waardoor weinig woningen worden gerealiseerd, knelt het 

betaalbaarheidsbeleid en is het hanteren van strikte grenzen niet gewenst.  

 

De Stadsregio Arnhem Nijmegen wil ook voor de komende jaren weer inzetten op be-

taalbaarheid, maar wel op een andere wijze dan voorheen. De stadsregio doet dit 

vanuit het omdenken, waarin de consument centraal staat en het stimuleren van duur-

zaamheid binnen de regio. Beide stromen komen samen in het benaderen van be-

taalbaarheid door middel van woonlasten. De verdeling 50/50 vormt ook dan het uit-

gangspunt, maar het is mogelijk om binnen de subregio’s te differentiëren. Dit wil 

zeggen dat er onderling afspraken kunnen worden gemaakt tussen de gemeenten, 

mits het subregiototaal op de verhouding 50/50 blijft uitkomen.  

 

De afspraak van minimaal 50 procent betaalbare woningbouw op subregionaal niveau 

blijft uitgangspunt, tenzij gemeenten samen met corporaties inhoudelijke argumenten 

aandragen over de gewenste ontwikkeling van de betaalbare woningvoorraad, gelet 

op de woningbehoefte en demografische ontwikkelingen. De stadsregio is dan bereid 

die discussie te begeleiden en vorm te geven, mits de uitkomsten ook naar subregio-

nale afspraken herleid worden en hierover afstemming plaats vindt. 

 

Voor de regio Liemers, waaronder de gemeente Montferland valt, geldt dat er een 

toenemende behoefte bestaat aan koopwoningen en duurdere huur in het gebied. De 

behoefte aan koopwoningen komt van starters, doorstromers en ouderen en richt zich 

op diverse prijsklassen. Onder ouderen ontstaat er steeds meer een specifieke vraag 

naar levensloopbestendige woningen in het duurdere huursegment (al dan niet in de 

appartementensfeer). Er bestaat een aanzienlijke behoefte aan dorps wonen in de 

breedte (van landelijk dorps tot centrum dorps), waarbij er ook een behoefte is aan 

kleinstedelijke woonmilieus. Binnen het woonmilieu dorps wonen, herkent de subregio 

nauwelijks uitwisselbaarheid tussen de dorpen (vooral ouderen). 
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Conclusie 

In onderhavig besluitgebied worden 9 nieuwe woningen in het dure segment gereali-

seerd. De ontwikkeling sluit hiermee aan bij de toenemende behoefte aan koopwonin-

gen. Daarnaast wordt er middels dit project voorzien in de behoefte aan het dorps wo-

nen. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie gemeente Montferland 

De Structuurvisie gemeente Montferland is door de gemeenteraad vastgesteld op 23 

april 2009. De visie is een actualisering van de bestaande visies aan de hand van alle 

relevante beleidsrapporten. De structuurvisie gaat in op de visie van de gemeente 

voor wat betreft wonen, bedrijvigheid en recreatie. Voor detailhandel wordt geen spe-

cifieke beleidsvisie gegeven. In de structuurvisie wordt verwezen naar het provinciaal 

beleid zoals verwoord in het streekplan/structuurvisie. De beleidsvisie van de gemeen-

te Montferland is afgestemd op het beleid omschreven in het streekplan/structuurvisie. 

 

Voor het uitbreiden van woongebied geldt in principe dat dit mogelijk is binnen de lo-

caties die in het Regionaal Plan zijn aangegeven als ‘zoekrichting voor uitbreiding wo-

ningbouw’. In de meeste gevallen betreft dit gebieden waar de gemeente het voor-

keursrecht heeft gevestigd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Voor 

Zeddam betreffen dit de gronden tussen de Bornhofweg, Vinkwijkseweg en Me-

legardweg. Verder wordt er verwezen naar het beleid uit het Streekplan van de pro-

vincie.  

 

Zoals weergegeven op de Kaart Structuurvisie Montferland, zie navolgend figuur, valt 

het besluitgebied deels binnen de ‘contour bebouwd gebied’ en deels binnen de 

‘hoofdfunctie landbouw met behoud openheid’. Binnen de contour bebouwd gebied 

zijn mogelijkheden voor woningbouw en bedrijvigheid. Binnen de hoofdfunctie land-

bouw met behoud van openheid is het behoud van de openheid erg belangrijk.  

 

Voor waardevol landschap is beleid omschreven in de Structuurvisie. De stuwwal van 

het Bergherbos/Montferland en omgeving is aangewezen als waardevol landschap. 

De landschappelijke waarde van het gebied wordt bepaald door de samenhang tus-

sen de hooggelegen stuwwal, met daarop het besloten bos, de essen op de hellingen 

en de ring van dorpen en gehuchten aan de voet. De essen aan de rand van het 

Bergherbos/Montferland zijn aangeduid als landbouw met behoud van de openheid. 

Deze oude bouwlanden (essen) dienen open te blijven om het zicht op het bos en het 

zicht vanaf de berg te garanderen. Grondgebonden agrarisch gebruik blijft mogelijk 

mits de openheid is gegarandeerd. In deze gebieden wordt terughoudend omgegaan 

met nieuwe landgoederen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Slechts bijzondere 

vormen, die de kwaliteiten van het gebied versterken, zijn bespreekbaar. In de ring 

van de dorpen en gehuchten is blijkens de provinciale aanwijzing als waardevol land-

schap vooral het zicht vanuit de omgeving op de stuwwal van belang. De open zicht-

relatie is aangegeven, met name om te voorkomen dat de kernen aan elkaar zouden 

groeien door middel van recreatieve ontwikkelingen. De open zichtrelaties naar het 

Bergherbos/Montferland moeten behouden blijven. 
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Figuur 8: Uitsnede kaart Structuurvisie Montferland met aanduiding besluitgebied (rood) 

 

Conclusie 

Het besluitgebied ligt deels binnen de ‘contour bebouwd gebied’ en deels binnen 

‘hoofdfunctie landbouw met behoud openheid’. Binnen de bebouwde contour zijn mo-

gelijkheden voor woningbouw en bedrijvigheid. Binnen de ‘hoofdfunctie landbouw met 

behoud openheid’ zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mits de openheid en zichtre-

latie naar het waardevol landschap behouden blijft. De nieuwbouw heeft een open be-

bouwingsstructuur, waarbij de lintbebouwing langs de Kerkweg deels wordt voortge-

zet, met doorzichten er tussen naar het achterliggende landschap. Bovendien krijgen 

de nieuwe percelen een groene uitstraling door groene erfscheidingen en het voor een 

deel handhaven van de bestaande bomen. 

 

Op basis hiervan kan worden gesteld dat onderhavige ontwikkeling past binnen de 

Structuurvisie van de gemeente Montferland. 

3.4.2 Actualisering woningbouwbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009 

Woningbouwprojecten moeten qua programmering voldoen aan de ‘Visie op de wo-

ningbouw 2010-2020’ (Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 

2009). Dit woningbehoefteonderzoek is de actualisering van de Woonkwaliteitvisie 

'Montferland, Visie op de woningbouw 2005-2015’ (woningbehoefte onderzoek 2006) 

en schetst een beeld van de woningbehoefte voor de komende tien jaar. In het alge-

meen wordt gesteld dat nieuwe woningen een positieve bijdrage dienen te leveren 

aan de doorstroming en wooncarrière van inwoners van Montferland. 

 

De ambitie van de gemeente is om in de komende jaren een stabilisatie van het aantal 

inwoners rond de 35.000 vast te houden. Er wordt daarvoor uitgegaan van een ge-

meentelijk bouwprogramma van 1.400 woningen voor de jaren 2010-2020. 

 

Voor de kern Zeddam bestaat een verwachte woningbehoefte voor de periode 2010-

2020 van circa 115 woningen. Voor nieuwe bouwplannen bestaat een capaciteit van 

circa 100 woningen. Hierbij is rekening gehouden met 30% uitval van de nieuwbouw-

plannen. Bij deze 100 woningen is in de planning uitgegaan van de realisatie van 4 
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woningen in de dure sector aan de Kerkweg. De capaciteit past binnen de afspraken 

van de gemeente en de woningstichting.  

 

De gemeente heeft ook woningbouwafspraken gemaakt met de Stadsregio. Een on-

derdeel van de afspraken met de Stadsregio is om minimaal 50% van de nieuwbouw 

in de betaalbare huur- en koopsector te laten plaatsvinden. En wanneer de zoekrich-

ting voor uitbreidingslocaties wordt overschreden dan geldt dat 90% van de nieuw-

bouw gerealiseerd moet worden in de betaalbare categorie. Met onderhavig project 

worden 9 woningen in de dure sector gerealiseerd. Een deel van deze woningen valt 

binnen de bebouwingscontour en een deel van de woningen valt erbuiten. De verhou-

ding huur-/ koopwoningen wordt op andere locaties binnen de gemeente gecompen-

seerd. De ontwikkeling sluit daarmee aan op de afspraken van de gemeente Montfer-

land en de Stadsregio. 

 

In het verleden zijn in de kern Zeddam in verhouding relatief veel betaalbare woningen 

en woningen in de huur sector gerealiseerd. In 2011/2012 zijn in Zeddam circa 33 be-

taalbare/sociale huurwoningen opgeleverd. In diezelfde periode vanaf 2011 werden er 

slechts 8 dure woningen gerealiseerd. In de navolgende tabel staan de opgeleverde 

plannen vanaf 2011 weergegeven. Hierin is het grote aandeel betaalbare/sociale 

huurwoningen te zien.  

 

plan jaar betaalbaar/sociale 

huur 

duur 

Europaplein 2011 16  

Van Ditshuizen 2011 5 5 

Jacob Reviusstraat (Woningstichting Bergh) 2011 4  

Delweg (Woningstichting Bergh) 2012 8  

Ettemastraat (Woningstichting Bergh) 2012  3 

 

Eind 2012/begin 2013 stond voor de woningstichting de realisatie van 3 koopwonin-

gen, 3 levensloopbestendige woningen en 5 eengezinswoningen op de planning. Op 

dit moment heeft de Woningstichting Bergh in totaal 211 sociale huurwoningen in be-

heer. Doordat er in het verleden relatief veel betaalbare/sociale huurwoningen gereali-

seerd zijn, bestaat er op dit moment een behoefte aan woningen in het duurdere seg-

ment. De ontwikkeling van de Kerkweg staat voor de kern Zeddam voor 2015 op de 

planning.  

 

Wat betreft de bebouwing langs de Kerkweg wordt aangesloten bij de bestaande be-

bouwing langs dit lint. De woningen die daar achter gelegen zijn, zijn kleiner beoogt. 

Tevens wordt er aan de westelijke rand van het besluitgebied een wadi gerealiseerd 

die een groene invulling krijgt. Hierdoor wordt er een geleidelijke overgang naar het 

landschap gecreëerd. Deze herstructurering zorgt daarmee voor een verbetering van 

de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Om deze voorgenomen kwaliteit en inpassing 

ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen wordt een separaat beeldkwaliteitplan ontwik-

keld, dat de kwaliteitseisen ten aanzien van de bebouwing en de openbare ruimte 

vastlegt. 
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Conclusie 

Onderhavige ontwikkeling betreft de bouw van 9 vrijstaande nieuwbouwwoningen op 

een voormalige bedrijfslocatie door Woningstichting Bergh. Op de locatie vindt trans-

formatie plaats welke de kwaliteit van de locatie verbeterd. De voormalige bedrijfsbe-

bouwing wordt gesaneerd en hiervoor in de plaats worden 9 vrijstaande woningen ge-

bouwd waarbij de openheid en zichtrelatie naar het waardevol landschap behouden 

blijft. 

Het project is door de gemeente opgenomen in de nieuwbouwplanning en aangeduid 

als nieuwbouw Varwijk. Deze nieuwbouw past binnen het woningbouwprogramma van 

de gemeente en de behoefte voor de kern Zeddam.  

Met het project worden 9 woningen in de dure sector gerealiseerd. In het verleden zijn 

in de kern Zeddam relatief veel betaalbare/sociale huurwoningen gerealiseerd. Der-

halve bestaat er op dit moment behoefte aan woningen in de dure sector. Middels on-

derhavig project wordt er bij deze wens aangesloten. De ontwikkeling sluit ook aan op 

de prestatieafspraken van de gemeente Montferland en de Stadsregio. 
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4 Onderzoeken 

4.1 Archeologie  

4.1.1 Algemeen 

Het Verdrag van Valletta (Malta) verplicht de Europese overheden tot het beschermen 

van archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat ar-

cheologische waarden in situ (in de bodem) bewaard moeten blijven. Dat wil zeggen, 

dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te behouden. Als dit 

niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden op-

gegraven en ex situ (uit de bodem) worden bewaard.  

4.1.2 Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek 

In juni 2012 is een archeologisch bureau-onderzoek en karterend inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie
3
. Het gecombineerde onderzoek heeft tot 

doel om de archeologische verwachting in kaart te brengen, deze te verfijnen door 

middel van veldwaarnemingen, en zo tot een advies te komen met betrekking tot 

eventuele vervolgstappen in de AMZcyclus. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

resultaten van het onderzoek weergegeven. In de bijlage is het hele onderzoek opge-

nomen.  

 

Tijdens het karterende booronderzoek zijn in het westen van de locatie holtpodzol-

gronden aangetroffen. In het oosten van de locatie zijn deze door afgraving niet aan-

wezig. In twee boringen zijn fragmenten aardwerk uit de Romeinse Tijd aangetroffen. 

 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van de holtpodzolgronden en zeker ter plaatse van 

de fragmenten aardewerk uit de Romeinse Tijd, een vervolgonderzoek uit te voeren. 

Hoewel in slechts twee boringen aardewerk uit de Romeinse Tijd is aangetroffen, kan 

het door de aanwezigheid van intacte bodemprofielen niet worden uitgesloten dat op 

de rest van de locatie nog grondsporen aanwezig zijn. Daarom wordt ter plaatse van 

de intacte bodemprofielen een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-P) 

aanbevolen
4
.  

 

Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen 

(PvE) noodzakelijk dat voor aanvang van de werkzaamheden is goedgekeurd door de 

bevoegde overheid, gemeente Montferland. Voor het overige gedeelte van de onder-

zoekslocatie is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

 

De gemeente Montferland heeft op basis van bovenstaand advies een selectiebesluit 

genomen. Het selectiebesluit luidt dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is. In de bij-

lage is het selectiebesluit opgenomen. De archeologische meldingsplicht blijft hoe dan 

ook van kracht. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische sporen of 

                                                      
3
  ARC. (juni 2012). Archeologisch bureau-onderzoek en karterend inventariserend Veldon-

derzoek, rapportnummer: 2012-78. 
4
  Regio Achterhoek. (augustus 2012). Selectiebesluit – Beoordeling rapport Zeddam, besluit-

gebied Kerkweg 7, kenmerk: 2012u00333.  
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resten worden aangetroffen, dan dient dit, conform art. 53 van de Wamz, direct te 

worden gemeld bij de bevoegde overheid. 

4.1.3 Proefsleuvenonderzoek en opgraving 

In december 2012 is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar de locatie en in fe-

bruari 2013 heeft een opgraving plaatsgevonden
5
. Bij het onderzoek zijn verspreid 

over het terrein vier proefsleuven aangelegd. Aangezien er bij het onderzoek enkele 

sporen tevoorschijn kwamen, waaronder een grote kuil met veel handgevormd aarde-

werk uit de Vroeg-Romeinse tijd, is rondom deze kuil een vlak van circa 500 m2 op-

gegraven. Daarbij kwamen opnieuw sporen tevoorschijn, waarna besloten is het vlak 

verder uit te breiden tot de grens van de vindplaats was bereikt. Uiteindelijk is een op-

pervlakte van in totaal 1085 m2 onderzocht. Het onderzoeksgebied ligt aan de voet 

van de stuwwal van Montferland. De natuurlijke ondergrond bestaat uit dekzand, 

waarop een dikke, grindhoudende akkerlaag (enkeerdgrond) aanwezig is. Onder het 

plaggendek zijn 37 sporen (paalkuilen, kuilen en greppelfragmenten) van een kort-

stondig bewoonde nederzetting uit de Vroeg-Romeinse tijd en mogelijk tevens de IJ-

zertijd aangetroffen. Hiertoe behoren de overblijfselen van een grote schuur of een 

woonstalhuis en een grote voorraadkuil waarin veel nederzettingsaardewerk uit het 

begin van de Romeinse tijd is achtergebleven. Opvallend is de aanwezigheid van aar-

dewerk dat uit het (vermoedelijk Noord-Nederlandse) kustgebied is geïmporteerd. In 

het opgravingsvlak is de nederzettingsvindplaats in zuidelijke, westelijke en noordelij-

ke richting begrensd. Oorspronkelijk heeft de vindplaats mogelijk nog iets verder rich-

ting oosten doorgelopen, in het gebied dat in verband met de aanwezige grootschalige 

recente verstoringen gedeselecteerd is voor archeologisch vervolgonderzoek. Door de 

uitvoering van het archeologisch onderzoek zijn alle of nagenoeg alle waardevolle ar-

cheologische resten in het besluitgebied ex situ veilig gesteld (dat wil zeggen gedo-

cumenteerd en verzameld).  

4.1.4 Conclusie 

Het bevoegd gezag heeft op 18 maart 2013 het besluitgebied voor het aspect archeo-

logie vrijgegeven
6
. Dit betekent dat het aspect archeologie geen belemmering vormt 

voor deze ontwikkeling. In de bijlage is dit advies van het bevoegd gezag opgenomen.  

4.2 Molenbiotoop 

Het besluitgebied ligt binnen de molenbiotoop van de Grafelijke Torenmolen aan de 

Groenstraat. De molen bepaalt al sinds de 15
e
 eeuw het beeld van Zeddam samen 

met de kerktoren van de St. Oswalduskerk. De parochie van Zeddam is een van de 

oudste uit de streek, de eerste vermeldingen dateren uit de 13e eeuw. 

 

Een molenbiotoop is als volgt te definiëren: de gehele omgeving van de molen, voor 

zover die omgeving van invloed is op het goed functioneren van de molen als maal-

                                                      
5
  Archeodienst BV. (maart 2013). Archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving aan de 

Kerkweg 7 te Zeddam, rapportnummer: 240.  
6
  Omgevingsdienst Achterhoek. (maart 2013). Beoordeling vrijgeven Zeddam, Kerkweg 7, 

kenmerk: 2013u00090.  
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werktuig en als monument. Het gaat hierbij dus om twee zaken: In de eerste plaats 

moet de molenomgeving zo zijn ingericht dat de molen voldoende windtoevoer en –

afvoer heeft. In de tweede plaats gaat het om de belevingswaarde van de molen 

waarbij de schaal en het karakter van de omringende bebouwing van grote invloed is. 

 

 

Figuur 9: Grafelijke Torenmolen Zeddam (bron: Google Maps.) 

 

Gelderse molenverordening en uitvoeringsregeling 

Het beleid voor de bescherming en het behoud van een goede molenbiotoop is door 

de provincie Gelderland vastgelegd in de Gelderse molenverordening. Door middel 

van een formule wordt bepaald wat een aanvaardbare toelaatbare hoogte van gebou-

wen en andere obstakels in een molenbiotoop is. 

 

De biotoopformule is een eenvoudige manier om de maximaal aanvaardbare hoogte 

van obstakels rond een molen te berekenen, dusdanig dat de molen hier geen on-

overkomelijke hinder van ondervindt. De biotoopformule wordt bijvoorbeeld toegepast 

om te kunnen bepalen of een gebouw op een bepaalde afstand van de molen al dan 

niet ‘te hoog’ is.  

 

Voor de beide molen in Zeddam is een situatie specifieke berekening gemaakt van de 

toelaatbare hoogten van de bebouwing en beplanting op bepaalde afstanden van de 

molen. Gelet op de hoogteverschillen die in Zeddam voorkomen, is in de bebouwings-

regeling voor de molens gewerkt met de hoogtes ten opzichte van NAP, zodat op elke 

locatie binnen de molenbiotoop helder is tot welke hoogte zonder meer gebouwd mag 

worden. De regeling is gebaseerd op de in de Uitvoeringsregeling opgenomen bio-

toopformule: 

Hx=X/n + (c.z) 

waarin: 

Hx = de toelaatbare hoogte van een gebouw in meters op een afstand x meter uit de 

molen. De toelaatbare hoogte wordt gemeten vanaf het waterpasniveau van de bega-

ne grond of het maaiveld van de molen; 

X = de afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen; 

n = de ruwheidcoëfficiënt volgens de ruwheidsklassentabel van Wieringa: 140 voor 

open gebied, 75 voor ruw gebied en 50 voor gesloten gebied 

c = constante 0,2 (in verband met een windreductie van 5%) 

z = askophoogte van de molen 
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Binnen de zone gemeten van 100 meter vanaf de molen tot een afstand van 400 me-

ter gemeten vanaf de molen, mogen geen hogere gebouwen worden gebouwd dan 

door middel van bovenstaande formule wordt bepaald. De afstand van de molen tot 

de nieuwbouwwoningen bedraagt circa minimaal 170 meter. De askophoogte van de 

molen bedraagt 30 meter. 

 

De maailveldhoogte van de Grafelijke Molen bedraagt 37,8 meter ten opzichte van 

NAP (bron: www.gelderland.molenbiotoop.nl in Biotooprapport 31). Het hoogste punt 

van het te ontwikkelen gebied ligt toevalligerwijs ook het dichtst bij de molen, op 28,4 

meter ten opzichte van NAP.  

 

Bij de Grafelijke Torenmolen kan in het betreffende gebied volgens de formule op 170 

meter worden gebouwd tot een hoogte van maximaal Hx= (170:140) + (0,2x30) = 7,2 

meter. Daar moet het verschil in maaiveldniveau bij worden opgeteld. In onderhavig 

plan bedraagt dit (37.8 – 28.3=) 9,5 meter. De bouwhoogte in het besluitgebied mag 

daarom (7,2 + 9,5 =)16,7 meter bedragen. De formule bepaalt dat elke 140 meter ver-

der, de bebouwing met 1 meter verhoogd mag worden: de zogenaamde 1:140-

regeling. 

 

In de bovenstaande berekening is uitgegaan van de ruwheidsklasse 140 voor open 

gebied. Het besluitgebied betreft geen open gebied, aangezien het gebied zich op de 

grens van de bebouwde kom en het buitengebied bevindt. De ruwheid van het gebied 

is beter te typeren als ruw gebied of gesloten gebied. In dit geval is gebruik gemaakt 

van de meest beschermende situatie voor de molenbiotoop.   

 

Toets plan 

De nieuwe woningen mogen volgens de bovenstaande berekening betreffende de mo-

lenbiotoop van de Grafelijke Torenmolen maximaal 16,6 meter hoog zijn, gemeten 

vanaf het peil ter plaatse van de nieuwbouw locatie. In onderhavig project bedraagt de 

maximale bouwhoogte 10 meter. Dit betekent dat er ruim voldaan wordt aan de bepa-

lingen omtrent de molenbeschermingszone.  

4.3 Flora en fauna 

4.3.1 Inleiding 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige na-

tuurwaarden in en om het besluitgebied. Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaats-

vinden dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet 

(soortenbescherming) en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. SAB heeft 

voor onderhavige locatie een quick scan flora en fauna uitgevoerd. In de bijlage is de-

ze rapportage opgenomen. In deze paragraaf worden de bevindingen uit de quick 

scan Flora en fauna weergegeven
7
. 

                                                      
7
  SAB. (mei 2012). Flora- en faunarapportage Zeddam, Kerkweg 7, projectnummer: 

110405.01 
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4.3.2 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een nega-

tieve invloed hebben op beschermde gebieden.  

 

Natuurbeschermingswet 1998  

Het besluitgebied aan de Kerkweg te Zeddam ligt niet nabij een gebied dat is aange-

wezen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde be-

schermde natuurgebied betreft de Duitse Natura 2000-gebieden “Unterer Niederrhein” 

en “Hetter-Millinger Brunch”. Dit beschermde gebied ligt op ongeveer 7 kilometer af-

stand. Gezien tussenliggende elementen (wegen) en bebouwing (verstoring) en de af-

stand zijn zowel directe als indirecte negatieve effecten van de plannen op het be-

schermde gebied niet te verwachten. 

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  

De realisatie van een woning leidt niet tot een afname van EHS oppervlakte aange-

zien het besluitgebied buiten de EHS ligt. De kernkwaliteiten van het nabijgelegen 

EHS gebied worden met de voorgenomen plannen niet aangetast; de plannen leiden 

niet tot aantasting van de aaneengeslotenheid van de natuurlijke eenheden, noch 

worden de natuurlijke processen verstoord. Ook leiden de plannen niet tot aantasting 

van de samenhang en verbindingen tussen de grote Oost-Gelderse natuurkernen, 

noch tot aantasting van de verbinding tussen de restanten van (natte) heideterreinen. 

Ook vindt er geen toename in bemesting plaats. Hierdoor worden de kernkwaliteiten 

van het gebied en het natuurdoeltype reservaatsakker niet aangetast.  

 

Wel leidt de nieuwe woningbouw en de bijbehorende toegangsweg tot een toename in 

verstoring door geluid, licht en aanwezigheid mensen. Er wordt namelijk een doodlo-

pende toegangsweg gerealiseerd aan de rand van het besluitgebied en daarmee ook 

aan de rand van de EHS. De EHS op deze locatie is grotendeels aangewezen voor 

plantensoorten (akkeronkruiden). Plantensoorten zijn ongevoelig voor een toename in 

geluid of licht. Mogelijke diersoorten die gebruik maken van deze akkers zijn voorna-

melijk akkervogels en muizen. Deze soorten zijn niet tot nauwelijks gevoelig voor ver-

lichting. Indirecte negatieve effecten op de EHS zijn daarom niet te verwachten. 

4.3.3 Soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste rust- en 

verblijfplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt). 

De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect biotoopver-

lies) tot gevolg hebben. Invloeden die leiden tot een verminderde geschiktheid van het 

besluitgebied als bijvoorbeeld foerageergebied zijn niet ontheffingsplichtig, tenzij het 

een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze functie ook de vaste rust- 

en verblijfplaatsen van soorten niet langer kunnen functioneren. Door de werkzaam-

heden kunnen alle aanwezige soorten negatieve effecten ondervinden van de ingreep. 

Voor de meeste soorten is dit tijdelijk van aard.  

 

Algemene soorten 

De meeste van deze soorten zijn beschermd maar vallen onder het lichte bescher-

mingsregime van de Flora- en faunawet (tabel 1). Hiervoor geldt dat aantasting van 
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vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een algehele vrijstelling mogelijk is, zonder 

dat er sprake is van procedurele consequenties. Dit betekent dat voor deze soorten de 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  

 

Strikt beschermde soorten 

Voor soorten die vermeld staan op tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, geldt dat 

bij aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Vaste rust- en verblijfplaatsen van 

strikt beschermde gebouwbewonende vleermuissoorten zijn, gezien de verspreidings-

gegevens, aanwezige habitats en soortspecifieke eisen niet op voorhand uit te sluiten 

binnen het besluitgebied.  

Verder kunnen bij (de start van) werkzaamheden in het broedseizoen, broedende vo-

gels worden verstoord, of hun nesten worden aangetast. Er is geen vrijstelling te ver-

krijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun 

broedseizoen zou kunnen verstoren. De (start van de) werkzaamheden dienen plaats 

te vinden buiten het broedseizoen of in het broedseizoen als broedende vogels zijn uit 

te sluiten. De werkzaamheden kunnen doorlopen in het broedseizoen als broedende 

vogels binnen het besluitgebied uitgesloten kunnen worden. 

4.3.4 Nader onderzoek 

Algemeen 

Uit de quick scan is naar voren gekomen dat strikt beschermde vleermuizen voor kun-

nen komen in het besluitgebied. Bij de sloop van de gebouwen worden deze verblijf-

plaatsen mogelijk aangetast. Om te bepalen of deze soorten verblijfplaatsen hebben 

in het besluitgebied is een nader onderzoek noodzakelijk naar:  

 Gebouwbewonende vleermuizen (Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger): onder-

zoeksperiode: globaal eind mei -medio juli (kraamkolonies) en medio augustus - 

eind september (paarverblijven). 

 

Bovengenoemde onderzoeksperiodes zijn gebaseerd op het Protocol Vleermuison-

derzoek van het Netwerk Groene Bureaus (2012), dat tevens als leidraad gehanteerd 

wordt door het Ministerie van EL&I voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Het gebruik van het besluitgebied door deze soorten kan door middel van nader on-

derzoek in beeld worden gebracht zodat het werkelijke effect van de ingreep op (het 

leefgebied van) daadwerkelijk aanwezige soorten kan worden bepaald. Pas dan kan 

worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de Flora- 

en faunawet wordt overtreden. Mocht het niet mogelijk zijn om dit te voorkomen, dan 

is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Een dergelijke 

ontheffing is alleen onder beperkte omstandigheden verkrijgbaar. Compenserende en 

mitigerende maatregelen moeten altijd voorafgaand aan de uitvoering van de beoogde 

plannen worden gerealiseerd. 
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Vleermuizen 

Het nader onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd in september 2012
8
 (paar- en 

winterverblijven) en in de periode juni - juli 2013
9
 (kraam- en zomerverblijven). In de 

bijlagen zijn deze onderzoeken opgenomen. Tijdens de vleermuizeninventarisaties 

werden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. Vermoedelijk 

zijn deze afwezig. Bij verdere planvorming hoeft geen rekening met vleermuizen te 

worden gehouden.  

 

Steenmarters 

In het te slopen pand is een verblijfplaats van een steenmarter met jongen aanwezig. 

Steenmarters hebben een netwerk aan verblijfplaatsen. Door het slopen van het ge-

bouw gaat één van deze verblijfplaatsen verloren. Het verlies van één verblijfplaats 

resulteert niet in significant negatieve effecten. Door ervoor te zorgen dat het dier niet 

gedood of verwond wordt tijdens de sloop (treffen van mitigerende maatregelen), 

wordt daarnaast voorkomen dat er significante negatieve effecten optreden op het dier 

zelf. Wel is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Er zijn 

geen redenen om aan te nemen dat hieruit geen positieve afwijzing volgt. Naast de 

ontheffingsaanvraag moeten er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Deze 

maatregelen bestaan uit het voorafgaand aan de sloop verwijderen van kozijnen en 

deuren. Hierdoor treedt er verstoring op, waar steenmarters niet van houden. Door 

vervolgens bijv. de sloop aan de noordelijke zijde te starten, wordt de steenmarter de 

kans geboden het pand aan de zuidelijke zijde te ontvluchten. Hierdoor wordt voorko-

men dat het dier gewond of gedood wordt tijdens de werkzaamheden. Ook dienen de 

werkzaamheden plaats te vinden buiten de kwetsbare periode van steenmarters, dus 

buiten de periode half maart – half juni. In die periode zijn er mogelijk jonge steenmar-

ters aanwezig in het pand. De jonge dieren zullen niet of minder goed in staat zijn om 

het pand tijdens de sloop te verlaten waardoor er een grote kans is op verwonding of 

doding van steenmarters. Daarnaast kan mogelijk een vervangende alternatieve ver-

blijfplaats gecreëerd worden. Hierbij valt te denken aan een nestkast voor steenmar-

ters, gesitueerd tussen een aantal stenen en houtblokken.  

4.3.5 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect flora en fauna geen belemmerin-

gen bestaan ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het besluitgebied.  

4.4 Geluid 

4.4.1 Inleiding 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in een ruimtelijk plan, waar wonin-

gen en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de ge-

luidbelasting moet wordt onderzocht binnen de zones behorende bij verkeerswegen, 

spoorwegen en industrieterreinen.  

                                                      
8
  Natuurkompas. (september 2012). Resultaten vleermuizeninventarisatie Kerkweg te Zed-

dam, kenmerk 12006.  
9
  Natuurkompas. (juli 2013). Resultaten vleermuizeninventarisatie Kerkweg te Zeddam, ken-

merk: 13015 
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4.4.2 Industrielawaai 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en het zorgvuldigheidsbeginsel is in-

dustrielawaai een milieuaspect dat in de plantoelichting aan de orde moet komen. Er 

dient inzicht verkregen te worden in de feitelijke situatie en de ontwikkelingen die wor-

den voorzien in de komende jaren. In augustus 2012 is een akoestisch onderzoek 

naar industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van het woningbouw-

plan aan de Kerkweg in Zeddam
10

. Met het onderzoek wordt de hinderfactor geluid 

vanwege industrielawaai in beeld gebracht en beoordeeld of er voldaan kan worden 

aan de gestelde richtwaarden en in hoeverre hinder te verwachten zal zijn. De resulta-

ten van dit onderzoek zijn hieronder weergegeven. 

 

De geplande nieuwbouwwoningen bevinden zich binnen de akoestische invloedssfeer 

van de vestiging van het bedrijf Pas Reform B.V. gelegen aan de Bovendorpsstraat 11 

in Zeddam. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat Pas Reform B.V. in enige ma-

te geluidsinvloed uitoefent op de grens van het woningbouwplan.  

 

De toetsing van de richtwaarden die gelden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 

Milieuzonering’ met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau levert in 

de representatieve bedrijfssituatie in de noordwesthoek van het woningbouwplan een 

overschrijding op. De overschrijding van de richtwaarde bedraagt maximaal 1 dB ge-

durende de nachtperiode en wordt veroorzaakt door de drie dakventilatoren ten be-

hoeve van de benodigde ruimteventilatie.  

 

Voor de noordelijke helft van het woningbouwplan gelden vooralsnog beperkingen 

voor het bouwen van woningen. Het beperken van de uiterste bebouwingsgrens is 

een mogelijke oplossingsrichting. Een andere mogelijkheid is het treffen van bron-

maatregelen aan de dakventilatoren. In onderhavig project wordt gekozen voor het 

aanpassen van de woningbouwcontour. De geluidscontour waarmee rekening is ge-

houden staat ter verduidelijking in de inrichtingsschets in paragraaf 2.2 weergegeven. 

Hiermee kent het grootste deel van de tuin van de noordwestelijke kavel een goed 

woon- en leefklimaat. Voor de overige kavels geldt dat voor de gehele kavel.  

 

Toetsing van de optreden equivalente geluidsniveaus (LAeq) aan de voorkeursgrens-

waarde ten gevolge van indirecte hinder (de zogenaamde verkeer aantrekkende wer-

king) van 50 dB(A)-etmaalwaarde levert geen overschrijding op . 

4.4.3 Wegverkeerslawaai 

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Be-

sluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of 

andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones 

van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel 

inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestem-

mingen. In juli 2012 is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor 

                                                      
10

  DGMR. (augustus 2012). Akoestisch onderzoek Woningbouwplan Varwijk Zeddam, rapport-

nummer: I.2009.0063.05.R001. 
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de wegen Kerkweg en ’s-Heerenbergseweg
11

. In de bijlage is het gehele onderzoek 

opgenomen. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen weergegeven. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de 9 woningen buiten de 48 dB-contouren, vrije-

veldsituatie, liggen van de ‘s-Heerenbergseweg en de Kerkweg. De geluidsbelastin-

gen zullen daardoor 48 dB of minder bedragen. Hiermee voldoen de woningen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. De woningen liggen 

hierdoor akoestisch gunstig geprojecteerd. Er zijn in het kader van de Wgh geen na-

dere acties nodig om de woningen te realiseren. 

4.4.4 Spoorwegverkeerslawaai 

In de nabijheid van het besluitgebied liggen geen spoorwegen die van negatieve in-

vloed kunnen zijn op het geluidniveau.  

4.4.5 Conclusie 

De geplande nieuwbouwwoningen bevinden zich binnen de akoestische invloedssfeer 

van de vestiging van het bedrijf Pas Reform B.V. gelegen aan de Bovendorpsstraat 11 

in Zeddam. Het bouwvlak van de woningen aan de noordwestelijke zijde wordt hierop 

aangepast. Daarmee kent het grootste deel van de tuin van de noordwestelijke kavel 

een goed woon- en leefklimaat. Voor de overige kavels geldt dat voor de gehele kavel. 

Vanuit het aspect industrielawaai bestaan op deze manier geen belemmeringen ten 

aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het besluitgebied.  

 

In de nabijheid van het besluitgebied liggen geen spoorwegen die van negatieve in-

vloed kunnen zijn op het geluidniveau. Vanuit het aspect wegverkeerslawaai zijn er 

eveneens geen belemmeringen.  

4.5 Geur 

4.5.1 Inleiding 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt in eerste instantie het wettelijk kader 

bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dierenver-

blijven van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij geeft hiervoor geurbe-

lastings- en afstandsnormen in relatie met geurgevoelige objecten in de nabijheid van 

de (geprojecteerde) veehouderij. De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. 

Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegaran-

deerd. Ten tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming 

worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar belangen wordt geschaad.  

4.5.2 Toetsing 

In onderhavig besluitgebied worden 9 woningen gerealiseerd. Hiermee is sprake van 

de realisatie van geurhindergevoelige objecten. In de nabijheid van het besluitgebied 

zijn geen agrarische bedrijven gelegen. Ten oosten van de kern Zeddam liggen wel 

                                                      
11

  SAB. (juli 2012). Akoestisch onderzoek wegverkeer, projectnummer: 110405.01.  
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enkele agrarische bedrijven. Gezien het feit dat er tussen deze bedrijven en het be-

sluitgebied reeds woningen zijn gelegen, kan gesteld worden dat de agrarische bedrij-

ven niet in hun bedrijvigheid worden belemmerd door de realisatie van de 9 woningen 

aan de Kerkweg.  

 

Ten behoeve van het aspect geur is tevens gekeken naar de gemeentelijke kaarten 

‘Achtergrondbelasting Montferland, huidige situatie’ en ‘Achtergrondbelasting Montfer-

land, toekomstige situatie’ (2010). Hierop is te zien dat voor het besluitgebied aan de 

Kerkweg 7 in Zeddam geldt dat er zowel in de huidige situatie als in de toekomstige si-

tuatie op basis van de achtergrondbelasting een zeer goed leefklimaat gegarandeerd 

wordt.  

 

Door dit ruimtelijke project worden er in principe 9 geurgevoelige woningen aan deze 

omgeving toegevoegd. Het bedrijf aan de Schapenweg 35 bestaat inmiddels niet 

meer. Uit de uitsneden van de kaarten blijkt dat in principe alleen de veehouderijen 

aan de Terborgseweg 5a en Broekzijde 2 in een ‘worstcase toekomstscenario’ invloed 

zouden kunnen hebben op het besluitgebied. Zoals gesteld wordt ook in de toekom-

stige situatie ter plaatse een zeer goed/goed leefklimaat gegarandeerd voor wat be-

treft de geurbelasting.  

 

 

Figuur 10: Achtergrondbelasting Montferland, huidige situatie met globale aanduiding besluitge-

bied (rood) 
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Figuur 11: Achtergrondbelasting Montferland, toekomstige situatie met globale aanduiding be-

sluitgebied (rood) 

4.5.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect geur geen belemmeringen be-

staan ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het besluitgebied.  

4.6 Bodem 

4.6.1 Inleiding 

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen moet worden aangetoond dat de bodem en 

het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiertoe is het uitvoeren van 

een verkennend milieukundig bodem- en grondwateronderzoek noodzakelijk. Dit 

onderzoek moet uitwijzen of de locatie mag worden aangewend voor de gewenste 

ontwikkeling. 

4.6.2 Verkennend bodemonderzoek 

In juli 2012 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie
12

. In de 

bijlage is het hele onderzoek opgenomen. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

bevindingen weergegeven.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bovengrond op de 

locatie plaatselijk voor kobalt een licht verhoogd gehalte is gemeten. De ondergrond 

ter plaatse van boring B14 is in het traject van 1,0-1,5m-mv sterk verontreinigd met 

                                                      
12

  Ecopart BV. (juli 2012). Verkennend bodemonderzoek, Kerkweg Zeddam, projectnummer: 

15621.  
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koper en zink. Cadmium en lood zijn matig verhoogd aangetroffen. Voor kobalt, mo-

lybdeen en nikkel zijn licht verhoogde gehalten gemeten.  

 

Met betrekking tot de sterk verhoogd aangetroffen gehalten koper en zink en de matig 

verhoogd aangetroffen gehalten voor cadmium en lood in de ondergrond ter plaatse 

van boring B14 dient een nader bodemonderzoek plaats te vinden. Met dit onderzoek 

dient de omvang van de aangetroffen verontreiniging in zowel horizontale als verticale 

richting te worden bepaald. De sterk verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk te relate-

ren aan de aanwezigheid van sterke bijmengingen met kooltjes. 

 

Het nader onderzoek dient ter vaststelling of er sprake is van een ernstige verontreini-

ging (hiervan is sprake indien voor een grondvolume van ten minste 25 m
3 
de gemid-

delde concentratie van één verontreinigde stof de interventiewaarde overschrijdt), of 

er sprake is van saneringsnoodzaak en of er sprake is van spoedeisendheid.  

 

De op de locatie aanwezige (afgevulde) brandstoffentanks worden verwijderd en af-

gevoerd door een gecertifieerd tanksaneringsbedrijf.  

 

Uit de terreininspectie is gebleken dat op het maaiveld asbestverdachte platen zijn 

aangetroffen. Bij de geplaatste boringen zijn geen waarnemingen gedaan die duiden 

op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de bodem. Ook de 

asbestverdachte golfplaten worden op verantwoorde wijze afgevoerd.  

 

Deelconclusie 

Ter plaatse van boring B14 zijn in de ondergrond sterk verhoogde gehalten koper en 

zink en matig verhoogde gehalten voor cadmium en lood aangetroffen. Voor de on-

dergrond ter plaatse van boring B14 is daarom een nader onderzoek noodzakelijk.  

4.6.3 Nader bodemonderzoek 

In oktober 2012 is een nader bodemonderzoek voor de locatie uitgevoerd
13

. In de bij-

lage is het gehele onderzoek opgenomen. Navolgend worden de belangrijkste bevin-

dingen uit dit onderzoek weergegeven. 

Uit het nader bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een sterke verontreiniging, 

waarbij over een oppervlak van circa 10m
2
 en een dikte van 0,5m de gehalten voor 

zink (gidsstof) de interventiewaarde overschrijden. De totale omvang met sterk veront-

reinigde grond wordt geschat op 5m
3
. De sterke verontreiniging bevindt zich in de on-

dergrond ter plaatse van de locatie wat vroeger de schuur-en voorbewerkingsruimte 

en later de spuiterij was. Ecopart stelt dat de verontreiniging met zware metalen te re-

lateren is aan de bijmenging met puin en/of kooltjes. In 1975, 1979, 1984 en 1985 zijn 

bouwvergunningen afgegeven voor het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfsge-

bouw op de begane grond. De verontreiniging lijkt daarom voor 1987 te zijn ontstaan. 

In dergelijke gevallen is de gemeente bevoegd gezag over de verontreiniging.  

 

                                                      
13

  Ecopart BV. (oktober 2012). Aanvullend bodemonderzoek, Kerkweg Zeddam, projectnum-

mer: 15658.  
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De gemeente Montferland heeft in een bodemfunctiekaart vastgesteld dat de onder-

zoekslocatie is gelegen binnen een gebied waarbij als achtergrondwaarde de bodem-

functieklassen overig = ‘achtergrondwaarden’ geldt. Naast de sterk verontreinigde 

grond met koper en zink worden voor de zware metalen gehalten gemeten die de 

maximale bodemfunctiewaarde ‘achtergrondwaarden’ overschrijden.  

 

De sterke verontreiniging betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging. De 

gemeente Montferland kan overigens eisen dat de verontreiniging tot de achtergrond-

waarde gesaneerd wordt, voorafgaand aan de bouw. Hiertoe dient in dat geval een 

plan van aanpak opgesteld te worden waarin wordt aangegeven hoe er met de veront-

reinigde grond wordt omgegaan tijdens de sanering. Dit plan dient door de gemeente 

te worden goedgekeurd.  

4.6.4 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect bodem geen belemmeringen be-

staan ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen in het besluitgebied.  

4.7 Luchtkwaliteit 

4.7.1 Inleiding 

De Wet luchtkwaliteit (onderdeel van de Wet milieubeheer) beschermt mensen tegen 

luchtverontreiniging. Hierin zijn onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen 

in de buitenlucht (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) vastgesteld. De wet stelt bij een 

(dreigende) grenswaardenoverschrijding aanvullende eisen en beperkingen voor ruim-

telijke projecten die ‘in betekenende mate’ (IBM) leiden tot verslechtering van de 

luchtkwaliteit of ‘gevoelige bestemmingen’ binnen onderzoekszones van provinciale- 

en rijkswegen. Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening af-

gewogen worden of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. 

Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project ‘niet 

in betekende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden ge-

toetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of meerdere 

grenswaarden te verwachten is. VROM heeft de definitie van 'in betekenende mate' 

vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB), genaamd: “Regeling niet 

in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”. Projecten die de concentratie 

meer dan 3% van de grenswaarde van een stof verhogen, dragen in betekenende ma-

te bij aan de luchtvervuiling. Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit een maximale 

toename van 1,2 µg/m
3
.  

4.7.2 Toetsing 

De bouw van de 9 woningen draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de verslechte-

ring van luchtkwaliteit. Derhalve kan gesteld worden dat onderhavige ontwikkeling niet 

leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.  
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4.7.3 Conclusie 

In het kader van de luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor doorgang van on-

derhavige ontwikkeling. 

4.8 Bedrijven en milieuzonering 

4.8.1 Inleiding 

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 

moet worden aangetoond dat een goed leefmilieu mogelijk kan worden gemaakt. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone. 

Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden wor-

den aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie. 

4.8.2 Toetsing 

Ten noorden van het besluitgebied aan de Bovendorpsstraat 11 ligt het bedrijf Pas 

Reform B.V. In de paragraaf akoestiek is reeds de geluidsbelasting en de 

aantrekkende werking van wegverkeer beoordeeld voor dit bedrijf. Wat betreft het 

aspect akoestiek wordt daarom verwezen naar paragraaf 4.4.  

 

Het bedrijf wordt niet belemmerd in haar bedrijfsgang door nieuwbouwwoningen. 

Voor de overige aspecten ondervindt de ontwikkeling geen belemmeringen als gevolg 

van eventuele milieuhinder van naburige bedrijven en/of bedrijvigheid in het 

besluitgebied.  

 

Voor het aspect geur wordt verwezen naar paragraaf 4.5. 

4.8.3 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor doorgang van 

de ontwikkeling van de woningen. Andersom vormt de realisatie van de woningen ook 

geen belemmering voor omliggende bedrijven. 

4.9 Externe veiligheid 

4.9.1 Inleiding 

Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met het aspect externe vei-

ligheid. Daartoe moeten de risico’s voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar 

veroorzakende activiteiten (bestaand en nieuw), in beeld worden gebracht. Volgens 

het huidige beleid gebeurt dat door de effecten van bepaalde mogelijke ongevallen te 

berekenen en uit te drukken in de kans op (aantallen) doden.  
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4.9.2 Toetsing 

Op basis van de Risicokaart kan geconcludeerd worden dat in (de nabijheid van) on-

derhavig besluitgebied geen gevaar veroorzakende activiteiten, buisleidingen of 

transportroutes liggen.  

 

 

Figuur 12: uitsnede Risicokaart met globale aanduiding besluitgebied (rood) 

4.9.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering doorgang van onder-

havig plan. 

4.10 Water 

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water moet bij ruimtelijke ontwikke-

lingen worden aangetoond, middels hydrologisch onderzoek, dat de waterhuishouding 

niet negatief wordt beïnvloed door de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Dit is vastge-

legd in het procesinstrument de Watertoets. In de waterparagraaf van het bestem-

mingsplan moeten de resultaten van deze toets worden opgenomen, waaronder het 

wateradvies van de waterbeheerder.  

 

Hieronder is een beknopt overzicht gegeven van het relevante nationale, provinciale 

en waterschap beleid ten aanzien van water voor deze ontwikkeling.  
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4.10.1 Nationaal beleid 

Waterwet 

De Waterwet inwerking getreden 22 december 2009, regelt het beheer van oppervlak-

tewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimte-

lijke ordening. Op grond van deze wet moeten de provincies één of meer regionale 

waterplannen vaststellen die wat betreft de ruimtelijke aspecten de status van provin-

ciale structuurvisie hebben. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het wa-

terbeheer in Nederland, met uitzondering van de Waterschapswet. 

 

Het Nationaal Waterplan ‘Een veilige leefbare delta, nu en in de toekomst’ 

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 

1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan 

is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet dat op 22 december 2009 in 

werking is getreden. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het natio-

nale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Water-

plan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.  

 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het ge-

bied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en 

de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Tevens bevat het Nationaal 

Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het advies 

van de Deltacommissie. Het besluitgebied ligt in het gebied ‘Hoog Nederland’. Hoog 

Nederland omvat grofweg de zandgronden van Drenthe, Overijssel, Gelderland, 

Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De belangrijkste wateropgaven voor dit gebied 

zijn watertekort, grondwater, wateroverlast en grondwaterkwaliteit. 

4.10.2 Provinciaal beleid 

Waterplan Gelderland 2010-2015 

Het provinciaal beleid is verwoord in Waterplan Gelderland 2010-2015. Hierin staat 

verwoord hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge voeten. 

Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 22 december 2009 in werking getreden. 

 

Het Waterplan is de opvolger van het huidige derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). 

Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan is tegelijk opgesteld 

met de ontwerp water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In het plan 

staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en van 

wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regio-

nale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor 

een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en grond-

waterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. Voor de realisatie 

van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen nodig. Hiervoor krijgt het Wa-

terplan op basis van de nieuwe Waterwet de status van structuurvisie en is beschre-

ven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de provincie daarvoor wil in-

zetten. 

 

Het besluitgebied heeft geen bijzondere status in het Waterplan. Voor het project zijn 

er geen belemmeringen. 
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4.10.3 Beleid Waterschap 

Het besluitgebied valt onder het beheer van Waterschap Rijn en IJssel. Het water-

schap Rijn en IJssel werkt aan het realiseren en in stand houden van een duurzaam 

en aantrekkelijk watersysteem en het beschermen van het beheersgebied tegen wa-

teroverlast en overstromingen. Het waterschap stelt de volgende doelen: 

 de watersystemen zijn in balans en ze kunnen tegen een stootje. Dit betekent dat 

perioden met grote neerslaghoeveelheden of perioden van extreme droogte geen 

grote, maatschappelijke, ecologische of financiële gevolgen hebben; 

 het water wordt zoveel mogelijk vastgehouden daar waar het valt. In extreme om-

standigheden wordt overtollig water zoveel mogelijk in het eigen systeem opge-

vangen; 

 het grondgebruik is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de grond, 

het watersysteem en het waterbeheer; 

 water, landbouw en natuur zorgen gezamenlijk voor een aantrekkelijk landschap 

waar het ook aangenaam recreëren is, zowel in het landelijk gebied als in de be-

bouwde gebieden; 

 het water is zo schoon dat het optimale leef- en voortplantingsmogelijkheden biedt 

aan planten en dieren; 

 de zwemwateren zijn schoon en helder zodat recreanten zonder risico een frisse 

duik kunnen nemen. 

4.10.4 Gemeentelijk beleid 

Het algemene uitgangspunt van de gemeente Montferland voor wat betreft riolering en 

water is dat percelen aansluiting hebben op de gemeentelijke riolering. Hierbij wordt 

infiltratie mogelijk geacht als: 

 de verticale doorlatendheid van de bodem groter of gelijk is aan 1 m/dag; 

 de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) lager is dan 1 m beneden de (toe-

komstige) maaiveldhoogte. 

Afvoer naar open water is mogelijk als in het betreffende project een lozingspunt ge-

realiseerd kan worden op een geschikte watergang of vijver met voldoende berging of 

afvoercapaciteit. De waterbeheerder bepaalt per geval of: 

 er direct geloosd mag worden; 

 er beperkingen nodig zijn van het lozingsdebiet; 

 er aanvullende voorzieningen nodig zijn. 

Bij herontwikkeling van bebouwd gebied moet vooraf worden nagegaan of eigenaren 

redelijkerwijs het hemelwater zelf kunnen verwerken, en of dit doelmatig is. Infiltratie-

mogelijkheden, kavelgrootte en beschikbare (openbare) ruimte spelen hierbij een rol.  

Om het risico op grondwaterverontreiniging zo klein mogelijk te houden beoordeeld de 

gemeente of en hoe verhardingen worden afgekoppeld. Bij schone oppervlaktes moet 

de verharding worden afgekoppeld zoals daken en gevels van niet-uitlogende materia-

len en vrijliggende voet- en fietspaden, schoolpleinen, woonerven en toegangswegen 

van woonwijken. 

Verontreinigde oppervlakten worden niet afgekoppeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

bedrijfsterreinen, wegen op industrieterreinen, marktpleinen, laad- en losplaatsen, 
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busstations en terreinen waar foutieve aansluitingen of lozingen verwacht worden. 

Voor beperkt verontreinigde oppervlakten geldt voor afkoppeling de ja mits regeling.  

 

Er kunnen verschillende soorten voorzieningen voor waterberging worden aangelegd. 

In verband met beheersbaarheid en risico’s ten aanzien van foutieve aansluitingen 

gelden voor de mogelijke toe te passen technieken de volgende voorkeuren:  

1 Aanlevering hemelwater van (bouw)percelen: bovengronds 

2 Transport van ingezameld hemelwater: bovengronds (goot) 

3 Infiltreren van ingezameld hemelwater: bovengronds (wadi) 

4 Bergen van ingezameld hemelwater: bovengronds (vijver) 

Bovengronds transport van hemelwater is alleen mogelijk over korte afstanden 

(maximaal 200 m). Bovengrondse infiltratie- of bergingsvoorzieningen moeten daarom 

op korte afstand van de locatie liggen. Is dit niet mogelijk, dan zal het water met riolen 

getransporteerd moeten worden. Dit kan met IT-riolen (als er geïnfiltreerd kan worden 

of dichte (betonnen) buizen.  

In de beginfase van nieuwbouwprojecten waar de gemeente het hemelwater gaat in-

zamelen, moet rekening gehouden worden met een ruimtebeslag van 10% voor ‘wa-

ter’. Bij nieuwbouwprojecten waar niet geïnfiltreerd kan worden, is deze ruimte nodig 

voor de aanleg van berging. De maximale afvoer van overtollig water uit het besluit-

gebied mag namelijk niet groter zijn dan de landelijke afvoer. Voor gemeente Montfer-

land is dit 1,2 l/s/ha. Extra water, al gauw meer dan 100 l/s/ha, moet tijdelijk geborgen 

moet worden. Bij nieuwbouwprojecten waar wel geïnfiltreerd kan worden, is de gere-

serveerde ruimte in te zetten voor de aanleg van wadi’s in het besluitgebied. 

4.10.5 Situatie besluitgebied 

Huidige situatie 

In de huidige situatie is de locatie in gebruik als bedrijf. De locatie is grotendeels be-

bouwd en verhard met de bedrijfsbebouwing. Het verharde en bebouwde oppervlak in 

de huidige situatie bedraagt circa 1.862 m
2
.   

Het gemeentelijk grondgebied heeft veel kwelwater te verwerken het stuwwalmassief 

het Montferland. Het betreft zogenaamde lange of diepe kwel. Door de infiltratie in de  

kalkrijke zandpakketten van de stuwwal is dit water over het algemeen van zeer  

goede kwaliteit. Een secundair kwelsysteem wordt veroorzaakt door het water dat in  

de centrale zandopduiking in het centrum infiltreert en naar de lagere gebieden 

stroomt. Deze kwel is van ondiepe aard. De verblijftijd van het water in de grond is  

maar kort; tevens fluctueert de hoeveelheid aangevoerd water sterk. Omdat het  

dekzand geringe filtercapaciteiten kent zal het water van minder goede kwaliteit zijn. 

 

Toekomstige situatie 

De ruimtelijke onderbouwing voorziet in de bouw van 9 woningen met behorende tui-

nen en een ontsluitingsweg. De nieuwe bebouwing en extra toegevoegde verharding 

bedraagt per kavel circa 250 m
2
. Dit is in totaal 2.250 m

2
.   

 

Dit betekent dat er ten opzichte van de huidige situatie een toename is van het ver-

hard en bebouwd oppervlak van 388 m
2
. Omdat het project een totale toename aan 

verhard oppervlak van minder dan 2.000 m
2
 met zich meebrengt, kan volstaan worden 

met een eenvoudige vorm van waterberging. Hiervoor wordt een wadi langs de weste-
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lijke rand van het besluitgebied gerealiseerd, evenals twee wadi’s langs de Kerkweg. 

De wadi aan de westelijke rand heeft een lengte van 55 meter. De noordelijk gelegen 

wadi langs de Kerkweg heeft een lengte van 40 meter. De zuidelijk gelegen wadi 

langs de Kerkweg heeft een lengte van 20 meter. De wadi aan de westzijde heeft een 

diepte van 0,50 meter, een breedte van 2,5 en een talud aan de westzijde van 1 staat 

tot 2,5 en aan de oostzijde van 1 staat tot 1,5. De wadi’s aan de oostzijde hebben een 

diepte van 0,50 meter, een breedte van 4 meter en een talud aan weerszijden van 1 

staat tot 4. Deze wadi’s zorgen voor ruim voldoende afvoer en berging van het water. 

Voor profielschetsen en de uitwerking van de wadi’s wordt verwezen naar de bijlage 

met het stedenbouwkundig plan.  

4.10.6 Toetsingsaspecten 

Afvoer uit het gebied 

De afvoer uit het gebied zal door deze voorziening nauwelijks toenemen omdat het te 

bergen hemelwater zal worden opgevangen in de te realiseren voorziening om vervol-

gens in de bodem te infiltreren.  

 

Oppervlaktewaterstanden (zomer en winterperiode) 

Het project zal naar verwachting geen invloed hebben op de oppervlaktewaterstanden 

in de omgeving. 

 

Berging in en buiten de voorzieningen (overlast) 

Binnen het besluitgebied wordt een berging gerealiseerd die voldoet aan de door het 

Waterschap gestelde norm. Deze wordt vormgegeven door de realisatie van wadi's, 

zowel aan de westzijde van het besluitgebied als aan de oostzijde. Het overtollige 

hemelwater kan hierdoor bovengronds verwerkt worden en er hoeven derhalve geen 

aanvullende voorzieningen getroffen te worden. 

 

Grondwateraanvulling (zomer en winterperiode) 

Door de schaalgrootte van het project in relatie tot de omgeving is de invloed hiervan 

op het grondwateraanvulling naar verwachting beperkt. 

 

Grondwaterstanden 

De invloed van berging/infiltratie op het grondwatersysteem is beperkt. Het besluitge-

bied ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Deze gronden zijn ook bestemd voor 

de waterwinning en de bescherming van de kwaliteit van het grondwater.  

 

Afvalwater 

De voorgenomen ontwikkeling kan aansluiten op de bestaande riolering in het gebied. 

 

Materiaalgebruik 

Afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing 

geen materialen gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen 

beïnvloeden. Het betreft uitlogende materialen zoals zink en lood. Dat betekent dat 

slechts duurzame, niet-uitloogbare materialen gebruikt worden. Derhalve is onderha-

vig project niet van invloed op de kwaliteit van het grondwater.  
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4.10.7 Watertoetstabel 

Vanuit het Waterschap Rijn en IJssel wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat 

door toedoen van hevige regenbuien overlast ontstaat, omdat ter plaatse het hemel-

water niet goed opgevangen en/of afgevoerd wordt. Voor nieuwbouw geldt dat het 

“schone” regenwater gescheiden van het “vuile” huishoudelijke afvalwater moet wor-

den opgevangen en verwerkt. Het huishoudelijke afvalwater kan direct worden aange-

sloten op een bestaand rioolstelsel in de omgeving. 

 

Op de volgende pagina is de watertoets tabel met relevante waterhuishoudkundige 

thema’s weergegeven. 

 

Thema Toetsvraag Relevant 

HOOFDTHEMA’S 

Veiligheid 

 

1. Ligt in of nabij het besluitgebied een primaire of regi-

onale waterkering? 

2. Ligt in of nabij het besluitgebied een kade? 

Nee 

 

Nee 

Riolering en 

Afvalwater-

keten 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 

2. Ligt in het besluitgebied een persleiding van WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het besluitgebied een RWZI van het 

waterschap? 

Nee 

Nee 

Nee 

Wateroverlast 

(oppervlakte 

water) 

 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand ver-

hard oppervlak?  

3. In of nabij het besluitgebied bevinden zich natte en 

laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromings-

vlaktes? 

Nee 

Ja  

 

Nee 

Grondwater- 

overlast 

1. Is in het besluitgebied sprake van slecht doorlatende 

lagen in de ondergrond?  

2. Bevindt het besluitgebied zich in de invloedzone van 

de Rijn of IJssel? 

3. Is in het besluitgebied sprake van kwel? 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wate-

ren?  

Nee 

 

Nee 

 

Nee 

Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

 

1. Wordt vanuit het besluitgebied water op oppervlakte-

water geloosd? 

2. Ligt in of nabij het besluitgebied een HEN of SED wa-

ter? 

3. Ligt het besluitgebied geheel of gedeeltelijk in een 

Strategisch actiegebied? 

Nee 

 

Nee 

Nee 

Grondwater-

kwaliteit 

1. Ligt het besluitgebied in de beschermingszone van 

een drinkwateronttrekking?  

Ja 

Volksgezond-

heid 

 

1. In of nabij het besluitgebied bevinden zich overstorten 

uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 

besluitgebied die milieuhygiënische of verdrinkingsri-

sico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tui-

nen aan water)? 

Nee 

 

Nee 
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Verdroging 1. Bevindt het besluitgebied zich in of nabij bescher-

mingszones voor natte natuur? 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het besluitgebied zich in of nabij een natte 

EVZ? 

2. Bevindt het besluitgebied zich in of nabij bescher-

mingszones voor natte natuur? 

Nee 

Nee 

Inrichting en 

beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het besluitgebied wateren 

die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot 

doel? 

Nee 

 

Nee 

AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1. Bevinden zich in het besluitgebied watergangen en/of 

gronden in beheer van het waterschap waar actief 

recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het besluit-

gebied aanwezig? 

Nee 

 

In de watertoetstabel is opgenomen dat het besluitgebied in de beschermingszone 

van een drinkwatervoorziening ligt. Vanwege deze beschermingszone mogen er bij de 

nieuwbouw binnen het besluitgebied geen uitlogende en milieubelastende materialen 

gebruikt worden.  

4.10.8 Onderhavige locatie is een inbreidingslocatie.  

Het gemeentelijk beleid is er op gericht dat op inbreidingslocaties het verharde opper-

vlak wordt afgekoppeld en geïnfiltreerd. Omdat de locatie binnen het grondwaterbe-

schermingsgebied ligt is afkoppelen en infiltreren mogelijk, maar alleen middels bo-

vengrondse infiltratie door aanleg van een wadi, greppel, grindbak met afvoer via 

maaiveld. Omdat de uitbreiding van het verhard oppervlak ten opzichte van de huidige 

situatie slechts 388 m
2
 bedraagt, is een eenvoudige vorm van waterberging voldoen-

de. Het hemelwater wordt in dit geval op eigen terrein geïnfiltreerd middels infiltratie-

kratten of grindbakken. Er wordt niet aangesloten op de te realiseren wadi’s. Conform 

het gemeentelijk beleid wordt het totale verhard oppervlak (2250m
2
) afgekoppeld. De 

benodigde berging bedraagt in dit geval 10 m
3
 per woning.  

4.10.9 Overleg met het Waterschap 

Het besluitgebied valt onder het beheer van Waterschap Rijn en IJssel. In augustus 

2012 heeft het Waterschap een advies uitgebracht over het onderhavige project. In 

het kader van deze reactie is de watertoetstabel aangepast.  
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om aan kosten-

verhaal te doen bij onder meer de bouw van één of meer woningen. De gemeenteraad 

kan een exploitatieplan vaststellen. De gemeenteraad kan echter ook besluiten om 

geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van kosten van de grondexploitatie 

over de in het project begrepen grond anderszins verzekerd is. 

 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemer, in casu de Woning-

stichting Bergh. Zij is financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. Ten behoeve van 

de voorgenomen ontwikkeling is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd en is een 

overeenkomst gesloten waarin onder andere is geregeld dat mogelijk uit te keren 

planschade door de gemeente verhaald kan worden op de initiatiefnemer. 

 

De gemeente faciliteert uitsluitend middels aanpassing van de bestemmingsregeling 

en beoordeling bouwaanvraag. De ontwikkeling van het besluitgebied heeft geen na-

delige financiële gevolgen voor de gemeente. Het verhaal van kosten voor de grond-

exploitatie is anderszins verzekerd. Voor planontwikkeling wordt geen exploitatieplan 

als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro vastgesteld. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Woningstichting Bergh heeft op 20 juli 2010 een informatiebijeenkomst georganiseerd 

voor buurtbewoners van de Kerkweg 7. Op deze informatiebijeenkomst zijn de direct 

betrokkenen op de hoogte gebracht van de plannen en voortgang van het project. 

 

Na de informatiebijeenkomst is er een eerste nieuwsbrief verzonden. Het is de bedoe-

ling om hierna nog vaker een nieuwsbrief te verzenden zodat de direct betrokkenen 

op de hoogte blijven van het project. 
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Bijlage 2: Stedenbouwkundig plan 
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Bijlage 3: Archeologisch bureauonderzoek en inventari-
serend veldonderzoek
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Projectgegevens

Projectnaam Zeddam, Kerkweg 7
Projectcode 2012/034
Type onderzoek Karterend booronderzoek
CIS-code 52.062

Projectleider M. Verboom-Jansen MSc
Contact 0345–620107, m.verboom@arcbv.nl

Opdrachtgever SAB, dhr. W. Seegers
Contact 026-3576911, wieteke.seegers@sab.nl

Bevoegde overheid Gemeente Montferland, mw. A.M. Zonneveld
Contact 0316–291614, a.zonneveld@monterland.info

Toetsing Regio-archeoloog Achterhoek, dhr. M. Kocken
Contact 0314-321210, m.kocken@regio-achterhoek.nl

Locatiegegevens

Toponiem Kerkweg 7
Plaats Zeddam
Gemeente Montferland
Provincie Gelderland

Kaartblad 40H
Centrum-coördinaten 214.787/435.170

Oppervlakte ca. 9270 m2.

Beschrijving onderzoekslocatie

Aardwetenschappelijke waarden Formatie van Boxtel; hoge smeltwaterheuvel (11B8) en
daluitspoelingswaaier (4G3); holtpodzolgronden gevormd in grof zand
(gY30F-VII) of hoge bruine enkeerdgronden gevormd in lemig fijn
zand (bEZ23-VII).

Archeologische waarden Geen waarden op de locatie. Binnen 500 m van de locatie resten uit
Midden-Neolithicum en Neolithicum – Romeinse Tijd bekend.

Historische waarden In 1983 bebouwd, daarvoor in gebruik als bouwland.

Verwachting Hoge trefkans op archeologische resten en/of sporen uit de periode
Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd.

Resultaten West: fragmenten aardewerk uit Romeinse Tijd en holtpodzolgronden,
hier proefsleuven aanbevolen. Oost: afgegraven, vrijgeven.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van SAB heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) een
bureau-onderzoek en een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel
van boringen uitgevoerd aan de Kerkweg 7 te Zeddam.

Aanleiding tot dit onderzoek vormt een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van
een omgevingsvergunning. Conform de Wet op de archeologische monumenten-
zorg1 dient het plangebied eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische waarden.

Het bureau- en veldonderzoek zijn eind mei 2012 uitgevoerd door M. Verboom-
Jansen MSc. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die ge-
steld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie
3.2).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie ligt aan de westkant van Zeddam, aan de Kerkweg 7 (afb. 1).
De locatie beslaat ca. 9270 m2. Het oostelijke deel van de locatie is bebouwd
en verhard met klinkers. Het is niet bekend tot hoe diep de huidige bebouwing
gefundeerd is. Het westelijke deel van de locatie is in gebruik als grasland. In het
zuiden van de locatie is een bosstrook aanwezig. De maaiveldhoogte loopt van west
naar oost af van ca. 28 tot 21,4 m +NAP. In het midden van de onderzoekslocatie is
een steilrand aanwezig (afb. 6). Het hoogteverschil is hier ca. 3,7 m. De bosstrook
ligt op het hoge stuk van de onderzoekslocatie.

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

De bestaande bebouwing op de locatie zal worden gesloopt. Daarna zullen negen
vrijstaande woningen op de locatie worden gerealiseerd (afb. 2). In dit stadium van
de plannen is nog niet bekend hoe diep de bodem voor de werkzaamheden ontgra-
ven wordt. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een reguliere funderingsdiepte
waarvoor de bodem tot ca. 1 m –mv ontgraven wordt.

1.4 Doel van het onderzoek

Bureau-onderzoek
Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te ver-
wachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre-

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
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gen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeks-
locatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig
(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor
het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hier-
mee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.

Inventariserend veldonderzoek
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het in het bureau-onderzoek
voorgestelde verwachtingsmodel te verifiëren en met veldwaarnemingen te com-
pleteren. Het IVO bestaat uit drie stappen: verkennend, karterend en waarderend.
Het verkennend onderzoek richt zich op de bodemopbouw en mogelijke bodem-
verstoringen die de archeologische trefkans kunnen beı̈nvloeden. Het karterend
onderzoek stelt vast of er al dan niet archeologische waarden aanwezig zijn. Het
waarderend onderzoek bepaalt de waarde van de archeologische resten.

1.5 Werkwijze

Bureau-onderzoek
Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraad-
pleegd en geı̈ntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld ge-
schetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoeks-
locatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoon-
baarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt
gebruik gemaakt van Archis2, de online archeologische database van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien
van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische
waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook ge-
bruik gemaakt van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten.
Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de archeologische waarden-
en beleidskaart van de provincie Gelderland3 en de archeologische waarden- en
beleidskaart van de gemeente Montferland (De Roode 2008). De historische ont-
wikkeling wordt beschreven aan de hand van historisch-topografisch kaartmateri-
aal en historische bronnen. Hierbij wordt ook ingegaan op eventuele (sub)recente
verstoringen die de archeologische verwachting beı̈nvloeden.

Inventariserend veldonderzoek
Het IVO is uitgevoerd als een karterend booronderzoek. De boringen zijn zoveel
mogelijk in een grid van 25×20 meter geplaatst. De positie van de boringen is
ingemeten met behulp van GPS en meetlinten. De maaiveldhoogte is bepaald aan
de hand van het Actueel Hoogte Bestand Nederland.4 In totaal zijn veertien borin-
gen geplaatst tot een diepte van ten minste 70 cm –mv en maximaal 140 cm –mv.

3www.gelderland.nl
4www.ahn.nl.
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Voor het boren is gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 15
cm. De bodemopbouw is beschreven volgens de Archeologische Standaard Boor-
beschrijvingsmethode (ASB). Het potentiële archeologische niveau is bemonsterd
en gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Hierna is het zeefresidu
doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk-
fragmenten, houtskool, vuursteen, natuursteen, verbrand leem en bot. Het overige
opgeboorde materiaal is in het veld op deze indicatoren en fosfaatvlekken door-
zocht.
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2 Resultaten bureau-onderzoek

2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden

Zeddam ligt aan de voet van de stuwwal van Montferland. Dit stuwwallencom-
plex is gevormd tijdens het Saale-glaciaal (370.000 – 130.000 jaar geleden). In die
periode is Noord- en Midden-Nederland bedekt door landijs uit Scandinavië. In
Midden-Nederland zijn oudere, fluviatiele afzettingen door dit landijs opgestuwd,
waardoor de stuwwallen ontstaan. Deze fluviatiele afzettingen bestaan overwegend
uit grove zanden en grinden.

Tijdens het koudste deel van de laatste ijstijd, het Pleniglaciaal (26.000–13.000
jaar geleden) heerst in Nederland een poolklimaat. De bodem is permanent be-
vroren (permafrost) en vegetatie is vrijwel verdwenen. Onder deze periglaciale
omstandigheden hebben wind en water vrij spel. Oudere sedimenten worden door
verstuiving en sneeuwsmeltwater continu omgewerkt en opnieuw afgezet. Deze
zogenaamde nat-eolische zanden kenmerken zich door het voorkomen van grind-
snoertjes en leemlaagjes en worden ingedeeld bij de Formatie van Boxtel. Voor-
heen werden deze zanden ook wel Oude Dekzanden genoemd.

Doordat de ondergrond permanent bevroren is, kan het smeltwater de grond niet
indringen en stroomt het oppervlakkig af. Hierdoor zijn diepe smeltwaterdalen uit-
gesleten. Behalve smeltwater speelt ook gelifluctie (een hellingproces waarbij door
het opdooien van de toplaag van het permafrost materiaal dit onder invloed van de
zwaartekracht langs de helling wordt verplaatst) een rol bij het ontstaan van de-
ze smeltwaterdalen. Het sediment dat hierbij wordt verplaatst, accumuleert onder
aan de smeltwaterdalen in de vorm van daluitspoelingswaaiers. Omdat daluitspoe-
lingswaaiers uit fluviatiel zand en grind van de gestuwde pleistocene afzettingen
bestaan, worden ze eveneens gerekend tot de Formatie van Boxtel.

Tussen 11.000 en 10.000 jaar geleden (het Jonge Dryas-stadiaal) kent Nederland
een toendraklimaat. Er is sprake van discontinue permafrost en het vegetatiedek
breekt open. Hierdoor kan lokaal zand gaan verstuiven dat vervolgens wordt af-
gezet in langgerekte en paraboolvormige ruggen. Dit puur eolisch afgezette zand
wordt dekzand genoemd en vormt het Laagpakket van Wierden binnen de Formatie
van Boxtel. Vroeger werden deze zanden Jonge Dekzanden genoemd.

Tijdens het Holoceen, de huidige warme periode (vanaf 10.000 jaar geleden), treedt
bodemvorming op. Doordat stuwwallen uit relatief mineraalrijke rivierzanden be-
staan, treed hier geen podzolisatie op, maar zijn holtpodzolgronden (bruine bosbo-
dems) ontstaan.

Gedurende het grootste deel van het Holoceen heeft de mens relatief weinig invloed
op het landschap. Dit verandert in de Late Middeleeuwen. De bevolkingsdruk
neemt toen en op de schrale zandgronden wordt het potstal-systeem geı̈ntroduceerd
om de opbrengst van het land te verhogen. De akkers rondom de dorpen worden
bemest met plaggen en schapenmest uit de potstal. Door de eeuwenlange bemes-
ting ontstaan rond de dorpen esdekken: dikke humusrijke pakketten die bodem-
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kundig als enkeerdgronden worden aangeduid. De plaggen worden gestoken op
de hoge, droge gronden, waar ook de schapen worden geweid. Door het afplag-
gen en overbegrazing degradeert het bos en ontstaan uitgestrekte heidevelden en
stuifzanden, de zogenaamde woeste gronden. Deze Holocene stuifzanden worden
binnen de Formatie van Boxtel gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk. In de
stuifzanden heeft weinig bodemvorming plaats kunnen vinden; de bodems worden
vaak geclassificeerd als duinvaaggronden . Het potstal-systeem blijft in gebruik tot
de introductie van kunstmest in de 19e eeuw. Daarna worden de woeste gronden
grotendeels ontgonnen of met (naald)bos beplant.

Op de geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie grotendeels niet gekarteerd
(afb. 3). Het westen van de locatie ligt op een hoge smeltwaterheuvel (11B8). Het
grootste gedeelte van de onderzoekslocatie ligt waarschijnlijk op een daluitspoe-
lingswaaier (4G3).

Op de bodemkaart is de onderzoekslocatie niet gekarteerd (afb. 4). Waarschijnlijk
zijn op de locatie holtpodzolgronden gevormd in grof zand (gY30F-VII) of hoge
bruine enkeerdgronden gevormd in lemig fijn zand (bEZ23-VII) aanwezig. Holt-
podzolgronden ontstaan op relatief mineraalrijke en lemige zanden en worden ook
wel bruine bosbodems genoemd. Ze worden gekenmerkt door een (donker)bruine
B–horizont die ontstaan is door biologische activiteit en interne verwering. Hoge
enkeerdgronden worden gekenmerkt door een minimaal 50 cm dikke, door plag-
genbemesting ontstane, donkere minerale eerdlaag (Aap-horizont). Een grondwa-
terstand van VII betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80
cm –mv ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm –mv ligt.

2.2 Bekende archeologische waarden

Op de onderzoekslocatie zijn geen archeologische waarnemingen bekend. Bin-
nen een straal van 500 m van de onderzoekslocatie zijn een vuursteen kling uit
het Midden-Neolithicum en aardewerkfragmenten uit het Neolithicum – Romeinse
Tijd aangetroffen (waarnemingsnrs. 7391 en 421.165).

Ongeveer 220 m ten noorden van de onderzoekslocatie heeft een booronderzoek
plaatsgevonden (onderzoeksmeldingsnr. 17.786). De bodem is tot in de C-horizont
verstoord en er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Daarom is geen
vervolgonderzoek geadviseerd. Ongeveer 215 m ten zuiden van de onderzoeks-
locatie, aan de Beekseweg 6, heeft een booronderzoek plaatsgevonden (onder-
zoeksmeldingsnr. 26.178). Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen,
daarom is geen vervolgonderzoek geadviseerd. Ongeveer 300 m ten noorden van
de onderzoekslocatie heeft een booronderzoek plaatsgevonden (26.607). Er zijn
geen archeologische indicatoren aangetroffen, daarom is het plangebied vrijgege-
ven. Ongeveer 425 m ten noorden van de onderzoekslocatie heeft ARC bv een
booronderzoek uitgevoerd (Verboom-Jansen & Thijs 2010). Vanwege de groot-
schalige vergravingen is geen vervolgonderzoek geadviseerd. In één boring is een
holtpodzolgrond aangetroffen.
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2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden

De onderzoekslocatie ligt aan de westkant van Zeddam. Het is niet bekend wanneer
Zeddam precies ontstaan is. Op basis van het oudste deel van de Rooms-Katholieke
Sint Oswalduskerk in Zeddam, kan worden geconcludeerd dat Zeddam in ieder
geval sinds 1397 bewoond is.5

De Kerkstraat is volgens de gemeentelijke cultuurhistorische kaart een historische
weg. Volgens www.watwaswaar.nl is de onderzoekslocatie in 1832 onbebouwd en
in gebruik als bouwland. Volgens www.kich.nl is dit in 1900 nog steeds het geval.
De huidige bebouwing is volgens www.edugis.nl in 1983 gerealiseerd.

Volgens de provinciale en gemeentelijke verwachtingskaarten zijn er geen bescherm-
de gebouwde monumenten op de onderzoekslocatie aanwezig.

Gezien de hoogteverschillen tussen het westelijke en het oostelijke gedeelte van
de onderzoekslocatie, is het oosten van de onderzoekslocatie mogelijk afgegraven
(afb. 6).

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

De onderzoekslocatie ligt op een hoge smeltwaterheuvel en een daluitspoelings-
waaier aan de voet van de stuwwal van Montferland. Waarschijnlijk zijn op de
onderzoekslocatie holtpodzolgronden of hoge bruine enkeerdgronden aanwezig.
Hierdoor heeft de onderzoekslocatie op de gemeentelijke beleidsadvieskaart een
hoge archeologische verwachting (afb. 7). Gezien de ouderdom van de afzettingen
heeft deze verwachting betrekking op archeologische resten en/of sporen uit de pe-
riode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. In de omgeving van de onderzoekslocatie
zijn resten vanaf het Neolithicum bekend. De archeologische resten en/of sporen
worden verwacht direct onder de A-horizont. Door de lage grondwaterstand zullen
voornamelijk anorganische resten zoals (vuur)steen, aardewerk en metaal bewaard
zijn gebleven. Organische resten zoals hout en bot zullen waarschijnlijk niet be-
waard zijn gebleven. Of nog resten en/of sporen aanwezig zijn hangt af van de
intactheid van het bodemprofiel. Waarschijnlijk is het oosten van de locatie afge-
graven, waardoor het potentiële archeologische niveau daar al verdwenen is.

5Bron: www.archief.nl.
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3 Resultaten inventariserend veldonderzoek

3.1 Booronderzoek

Tijdens het karterende booronderzoek zijn op de onderzoekslocatie in totaal veer-
tien boringen gezet tot een minimale diepte van 70 cm –mv en een maximale diepte
van 140 cm –mv. De locatie van de boringen is weergegeven in afbeelding 8. De
resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in bijlage 1. Boring 10 t/m 12 en 16
zijn vervallen omdat ze binnen de huidige bebouwing liggen. Boring 15 is op 70
cm –mv gestaakt op iets hards; waarschijnlijk een leiding. Ter plaatse van boring
17 is een verlaagde inrit aanwezig. Tegen het gebouw aan ligt het maaiveld hier
ca. 1,4 m lager dan direct naast de inrit.

Op de onderzoekslocatie zijn zwak siltige zanden aangetroffen. Het zand is plaat-
selijk lemig, maar omdat dit niet binnen de Archeologische Standaard Beschrij-
ving (ABS) kan worden aangegeven, is het in dat geval ook wel matig siltig zand
genoemd. Alle opgeboorde afzettingen bevatten grind en stenen. De afzettingen
worden geı̈nterpreteerd als smeltwater- en afspoelingsafzettingen. Deze twee typen
afzettingen zijn lithologisch niet van elkaar te onderscheiden.

In de meeste boringen is aan het maaiveld een donkere geelbruine bouwvoor waar-
genomen (boring 1 t/m 9 en 14). Hierin is in bijna alle boringen baksteen waar-
genomen. De ondergrens van de bouwvoor is scherp en varieert van 30 tot 50 cm
–mv. Plaatselijk is plastic in de bouwvoor waargenomen.

Onder de bouwvoor is een geelbruine laag waargenomen, die naar beneden toe
geleidelijk over gaat in een bruingele tot donkergele tot gele horizont. De geel-
bruine laag is de B-horizont, het bruingele, donkergele en gele zand behoort tot
de C-horizont. De B-horizont is aangetroffen op het hogergelegen gedeelte van
de onderzoekslocatie, in boring 1 t/m 6 en boring 8 (afb. 9). In boring 14 is de
B-horizont geheel vergraven. De ondergrens van de B-horizont varieert van 60 tot
75 cm –mv. In bijna alle B-horizonten is houtskool waargenomen (boring 2 t/m 6
en 8).

Op het lage gedeelte van de onderzoekslocatie (boring 13, 15, 17 en 18) zijn geen
B-horizonten aangetroffen. Hier is onder lichtgekleurd cunetzand direct de C-
horizont aanwezig (boring 13, 17 en 18). Boring 15 is geheel vergraven en op
70 cm –mv gestaakt op iets hards; waarschijnlijk een leiding.

Op basis van bovenstaande informatie kan worden gesteld dat in het westen van de
onderzoekslocatie holtpodzolgronden aanwezig zijn (boring 1 t/m 6 en 8). In het
laaggelegen oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zijn deze geheel verdwe-
nen.

3.2 Archeologische vondsten en indicatoren

De B-horizonten zijn bemonsterd en gezeefd over een zeef met een maaswijdte
van 2 mm. Het zeefresidu is daarna doorzocht op de aanwezigheid van archeo-
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logische indicatoren. In boring 2 (50–70 cm –mv) is een fragmentje roodgegla-
zuurd aardewerk uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd, baksteen, houtskool en
een fragmentje recent glas waargenomen. In boring 4 (40–60 cm –mv) zijn bak-
steen fragmenten, houtskool, steenkool en fragmenten aardewerk uit de Romeinse
Tijd waargenomen. Mogelijk is het stukje steenkool door bodemwerking in de
B-horizont terecht gekomen. Ook in boring 8 (40–70 cm –mv) zijn fragmenten
aardewerk uit de Romeinse Tijd, houtskool en baksteen waargenomen (afb. 9). Het
aardewerk is bestudeerd en gedetermineerd door J. Oosterbaan van ARC bv. Om-
dat de fragmentjes aardewerk zeer klein zijn, zijn deze na bestudering afgestoten
en niet gedeponeerd.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Tijdens het karterende booronderzoek zijn in het westen van de locatie holtpod-
zolgronden aangetroffen. In het oosten van de locatie zijn deze door afgraving
niet aanwezig. In twee boringen zijn fragmenten aardwerk uit de Romeinse Tijd
aangetroffen.

Geadviseerd wordt om ter plaatse van de holtpodzolgronden (afb. 9), en zeker ter
plaatse van de fragmenten aardewerk uit de Romeinse Tijd, een vervolgonderzoek
uit te voeren. Hoewel in slechts twee boringen aardewerk uit de Romeinse Tijd
is aangetroffen, kan het door de aanwezigheid van intacte bodemprofielen niet
worden uitgesloten dat op de rest van de locatie nog grondsporen aanwezig zijn.
Daarom wordt ter plaatse van de intacte bodemprofielen een karterend/waarderend
proefsleuvenonderzoek (IVO-P) aanbevolen. Voor het uitvoeren van een proef-
sleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat voor aan-
vang van de werkzaamheden is goedgekeurd door de bevoegde overheid, gemeente
Montferland. Voor het overige gedeelte van de onderzoekslocatie is geen vervolg-
onderzoek noodzakelijk.

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Montferland, om op basis van dit
advies een selectiebesluit te nemen. De archeologische meldingsplicht blijft hoe
dan ook van kracht. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische spo-
ren of resten worden aangetroffen, dan dient dit, conform art. 53 van de Wamz,
direct te worden gemeld bij de bevoegde overheid.
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5 Samenvatting

In opdracht van SAB heeft ARC bv een bureau-onderzoek en karterend booron-
derzoek uitgevoerd aan de Kerkstraat 7 te Zeddam. Aanleiding tot dit onderzoek
vormt een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning.
Het gecombineerde onderzoek heeft tot doel om de archeologische verwachting
in kaart te brengen, deze te verfijnen door middel van veldwaarnemingen, en zo
tot een advies te komen met betrekking tot eventuele vervolgstappen in de AMZ-
cyclus.

Op de locatie zijn fragmenten aardewerk uit de Romeinse Tijd waargenomen.

Geadviseerd is om ter plaatse van de intacte bodemprofielen een proefsleuvenon-
derzoek uit te voren.

13



Rapport 2012-78 ARC bv

Literatuur

Berendsen, H.J.A., 2004. De vorming van het land. Assen (Fysische geografie van
Nederland). 4e, geheel herziene druk.

Brandt, R.W. et al. (red.), 1992. ARCHIS. Archeologisch Basis Register, versie 1.0.
Amersfoort.

Mulder, E.F.J. de, M. C. Geluk, I .L. Ritsema, W. E. Westerhoff & T. E. Wong, 2003. De
ondergrond van Nederland. Groningen/Houten.

Roode, F. de, 2008. Startnota archeologische monumentenzorg gemeente Montferland.
Weesp (RAAP-rapport 1781).

Verboom-Jansen, M. & W.J.F. Thijs, 2010. Een archeologisch bureau-onderzoek en
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Ettemastraat te
Zeddam, gemeente Montferland (Gld). Geldermalsen (ARC-Rapporten 2010-117).

14



inrich ngsschets 9 woningen, Kerkweg, Zeddam
oktober 2011

schaal 1:1000

UITGANGSPUNTEN
open bebouwingsstructuur, waarbij de lintbebouwing langs de Kerk-
weg deels wordt voortgezet, met doorzichten er tussen naar het achter-
liggende landschap;
behoud open ruimte tussen de Kerkweg en de Hogeweg;
aansluiten op relatief kleinschalige dorpse bebouwingsstructuur van 
Zeddam, qua ritme en uitstraling. Bij grotere woningen vooral de 
maat in de diepte zoeken en niet in de breedte;
op overgang naar landschap kleinere woningen op groene kavels;
groene uitstraling door groene erfscheidingen en handhaven van be-
staande bomen;
flexibiliteit in de indeling van de kavels om aan toekomstige wensen 
in te kunnen spelen;
verbinden van de Kerkweg met de Hogeweg door recreatieve route.
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Afbeelding 2. Inrichtingsschets voor de onderzoekslocatie. Bron: SAB.
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Afbeelding 6. Hoogtekaart van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd) en omgeving.
Oranje is hoog en blauw is laag. Bron: www.ahn.nl.



Afbeelding 7. Archeologische waarden op en in de omgeving van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd)
volgens de gemeentelijke beleidsadvieskaart. Bron: De Roode (2008).
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Bijlage 1 Boorstaten

Locatiebepaling gemeten, GPS
Referentievlak Normaal Amsterdams Peil
Maaiveldhoogtebepaling geschat, actueel hoogtebestand
Nauwkeurigheid maaiveldhoogte 10 cm

De volgende afkortingen worden in de boorstaten gebruikt.

grondsoort (onderdeel lithologie)
OV overig
Z zand

bijmengsel (onderdeel lithologie)
nvt niet van toepassing
s1 zwak siltig
s2 matig siltig

grind (onderdeel van lithologie)
g1 zwak grindig

humus (onderdeel lithologie)
h1 zwak humeus

boring 1 RD-X: 214.752 RD-Y: 435.206 Maaiveld: 26,10. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

Opmerkingen: puin.
55 Zs2 geelbruin scherp Vlekken: sterk gevlekt, donker bruin. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: brokken bovenliggende
materiaal.

60 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
75 Zs2 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.
85 Zs1g1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C. Opmerkingen: wel iets lemig.

120 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 2 RD-X: 214.755 RD-Y: 435.181 Maaiveld: 26,20. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
50 Zs2g1 geelbruin scherp Vlekken: matig gevlekt, donker bruin. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: brokken bovenliggende
materiaal.

70 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor, fijn verdeeld houtskool,
spoor, aardewerk. Opmerkingen: roodgeglazuurd AW LME-NT, recent glas; vergraven.

75 Zs2 bruingeel scherp Bodemhorizont: C.
80 Zs2g1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C.

120 Zs1g1 licht geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 3 RD-X: 214.758 RD-Y: 435.156 Maaiveld: 26,70. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1h1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
70 Zs2g1 geelbruin scherp Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: fijn verdeeld houtskool, spoor.
80 Zs1g1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C.

120 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.
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boring 4 RD-X: 214.761 RD-Y: 435.132 Maaiveld: 26,70. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
75 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor, fijn verdeeld

houtskool, spoor, aardewerk. Opmerkingen: steenkool, fragmenten Romeins aardewerk.
95 Zs2g1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.

110 Zs1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 5 RD-X: 214.764 RD-Y: 435.107 Maaiveld: 27,10. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.
75 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: fijn verdeeld houtskool, spoor.

105 Zs2g1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 6 RD-X: 214.774 RD-Y: 435.196 Maaiveld: 25,10. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs2g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

Opmerkingen: plastic;.
55 Zs2g1 geelbruin scherp Vlekken: sterk gevlekt, donker bruin. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: brokken bovenliggende
materiaal.

75 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B.
110 Zs2 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 7 RD-X: 214.777 RD-Y: 435.171 Maaiveld: 25,20. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

Opmerkingen: op hoger stuk naast greppel.
80 Zs2g1 geelbruin scherp Vlekken: sterk gevlekt, donker bruin. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor, fijn

verdeeld houtskool, spoor. Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen:
brokken bovenliggende materiaal.

110 Zs2g1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs2 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 8 RD-X: 214.779 RD-Y: 435.146 Maaiveld: 25,50. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
40 Zs1g1 donker geelbruin scherp Archeologische indicatoren: baksteen, spoor. Bodemkundige interpretaties: bouwvoor.

Opmerkingen: plastic;.
75 Zs2g1 geelbruin geleidelijk Bodemhorizont: B. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor, fijn verdeeld

houtskool, spoor, aardewerk. Opmerkingen: fragmenten Romeins aardewerk.
105 Zs2g1 bruingeel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 9 RD-X: 214.782 RD-Y: 435.121 Maaiveld: 25,60. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
30 Zs1 geelbruin scherp Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: plastic; stof.
85 Zs1h1g1 geelbruin scherp Vlekken: licht gevlekt, geel. Archeologische indicatoren: baksteen, weinig.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: puin licht; iets lemig.
115 Zs1g1 donker geelbruin scherp Vlekken: sterk gevlekt, geel. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: gele brokken C; iets lemig.
140 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C. Opmerkingen: iets lemig.
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boring 13 RD-X: 214.801 RD-Y: 435.136 Maaiveld: 22,00. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
10 OVnvt grijs scherp Opmerkingen: bestrating.
30 Zs1g1 donker geel geleidelijk Vlekken: sterk gevlekt, wit. Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen:

witte brokjes cunetzand.
40 Zs1g1 geel geleidelijk Bodemhorizont: C.

100 Zs1g1 geel geleidelijk Bodemhorizont: C. Opmerkingen: lemige roestige bandjes.
120 Zs1g1 licht oranjegeel beëindigd Opmerkingen: lemige roestige bandjes.

boring 14 RD-X: 214.804 RD-Y: 435.111 Maaiveld: 23,50. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
50 Zs1g1 geelbruin scherp Bodemkundige interpretaties: bouwvoor. Opmerkingen: op hoge stuk, naast steilrand.
60 Zs1g1 bruingeel scherp Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: basis baksteen ; vergr

B-horizont.
100 Zs1g1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C.
120 Zs1 geel beëindigd Bodemhorizont: C.

boring 15 RD-X: 214.822 RD-Y: 435.202 Maaiveld: 21,50. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
10 OVnvt grijs scherp Opmerkingen: bestrating;.
20 Zs1 wit scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: cunetzand.
70 Zs1g1 geelbruin gestaakt Vlekken: sterk gevlekt, geel. Archeologische indicatoren: baksteen, spoor.

Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen: steenkool; gestaakt op iets
hards ; buis?.

boring 17 RD-X: 214.819 RD-Y: 435.151 Maaiveld: 21,10. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
10 OVnvt grijs scherp Opmerkingen: bestrating; inrit hier ca. 60cm lager.
20 Zs1 wit scherp Bodemkundige interpretaties: opgebrachte grond. Opmerkingen: cunetzand.
30 Zs1g1 donker geel scherp Vlekken: sterk gevlekt, wit. Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen:

rommelig.
90 Zs1g1 geel geleidelijk Bodemhorizont: C.

100 Zs1 donker geel beëindigd Bodemhorizont: C. Vlekken: matig gevlekt, oranje. Opmerkingen: oranje lemige
bandjes.

boring 18 RD-X: 214.822 RD-Y: 435.126 Maaiveld: 21,90. Boormethode: edelmanboring.

diepte lithologie kleur grens
10 OVnvt grijs scherp Opmerkingen: bestrating.
50 Zs1 donker geel scherp Vlekken: sterk gevlekt, wit. Bodemkundige interpretaties: vergraven. Opmerkingen:

witte brokjes cunetzand.
65 Zs1g1 donker geel geleidelijk Bodemhorizont: C. Opmerkingen: iets lemig.

100 Zs1g1 geel beëindigd Bodemhorizont: C. Opmerkingen: iets lemig.
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Bijlage 4: Selectiebesluit archeologie 
 



 

BEOORDELING RAPPORT 

 

 

Aan  : Anneke Zonneveld, gemeente Montferland 

Behandeld door : Marc Kocken, regionaal archeoloog 

Datum  : 7 augustus 2012 

Ons kenmerk  : 2012u00333 

Onderwerp  : Zeddam, plangebied Kerkweg 7 

Procedure  : omgevingsvergunning bouwen 

    

Opsteller rapport : ARC bv (M. Verboom-Jansen) 

Rapportnummer : 2012-78 

CIS-code  : 52062 

Titel  : Een archeologisch bureauonderzoek en karterend inventariserend 

veldonderzoek door middel van boringen aan de Kerkweg 7 te Zeddam, 

gemeente Montferland (Gld.) 

Soort onderzoek : IVO 

 

 

Beoordeling 
 

Bij grondwerkzaamheden in verband met de voorgenomen herontwikkeling (nieuwbouw) van het 
plangebied Kerkweg 7 in Zeddam, worden mogelijk archeologische waarden verstoord. Daarom is 

door ARC, in opdracht van SAB bv, een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd om een  

gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied op te stellen en te toetsen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. 

De beoordeling van het concept rapport geeft geen aanleiding tot het maken van (inhoudelijke) 
opmerkingen. 

Het onderzoek met bijbehorende rapportage is uitgevoerd conform de hiervoor geldende normen en 

richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2, protocollen IVO). 

Ambtelijk advies 

 
Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in het westelijk deel van het 

plangebied (rode zone in afbeelding 9) een vervolgonderzoek geadviseerd met behulp van 

proefsleuven. Dit selectieadvies wordt onderschreven. 

Een proefsleuvenonderzoek is een vorm van waarderend onderzoek waarbij van de mogelijk 

aanwezige vindplaats de fysieke en inhoudelijke kwaliteit moet worden vastgesteld. Voor uitvoering 
van een proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld, dat 

vervolgens wordt goedgekeurd door het bevoegd gezag. In het PvE wordt de werkprocedure en het 

plan van aanpak beschreven. Sturend hierin zijn de verkregen resultaten van het karterend 
veldonderzoek. 

 

N.B. Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 
Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die 
anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te 
gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk 
ambtenaar van de gemeente Montferland (mw. A. Zonneveld) hiervan per direct in kennis te stellen. 

 



 

 

Bijlage 5: Archeologisch proefsleuven onderzoek en op-
graving 
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Samenvatting 

In opdracht van Woningstichting Bergh heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV 
een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een opgraving (DAO) uitgevoerd in het plangebied aan 
de Kerkweg 7 in Zeddam (gemeente Montferland). Dit onderzoek was noodzakelijk omdat de 
bestaande bebouwing in het plangebied gesloopt zal worden om plaats te maken voor nieuwe 
woningen. De graafwerkzaamheden zullen de bodem verstoren, waardoor eventueel aanwezige 
archeologische resten verloren kunnen gaan.  
 
Het onderzoek volgde op een bureau- en booronderzoek, waarin is vastgesteld dat in het westelijk 
deel van het plangebied intacte bodemprofielen en archeologische indicatoren in de vorm van 
fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Op basis van de archeologische 
waarden in de omgeving en de resultaten van het booronderzoek geldt voor dit deel van het 
plangebied een hoge verwachting voor resten uit de periode Neolithicum – Late-
Middeleeuwen. Het oostelijke deel van het plangebied is blijkens de boringen in recente tijd 
grotendeels diepgaand verstoord en hoefde daarom niet verder onderzocht te worden. 
 
Om de verwachting uit het bureau- en booronderzoek te controleren, is in het westdeel van het 
plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 6 
december 2012. Hierbij zijn verspreid over het terrein vier proefsleuven aangelegd. Aangezien er 
bij dit onderzoek enkele sporen tevoorschijn kwamen, waaronder een grote kuil met veel 
handgevormd aardewerk uit de Vroeg-Romeinse tijd, is geadviseerd om een vlak van ca. 500 
m2 rondom laatstgenoemde kuil op te graven. Daarbij kwamen opnieuw sporen tevoorschijn, 
naar aanleiding waarvan in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag besloten is het 
vlak verder uit te breiden tot de grens van de vindplaats was bereikt. Het definitief 
archeologisch onderzoek vond plaats tussen 4 en 8 februari 2013. Uiteindelijk is een 
oppervlakte van in totaal 1085 m2 onderzocht. 
 
Het onderzoeksgebied ligt aan de voet van de stuwwal van Montferland. De natuurlijke 
ondergrond bestaat uit dekzand, waarop een dikke, grindhoudende akkerlaag (enkeerdgrond) 
aanwezig is. Onder het plaggendek zijn 37 sporen (paalkuilen, kuilen en greppelfragmenten) van 
een kortstondig bewoonde nederzetting uit de Vroeg-Romeinse tijd en mogelijk tevens de IJzertijd 
aangetroffen. Hiertoe behoren de overblijfselen van een grote schuur of een woonstalhuis en een 
grote voorraadkuil waarin veel nederzettingsaardewerk uit het begin van de Romeinse tijd is 
achtergebleven. Opvallend is de aanwezigheid van aardewerk dat uit het (vermoedelijk Noord-
Nederlandse) kustgebied is geïmporteerd. In het opgravingsvlak is de nederzettingsvindplaats in 
zuidelijke, westelijke en noordelijke richting begrensd. Oorspronkelijk heeft de vindplaats 
mogelijk nog iets verder richting oosten doorgelopen, in het gebied dat in verband met de 
aanwezige grootschalige recente verstoringen gedeselecteerd is voor archeologisch 
vervolgonderzoek.   
 
Door de uitvoering van het archeologisch onderzoek zijn alle of nagenoeg alle waardevolle 
archeologische resten in het plangebied ex situ veilig gesteld (dat wil zeggen gedocumenteerd en 
verzameld). Daarom adviseert Archeodienst BV het plangebied vanuit archeologisch oogpunt vrij 
te geven voor de geplande ontwikkeling.    
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1 Inleiding 

In opdracht van Woningstichting Bergh heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV 
een proefsleuvenonderzoek (Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase; IVO-P) en 
opgraving (Definitief Archeologisch Onderzoek; DAO) uitgevoerd in het plangebied aan de 
Kerkweg 7 in Zeddam (gemeente Montferland; Fig. 1.1). 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de RO-procedure ten behoeve van de geplande 
ontwikkeling van het plangebied. De opdrachtgever is voornemens om de bestaande bebouwing 
te slopen en nieuwbouw van negen vrijstaande woningen te realiseren. Hierbij zal de bodem door 
graafwerkzaamheden tot een nog onbekende diepte worden verstoord. Eventueel aanwezige 
archeologische resten kunnen daarbij verloren gaan. 
 

 
Fig. 1.1: Situering van het plangebied op de topografische kaart. 

Het onderzoek volgt op een bureau- en booronderzoek (Verboom-Jansen 2012), waarin is 
vastgesteld dat in het westelijk deel van het plangebied holtpodzolgronden aanwezig zijn. 
Tevens zijn in twee boringen in dit gebiedsdeel enkele aardewerkfragmenten uit de Romeinse 
tijd aangetroffen. Op basis van de archeologische waarden in de omgeving en de resultaten van 
het booronderzoek geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode Neolithicum – Late-
Middeleeuwen. 
Om de verwachting uit het bureau- en booronderzoek te controleren, diende een proefsleuven-
onderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in december 2012. 
Aangezien er bij dit onderzoek enkele sporen tevoorschijn kwamen, waaronder een grote kuil met 
veel handgevormd aardewerk uit de Vroeg-Romeinse tijd, is geadviseerd het gedeelte rondom 
de afvalkuil op te graven (ca. 500 m2). Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek 
diende in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag te worden bepaald of het op te 
graven gebied al dan niet moest worden uitgebreid.  
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van zowel het proefsleuvenonderzoek (CIS-code 54857) 
als de opgraving (CIS-code 55376). Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door Archeodienst BV. 
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Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 6 december 2012, de opgraving is uitgevoerd tussen 4 
en 8 februari 2013.  
De wetenschappelijke leiding was in handen van drs. Willem-Simon van de Graaf. De dagelijkse 
leiding was in handen van Joop Hubers. Ondersteuning in het veld werd geleverd door 
dr. Christian Enzl, drs. Arthur Griffioen, Femke Heijting MA en Jos Reppas. Het grondverzet is 
uitgevoerd door de firma Sloot uit Didam.  
 
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 7. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 5 en 6 uitgelegd. Bijlage 1 bevat een 
overzicht van de aangelegde werkputten. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE) van beide onderzoeken 
(IVO-P: van Malssen 2012 en DAO: van de Graaf 2012) en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2 (CCvD 2010). 
 
 
 
 

 
Fig. 1.2: Impressie van plangebied ten tijde van het aanleggen van de proefsleuven (foto genomen in noordelijke richting). 
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2 Vooronderzoek  

De tekst uit dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan de rapportage van het bureau- en booronderzoek 
(Verboom-Jansen 2012) en de Programma’s van Eisen voor het proefsleuven- en vervolgonderzoek (van 
Malssen 2012; van de Graaf 2012).  

2.1 Geomorfologie, geologie en bodem 

Zeddam ligt aan de voet van de stuwwal van Montferland. Dit stuwwallencomplex is gevormd 
tijdens de Saale-ijstijd (370.000 – 130.000 jaar geleden). In die periode is Noord- en Midden-
Nederland bedekt door landijs uit Scandinavië. In Midden-Nederland zijn oudere, fluviatiele 
afzettingen door dit landijs opgestuwd, waardoor de stuwwallen zijn ontstaan. Deze fluviatiele 
afzettingen bestaan overwegend uit grove zanden en grinden. Tijdens het koudste deel van de 
laatste ijstijd, het Pleniglaciaal (26.000–13.000 jaar geleden) heerst in Nederland een 
poolklimaat. De bodem is permanent bevroren (permafrost) en vegetatie is vrijwel verdwenen. 
Onder deze periglaciale omstandigheden hebben wind en water vrij spel. Oudere sedimenten 
worden door verstuiving en sneeuwsmeltwater continu omgewerkt en opnieuw afgezet. Deze 
zogenaamde nat-eolische zanden kenmerken zich door het voorkomen van grindsnoertjes en 
leemlaagjes en worden ingedeeld bij de Formatie van Boxtel. Voorheen werden deze zanden ook 
wel Oude Dekzanden genoemd. Doordat de ondergrond permanent bevroren is, kan het 
smeltwater de grond niet indringen en stroomt het oppervlakkig af. Hierdoor zijn diepe 
smeltwaterdalen uitgesleten. Behalve smeltwater speelt ook gelifluctie (een proces waarbij door 
het opdooien van de toplaag van het permafrost materiaal onder invloed van de zwaartekracht 
langs de helling naar beneden wordt verplaatst) een rol bij het ontstaan van deze smeltwaterdalen. 
Het sediment dat hierbij verplaatst wordt, accumuleert onder aan de smeltwaterdalen in de vorm 
van daluitspoelingswaaiers. Omdat daluitspoelingswaaiers uit fluviatiel zand en grind van de 
gestuwde pleistocene afzettingen bestaan, worden ze eveneens tot de Formatie van Boxtel 
gerekend.  
Tussen 11.000 en 10.000 jaar geleden (het Jonge Dryas-stadiaal) kent Nederland een 
toendraklimaat. Er is sprake van discontinue permafrost en het vegetatiedek breekt open. 
Hierdoor kan lokaal zand gaan verstuiven dat vervolgens wordt afgezet in langgerekte en 
paraboolvormige ruggen. Dit puur eolisch afgezette zand wordt dekzand genoemd en vormt het 
Laagpakket van Wierden binnen de Formatie van Boxtel. Vroeger werden deze zanden Jonge 
Dekzanden genoemd. 
Tijdens het Holoceen, de huidige warme periode (vanaf 10.000 jaar geleden), treedt 
bodemvorming op. Doordat stuwwallen uit relatief mineraalrijke rivierzanden bestaan, treed hier 
geen podzolisatie op, maar zijn holtpodzolgronden (bruine bosbodems) ontstaan. Gedurende het 
grootste deel van het Holoceen heeft de mens relatief weinig invloed op het landschap. Dit 
verandert in de Late-Middeleeuwen. De bevolkingsdruk neemt toe en op de schrale zandgronden 
wordt het potstalsysteem geïntroduceerd om de opbrengst van het land te verhogen. De akkers 
rondom de dorpen worden vruchtbaarder gemaakt door het opbrengen van een mengsel van 
plaggen en mest uit de potstal. Door de eeuwenlange bemesting  ontstaan rond de dorpen 
esdekken: dikke humusrijke pakketten die bodemkundig als enkeerdgronden worden aangeduid. 
De plaggen worden gestoken op de hoge, droge gronden, waar ook de schapen worden geweid. 
Door het afplaggen en overbegrazen degradeert het bos en ontstaan uitgestrekte heidevelden en 
stuifzanden, de zogenaamde woeste gronden. Deze Holocene stuifzanden worden binnen de 
Formatie van Boxtel gerekend tot het Laagpakket van Kootwijk. In de stuifzanden heeft weinig 
bodemvorming kunnen plaatsvinden; de bodems worden vaak geclassificeerd als 
duinvaaggronden. Het potstalsysteem blijft in gebruik tot de introductie van kunstmest in de 19e 
eeuw. Daarna worden de woeste gronden grotendeels ontgonnen of met (naald)bos beplant. 
 
Op de geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie grotendeels niet gekarteerd. Het westen 
van de locatie ligt op een hoge smeltwaterheuvel (11B8). Het grootste gedeelte van de 
onderzoekslocatie ligt waarschijnlijk op een daluitspoelingswaaier (4G3). Op de bodemkaart is de 
onderzoekslocatie niet gekarteerd. Verwacht wordt dat op de locatie holtpodzolgronden aanwezig 
zijn die zich gevormd hebben in grof zand (gY30F-VII) of hoge bruine enkeerdgronden die zich 
gevormd hebben in lemig fijn zand (bEZ23-VII). Holtpodzolgronden (bruine bosgronden) 
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ontstaan op relatief mineraalrijke en lemige zanden. Ze worden gekenmerkt door een 
(donker)bruine B–horizont die ontstaan is door biologische activiteit en interne verwering. Hoge 
enkeerdgronden worden gekenmerkt door een minimaal 50 cm dikke, door plaggenbemesting 
ontstane, donkere minerale eerdlaag (Aap-horizont). Een grondwaterstand van VII betekent dat 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm beneden maaiveld ligt en de gemiddeld 
laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden maaiveld ligt. 
 
Tijdens het karterende booronderzoek zijn zwak siltige zanden aangetroffen. Het zand is 
plaatselijk lemig en is matig siltig zand genoemd. Alle opgeboorde afzettingen bevatten grind en 
stenen. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als smeltwater- en afspoelingsafzettingen. In de 
meeste boringen is aan het maaiveld een donkere geelbruine bouwvoor waargenomen (boring 1 
t/m 9 en 14). Hierin is in bijna alle boringen baksteen waargenomen. De ondergrens van de 
bouwvoor is scherp en varieert van 30 tot 50 cm beneden maaiveld. Onder de bouwvoor is een 
geelbruine laag waargenomen, die naar beneden toe geleidelijk over gaat in een bruingele tot 
donkergele of gele horizont. De geelbruine laag is de B-horizont, het bruingele, donkergele en 
gele zand behoort tot de C-horizont. De B-horizont is aangetroffen op het hoger gelegen 
westelijke gedeelte van de onderzoekslocatie. De ondergrens van de B-horizont varieert van 60 tot 
75 cm beneden maaiveld. Bijna overal is in de B-horizont houtskool aanwezig. Op het lage 
oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie is geen B-horizont aangetroffen. Hier is direct onder 
lichtgekleurd cunetzand de C-horizont aanwezig  Op basis van bovenstaande informatie kan 
worden gesteld dat in het westen van de onderzoekslocatie holtpodzolgronden aanwezig zijn. In 
het laaggelegen oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zijn deze geheel verdwenen. 

2.2 Historische geografie  

De onderzoekslocatie ligt aan de westkant van Zeddam. Het is niet bekend wanneer Zeddam 
precies ontstaan is. Op basis van het oudste deel van de Rooms-Katholieke Sint Oswalduskerk 
in Zeddam, die een paar honderd meter noordelijk van het onderzoeksgebied staat, kan worden 
geconcludeerd dat Zeddam in ieder geval sinds 1397 bewoond is. De Kerkweg is volgens de 
gemeentelijke cultuurhistorische kaart een historische weg. Op basis van historische kaarten 
lijkt de onderzoekslocatie in ieder geval tot 1900 onbebouwd. De huidige bebouwing in de 
oosthelft van het plangebied is in 1983 gerealiseerd. Gezien de sterke hoogteverschillen tussen 
het westelijke en het oostelijke gedeelte van de onderzoekslocatie, is het oosten van de 
onderzoekslocatie mogelijk afgegraven (Fig. 2.1). 
 

 
Fig. 2.1: Het plangebied op AHN. Rood = hoog, geel-groen = middelhoog, blauw = laag (bron: Verboom-Jansen 2012). 
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2.3 Archeologie 

De onderzoekslocatie  ligt op een hoge smeltwaterheuvel  en een daluitspoelingswaaier  aan de 
voet van de stuwwal van Montferland.  Waarschijnlijk  zijn op de onderzoekslocatie 
holtpodzolgronden of hoge bruine enkeerdgronden aanwezig. Hierdoor heeft de 
onderzoekslocatie op de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoge archeologische verwachting. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn geen archeologische waarnemingen bekend. Binnen  een straal 
van 500 m van de onderzoekslocatie zijn een vuursteen kling uit het Midden-Neolithicum en 
aardewerkfragmenten uit het Neolithicum t/m de Romeinse tijd aangetroffen (waarnemingsnrs. 
7391 en 421165). In de nabijheid hebben ook enkele booronderzoeken plaatsgevonden, die 
echter geen van alle hebben geleid tot vervolgonderzoek. Bij de onderzoeken met de nrs. 17786 
en 40582 bleek de bodem tot in de C-horizont verstoord. De onderzoeken met de nrs. 26178 
en 26607 hebben geen archeologische indicatoren opgeleverd.  

2.4 Verwachting op basis van het vooronderzoek 

Op basis van de archeologische waarden in de omgeving en de resultaten van het 
booronderzoek geldt een hoge verwachting voor de aanwezigheid van resten uit de periode 
Neolithicum t/m Late-Middeleeuwen. Vooral ter hoogte van de holtpodzolgronden en daar 
waar in de boringen fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen, kunnen 
vanwege de intacte bodem nog grondsporen aanwezig zijn. 
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3 Doelstelling 

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit 
(aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering) van de archeologische waarden in het 
plangebied.  
 
Doel van de opgraving is het documenteren en daarmee veiligstellen van de archeologische 
waarden die door de bodemingrepen verloren zullen gaan.  

3.1 Onderzoeksvragen 

Aangezien deze rapportage verslag uitbrengt van zowel het proefsleuvenonderzoek (CIS-code 
54857) als de opgraving (CIS-code 55367), dienen voor beide onderzoeken conform PvE 
verschillende onderzoeksvragen beantwoord te worden. Indien mogelijk worden de resultaten van 
beide onderzoeken in de beantwoording betrokken. 

3.1.1 Proefsleuvenonderzoek (CIS-code 54857) 

Om de doelstelling van het proefsleuvenonderzoek te verwezenlijken zijn in het Programma van 
Eisen (van Malssen 2012) de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
 

1. In welke mate is het gebied verstoord? 
2. Wat is de geologische/bodemkundige opbouw? 
3. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters? 
4. Uit welke periode(n) dateren de sporen? 
5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij? 
6. Is er een relatie te leggen tussen de archeologische vondsten en sporen? 
7. Wat is de relatie van vondsten en sporen met de eerder aangetroffen  vondsten en sporen 

in de omgeving? 
8. Is er sprake van verschillende bewoningsfasen? 
9. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen/structuren en het omringende landschap? 
10. Welke vindplaatstypen zijn er aangetroffen? 
11. Welke processen hebben bijgedragen aan de genese van het huidige landschap en kunnen 

die in de tijd geplaatst worden op grond van relatieve dateringen (vondsten, stratigrafie) 
en absolute dateringen? 

12. Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig? 
13. Indien  het onderzoek  geen archeologische  resten  of categoriaal  beperkte  

archeologische  fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 
verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld)  sprake van: aantoonbare  
afwezigheid  van bewoning  en/of actief landgebruik,  verstoring van antropogene aard, 
beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 
beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of 
weersomstandigheden? 

14. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan? 

3.1.2 Opgraving (CIS-code 55367) 

In het Programma van Eisen van de opgraving (van de Graaf 2012) zijn de volgende 
onderzoeksvragen gesteld:  
 

• Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 

• Wat is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied? 
• Welke vindplaatsen zijn te onderscheiden en hoe dateren deze? 
• Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 
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• Wat is de fasering van de vindplaats(en)? 
• Wat kan over de aard van de vindplaatsen gezegd worden? 
• Wat is de bodemkundige context van de aangetroffen archeologische resten? 
• Zijn er in het handgevormd aardewerk aanwijzingen dat het materiaal van elders is 

geïmporteerd. Zo ja, wat zijn de indicatoren en wat is de herkomst (regio)? 
• Zijn gebouwplattegronden aanwezig? Zo ja, welke? Wat is de fasering? 
• Zijn resten van perceleringen en/ of omheiningen aanwezig? Zo ja, welke? Wat is de 

fasering? 
• Wat is de functie van de kuil en andere nog aan te treffen grote kuilen? 
• Zijn de sporen toe te schrijven aan off-site activiteiten? Zo ja, welke? 
• Wat kan dit onderzoek zeggen over de archeologische potentie van de omgeving? 
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4 Onderzoeksstrategie 

De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt ca. 9270 m2, waarvan ca. 3000 m2 (het 
westelijke deel) is geselecteerd voor onderzoek door middel van proefsleuven (Fig. 4.1). Conform 
het PvE (van Malssen 2012) diende ca. 360 m² met proefsleuven te worden onderzocht. Hiervoor 
was de aanleg van vier proefsleuven van 4 m breedte en 20 m lengte gepland. Naar aanleiding van 
de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is geadviseerd om in eerste instantie een vlak van ca. 
500 m2 aan te leggen  rond de vondstrijke kuil in proefsleuf 3 (van de Graaf 2012; Fig. 4.2) en na 
de aanleg hiervan nader te bepalen in hoeverre het noodzakelijk is om het opgravingsvlak in één 
of meerdere richtingen uit te breiden. 
 

  
Fig. 4.1: Puttenplan IVO-P. In rood is het te onderzoeken deel van het 
plangebied weergegeven, in blauw de indicatieve ligging van de 
proefsleuven (bron: van Malssen 2012). 

Fig. 4.2: Puttenplan DAO. De rode 
stippellijn vormt het (in eerste instantie) te 
onderzoeken deel van het plangebied (bron: 
van de Graaf 2012). 

4.1 Werkwijze 

Alvorens te kunnen starten met het proefsleuvenonderzoek diende eerst de toegang te worden 
vrijgemaakt vanwege dichte bosschages en moesten vier Schotse Hooglanders naar het 
nabijgelegen weiland worden gedreven (Fig. 4.3). In totaal zijn verspreid over het westelijk deel 
van het plangebied vier proefsleuven aangelegd met een breedte van ca. 4 m en een lengte 
variërend tussen de 15 en 20 m (Tab. 4.1; Bijlage 1). Hiermee is in totaal 295 m² onderzocht, 
wat overeenkomt met een dekkingsgraad van ca. 10 % van het oppervlak van het plangebied. In 
alle proefsleuven is één vlak aangelegd op een diepte van ca. 1 m beneden maaiveld, net in de C-
horizont.  
 

WP 
lengte 

(m) 

breedte 

(m) 

oppervlakte 

(m²) 

IVO-P 1 15 4 72 

IVO-P 2 20 4 79 

IVO-P 3 18 4 74 

IVO-P 4 20 3,5 70 

DAO 1 40 20 790 

totaal    
 

1085 

Tab. 4.1: Afmetingen en aantal m2 per proefsleuf en werkput.  

Tijdens de opgraving is begonnen met een werkput van 25 bij 20 m, waarbij de vondstrijke kuil s4 
uit het proefsleuvenonderzoek centraal in de werkput gelegen was. De werkput is aangelegd in 
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vier kwadranten. Ook hier bevond het vlak zich op ca. 1 m beneden maaiveld. Aangezien in het 
noordelijke deel sporen aanwezig waren die duiden op de aanwezigheid van nederzetting, is de 
werkput met nog eens 20 m naar het noorden uitgebreid (ten oosten van proefsleuf 2). Tot slot is 
een vak van 8 bij 8 m aangelegd tussen de proefsleuven 1 en 2, om te controleren of zich hier nog 
meer sporen bevinden. De werkzaamheden zijn gestaakt toen bleek dat zich in het noorden verder 
geen sporen meer bevonden. In totaal is tijdens de opgravingsfase 790 m2 onderzocht (Bijlage 1). 
Er was geen aanleiding tot het aanleggen van een tweede vlak.  
 

 
Fig. 4.3: De vier Schotse Hooglanders worden naar het naastgelegen weiland gedreven. 

De vlakken zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak (Fig. 4.4). Bij de aanleg van de 
vlakken en bij het afzoeken van het opgravingsvlak en de stort is een metaaldetector ingezet. Het 
vlak is tijdens het proefsleuvenonderzoek per werkput in segmenten van ca. 10 bij 4 m 
gefotografeerd. Tijdens de opgraving is dit gebeurd is segmenten van ca. 10 bij 5 m. De vondsten 
zijn per spoor of per stratigrafische eenheid in vakken van ca. 5 bij 4 à 5 m verzameld (Bijlage 1). 
Alle sporen zijn gecoupeerd en – voor zover het antropogene sporen betreft – afgewerkt. Daarbij is 
de vulling van een groot aantal sporen ten behoeve van het verzamelen van vondsten uitgezeefd 
over een zeef met een maaswijdte van 10 mm. Dit heeft nauwelijks vondstmateriaal opgeleverd. 
 

 
Fig. 4.4: De aanleg van het vlak tijdens de opgraving. 
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De tekeningen van de profielkolommen en de coupes zijn analoog vervaardigd (schaal 1:20). De 
vlaktekening is digitaal vervaardigd. Daarbij is gebruik gemaakt van een robotic total station. Met 
behulp van een gestandaardiseerde codering die bij elk meetpunt is ingevoerd, zijn de punten in 
een digitale vectortekening omgezet. Alle meetgegevens, zoals hoogtematen van het vlak en 
maaiveld (die om de 5 m zijn genomen), van putgrenzen, sporen, verstoringen, meetpunten van  
profielkolommen etc., zijn op deze manier gedocumenteerd. De grondslagpunten zijn met een 
GPS met gebruik van realtime correctiegegevens van de firma 06-GPS te Sliedrecht in het 
nationale coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel) ingemeten. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform beide PvE’s (van Malssen 2012; van de Graaf 2012) 
en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (CCvD 2010).  

4.2 Fysische geografie 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in de lange zijde van elke proefsleuf profielkolommen met 
een breedte van ca. 1 m gedocumenteerd. Tijdens de opgravingsfase zijn drie profielkolommen 
gedocumenteerd. In totaal zijn er zeven kolommen gedocumenteerd (Bijlage 1). De locatie van de 
profielkolommen is driedimensionaal ingemeten en de profielen zijn schoongemaakt, 
gefotografeerd, beschreven en getekend op een schaal van 1:20 .De lithologische en 
bodemkundige beschrijving is conform de NEN5104 norm, de Archeologische Standaard 
Boormethode (Bosch 2008) en De Bakker en Schelling (1989) uitgevoerd. Dit betekent dat bij 
het beschrijven van de lagen is gelet op textuur (grondsoort), bodemopbouw, oxidatie- en 
reductievlekken van ijzer en mangaan, kalkgehalte, kleur en archeologische indicatoren waaronder 
aardewerk en houtskool. 
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5 Resultaten fysisch-geografisch onderzoek 

Erwin van der Klooster 
 
In het kader van het fysisch-geografisch onderzoek zijn verspreid over het onderzoeksgebied zeven 
bodemkolommen gedocumenteerd, één in elke proefsleuf en drie op verschillende plaatsen in de 
werkput die bij het vervolgonderzoek is aangelegd (Bijlage 1).  
 
In het hele onderzoeksgebied bestaat de bovenste ca. 60 tot 120 cm van de bodem uit een pakket 
grindrijk zand. Bij het booronderzoek (Verboom-Jansen 2012, 10) en de tussentijdse 
beschouwing van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is dit pakket geïnterpreteerd als 
hellingsmateriaal van het Montferland. Bij de definitieve uitwerking en interpretatie van de 
fysisch-geografische gegevens is duidelijk geworden dat er echter meerdere redenen zijn om aan te 
nemen dat het bovenste pakket niet als smeltwater- en afspoelingsafzettingen geduid moeten 
worden, maar dat het een esdek betreft: 

1) De uniforme bruine kleur van dit pakket past bij een esdek (Fig. 5.1). Aangezien het 
plaggendek, dat wil zeggen de recente bouwvoor (Ap) plus het esdek (Aa), minimaal 50 
cm dik is, is de bodemopbouw te classificeren als een enkeerdgrond. De plaggen die in de 
potstal gemengd werden met mest die op de akker is gebracht, zijn vermoedelijk gestoken 
in een grindrijke omgeving, waardoor het plaggendek zo grindrijk is. 

2) De natuurlijke ondergrond bestaat uit zand dat nagenoeg geen grind bevat en als dekzand 
geïnterpreteerd moet worden. In de coupe door kuil s4 is tot 2 m beneden maaiveld in dit 
dekzand geen grind aangetroffen (s3050), zodat het beeld wordt bevestigd dat de top van 
de licht gekleurde C-horizont dekzand betreft.  

3) Dekzand (uit het Jonge Dryas) wordt stratigrafisch verwacht bovenop de hellings-
afzettingen uit het oudere Laat-Pleniglaciaal. Dit correspondeert niet met de stratigrafie 
in het onderzoeksgebied. 

4) De sporen in het onderzoek dateren voor een groot deel uit de Vroeg-Romeinse tijd. 
Deze bevatten nagenoeg geen grind. Wanneer de grindhoudende bovenlaag als 
hellingafzettingen (colluvium) zouden worden geïnterpreteerd, dan zou dit betekenen dat 
deze pas na de Romeinse tijd gevormd zijn. In dat geval had het pakket hellingsmateriaal 
door de vermenging van de donkere A-horizont met het gele zand van de C-horizont naar 
verwachting een veel vlekkeriger uiterlijk gehad dan is vastgesteld. 

 

 
Fig. 5.1: Bodemopbouw in kolom 2 van werkput 1, centraal in het opgegraven gebied. 
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De weinige aanlegvondsten die tijdens het onderzoek in de akkerlaag zijn aangetroffen dateren uit 
de Vroeg-Romeinse tijd, de Vroege- en Late-Middeleeuwen en in één geval mogelijk nog uit het 
begin van de Nieuwe tijd, uiterlijk de 16e eeuw (paragraaf 6.2.1 en 6.2.2). In de Liemers en het 
Montferland begint de ontwikkeling van plaggendekken in de vroege fase van de Nieuwe tijd, 
tussen 1500 en 1600 (Spek 2004). De meeste aanlegvondsten hangen daarom samen met de 
periode voordat het systeem van plaggenbemesting werd toegepast, dat in de loop van enkele 
eeuwen tot de sterke antropogene ophoging van het terrein heeft geleid. In de gedocumenteerde 
kolommen is onder het esdek een overgangslaag naar de C-horizont zichtbaar, maar van een 
duidelijke B-horizont en/of begraven A-horizont van de oorspronkelijke bodem die hier voor de 
aanleg van het plaggendek aanwezig was, is nergens sprake.  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen recentere bodemverstoringen waargenomen. Bij de 
definitieve opgraving is de bodem in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied plaatselijk 
verstoord tot in de C-horizont. Deze verstoringen houden waarschijnlijk verband met de 
grootschalige verstoringen in het oostelijk deel van het plangebied dat op grond van het 
booronderzoek is vrijgegeven voor vervolgonderzoek. 
 
Het maaiveld van het onderzoeksgebied loopt van oost naar west op van ca. 25 naar meer dan 
26,5 m +NAP. 
De kolommen zijn in een verspringende raai op de helling geplaatst. Daarbij is te zien dat het 
grindhoudende pakket (bouwvoor, esdek en overgangslaag) hellingafwaarts van west naar oost in 
dikte toeneemt van 60 tot 120 cm (Tab. 5.1). Ploegen op hellingen zorgt voor een verplaatsing 
van bodemmateriaal hellingafwaarts, wat een verklaring kan zijn voor de toename van de dikte 
van het grindhoudende pakket. 
Ook bij het proefsleuvenonderzoek is deze relatie te leggen tussen de helling en de dikte van het 
grindpakket. In de oostelijke kolommen (1 en 3) ligt de C-horizont op 92 á 98 cm beneden 
maaiveld. In de westelijke kolommen (2 en 4) ligt de C-horizont op ca. 82 á 88 cm beneden 
maaiveld. Het verschil is hier wel beperkter, slechts 16 cm verschil, terwijl in de opgraving een 
verschil te zien is van 60 cm. 
 

  
IVO-P 

proefsleuf 

1 

IVO-P 

proefsleuf 

2 

IVO-P 

proefsleuf 

3 

IVO-P 

proefsleuf 

4 

DAO 

wp1 

kolom 1 

DAO 

wp1 

kolom 2 

DAO 

wp1 

kolom 3 

Dikte bouwvoor (cm) 30 30 40 30 40 40 20 

Dikte esdek (cm) 60 50 44 44 60 30 22 

Dikte overgangslaag (cm) 8 8 8 8 20 20 18 

C-horizont (cm –mv) 98 88 92 82 120 90 60 

Top C-horizont (m +NAP) 24,3 25,3 25,0 26,5 24,0 24,9 25,6 

Tab. 5.1: Overzicht van de dikte van de lagen en diepte van de C-horizont in de kolommen. 
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6 Resultaten archeologisch onderzoek 

6.1 Sporen  

Bij het onderzoek aan de Kerkweg in Zeddam zijn in totaal 45 sporen aangetroffen (Bijlage 2). 
De sporen in de proefsleuven 1, 2 en 3 zijn genummerd van spoor (s) 1 t/m 4, de sporen in 
werkput 1 van het definitief onderzoek van spoor 11 t/m 51. De spoornummers 5 t/m 10 zijn niet 
uitgegeven. Ten behoeve van het fysisch-geografisch onderzoek zijn viercijferige spoornummers 
uitgedeeld aan de lagen die in de verschillende proefsleuven en de werkput van het 
vervolgonderzoek onderscheiden konden worden (Bijlage 3). Hierbij is het spoornummer 
gevormd door het werkputnummer x1000 + het laagnummer. 
 
Van de 45 gedocumenteerde sporen bleken er acht na couperen een natuurlijke ontstaansoorzaak 
te hebben (bioturbatie en bodemkundige verkleuringen). Het merendeel van de antropogene 
sporen wordt gevormd door paalkuilen en in mindere mate kuilen. Daarnaast komen een aantal 
mogelijke paalkuilen en fragmenten van een greppel voor (Tab. 6.1). 
 

Aard spoor IVO-P DAO Totaal % 

Paalkuil 1 21 22 48,9 

Paalkuil? - 3 3 6,7 

Kuil 1 9 10 22,2 

Greppel  - 2 2 4,4 

Natuurlijke verstoring 2 6 8 17,8 

Totaal 4 41 45 100,0 

Tab. 6.1: Overzicht aard sporen aangetroffen tijdens proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en opgraving (DAO).  

In proefsleuf 4, die in het zuiden van het onderzoeksgebied is aangelegd, zijn geen sporen 
aangetroffen. In deze sleuf ligt de top van het dekzand relatief hoog, rond 26,50 m +NAP. De 
natuurlijke sporen liggen hoofdzakelijk in de randzones van het gebied dat ter plaatse van de 
proefsleuven 1 t/m 3 en werkput 1 vlakdekkend is onderzocht, zowel in het noorden (s1, s3, s50 
en s51) als het zuiden (s17, s19 en s20). Het meest zuidelijk gelegen antropogene spoor is kuil s4, 
die bij het vooronderzoek in proefsleuf 3 is aangetroffen en die aanleiding gaf tot 
vervolgonderzoek. De overige antropogene sporen clusteren zich hoofdzakelijk in een gebied van 
ca. 18 bij 15 m dat 8 m ten noorden van kuil s4 ligt. In deze zone loopt het dekzandniveau van 
west (de zijde van de stuwwal) naar oost geleidelijk af van ca. 25 naar 24 m +NAP. In het zuiden 
en westen markeert de hoogtelijn van 25,25 m +NAP de grens van de vindplaats. Omdat in 
proefsleuf 1 slechts één paalspoor voorkomt en antropogene sporen in het uiterste noorden van 
werkput 1 volledig ontbreken, lijkt de vindplaats ook in het noorden ter hoogte van proefsleuf 1 of 
enkele meters noordelijk hiervan begrensd te kunnen worden. De oostgrens van het onderzoeks-
gebied valt samen met de westgrens van het gedeelte van het plangebied dat vanwege de 
verwachting op grootschalige verstoringen op basis van het booronderzoek voor archeologisch 
vervolgonderzoek is gedeselecteerd. In en vlakbij de oostrand van het opgegraven gebied liggen 
een paalkuil en twee kuilen, die waarschijnlijk tot de randzone van de vindplaats behoren. Hoewel 
de grens van de vindplaats hier niet helemaal is bereikt, is de sporendichtheid langs de oostrand 
van het opgegraven gebied dusdanig klein, dat oostelijk hiervan naar verwachting geen grote 
aantallen sporen meer voor zullen komen. Bovendien is in het oosten van werkput 1 een grote 
recente verstoring aangetroffen, die vermoedelijk het begin aangeeft van een gebied met meer 
recente verstoringen. Wanneer in het oosten van het plangebied sporen hebben gelegen, is de 
kans aanzienlijk dat deze door graafactiviteit in het recente verleden gedeeltelijk of volledig 
verloren zijn gegaan. 
 
Op basis van zijn stratigrafische positie (zichtbaar in de akkerlaag), donkere vulling en scherpe 
begrenzing, kan één paalkuil of uitgraafkuil in het zuidwesten van het opgegraven gebied (s18) in 
de Late-Middeleeuwen of de Nieuwe tijd worden gedateerd. Mogelijk getuigt dit spoor van een 
voormalige afrastering langs een akker- of weideperceel. Alle overige sporen werden pas zichtbaar 
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onder (en een enkele keer in) de overgangslaag van het akkerpakket naar het natuurlijke dekzand. 
Al deze sporen dateren vóór de Middeleeuwen. In het cluster paalsporen is een gebouwstructuur 
herkend die op verschillende manieren gereconstrueerd en geïnterpreteerd kan worden. Deze 
structuur zal hieronder als eerste worden besproken. Vervolgens komen de overige paalkuilen aan 
de orde, gevolgd door de kuilen en greppelfragmenten die in de directe omgeving van de 
gebouwstructuur tevoorschijn zijn gekomen. 
 
Plattegrond van een schuur of huis 
 
Aan de oostzijde van proefsleuf 2 zijn op de grens van twee uitbreidingsvlakken van werkput 1 die 
bij het vervolgonderzoek is aangelegd, tien sporen ter grootte van paalkuilen aangetroffen. 
Vanwege het regelmatige patroon, is deze sporenconfiguratie in het veld als een WZW-ONO 
georiënteerde gebouwstructuur aangemerkt (Fig. 6.1). De betreffende sporen (s32 t/m s34, s38 
t/m s40, s43 t/m s45 en s48) zijn waargenomen op vlakhoogtes tussen 24,04 m +NAP (in het 
oosten) en 24,60 m +NAP (in het westen). Het gaat om vijf paren paalkuilen die in de 
lengterichting op regelmatige afstanden van 1,4 tot 1,6 m uit elkaar liggen in een rechthoekig 
patroon van 6 bij 2,6 m. Aangezien de vijf sporen in beide rijen exact op een rechte lijn liggen en 
onderling sterk op elkaar lijken, is niet waarschijnlijk dat zij deel hebben uitgemaakt van twee (of 
meer) verschillende constructies, zoals een zespalige spieker en een vierpalige spieker met precies 
dezelfde breedte en dezelfde oriëntatie. Alle tien paalkuilen hebben een ongeveer ronde omtrek 
met een diameter van ca. 25 tot 35 cm. Met een gemiddelde diepte van 13,1 cm onder het vlak, 
zijn de sporen matig tot slecht bewaard. De paalkuilen bezitten een vergelijkbare vulling, 
bestaande uit bruin matig siltig, zwak grindhoudend zand (Fig. 6.2). Alleen paalkuil s34, die  
 

 
Fig. 6.1: Overzicht van de tien paalsporen van de gebouwstructuur in het noorden van werkput 1, gezien richting 
noordoosten. De sporen s23, s24 (beide rechts) en s32 (links) zijn voorafgaand aan de vlakuitbreiding al gecoupeerd, 
evenals het vermoedelijk niet bijbehorende paalspoor s35 (achter) en de greppel s31 (voor). 
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Fig. 6.2: Coupe door paalkuil s32.  

 

 
Fig. 6.3: Coupe door paalkuil s34. 

 
Fig. 6.4: Coupe door paalkuil s30. 

opvalt door zijn relatief grote resterende diepte van 28 cm, heeft een afwijkende, relatief donkere 
grijze vulling (Fig. 6.3). Mogelijk wijkt de kleur van dit spoor af omdat het een paalkuil is van een 
paal die tijdens de bestaansduur van het gebouw tussentijds vervangen is. Binnen de structuur ligt 
s35. Afgaande op de asymmetrische ligging ten opzichte van de omliggende sporen, lijkt deze 15 
cm diepe paalkuil niet bij de structuur te horen, hoewel ook deze paalkuil verband kan houden 
met een reparatie of versteviging van het gebouw. 
Vergelijkbare tienpalige structuren zijn in Nederland bekend vanaf de Midden-Bronstijd  (vgl. 
Hessing 1991, 44, fig. 3: 1) en worden doorgaans als schuren geïnterpreteerd. In nederzettingen 
uit de Late-Bronstijd en IJzertijd duiken zij met enige regelmaat op. Vooral in de Vroege-IJzertijd 
lijkt dit type bijgebouwen relatief vaak voor te komen (vgl. Scholte Lubberink 2003, 32-35, fig. 
15: Doetinchem-Wijnbergen; Hermsen 2003, 7-23, afb. 15: Deventer-Colmschate; Bouwmeester 
et al. 2008, 186-187: Zutphen-Looërenk type 8; Fig. 6.6). Omdat geen van de tien paalsporen 
van structuur variant 1 dateerbaar vondstmateriaal heeft opgeleverd, is deze structuur niet 
nauwkeurig te dateren. Op typologische gronden ligt een datering in de Midden-Bronstijd t/m 
IJzertijd het meest voor de hand. 
 
Hoewel op het eerste oog nauwelijks getwijfeld hoeft te worden aan de interpretatie van de 
tienpalige structuur in werkput 1 als een groot bijgebouw (schuur) uit de late prehistorie, maken 
enkele aanvullende observaties ook nog een andere reconstructie mogelijk. Vooral de geïsoleerde 
ligging van de bovengemiddeld diepe paalkuil s30 (restdiepte 30 cm) in het verlengde van de 
lengteas op een afstand van 4,2 m westelijk van de tienpalige structuur, zet aan tot de gedachte 
dat de vijf paren paalkuilen anderszins ook wel eens op de posities van de gebinten in het 
driebeukige stalgedeelte van een woonstalhuis kunnen duiden (Fig. 6.4). In dat geval wordt  
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Fig. 6.5: Structuur variant 1: de plattegrond van een tienpalige schuur. Schaal 1:200. 

 
 

Fig. 6.6: Plattegrond van een schuur uit de Late-Bronstijd of Vroege-IJzertijd uit Doetinchem-Wijnbergen. Schaal 1:200 
(bron: Scholte Lubberink 2003, fig. 15). 

meteen de ogenschijnlijk ‘losse ligging’ van de paalkuilen s21, s25 en s37 aan de zuidzijde, s46, 
s47 en s49 aan de noordzijde en de mogelijke paalkuil s41 aan de oostzijde van de tienpalige 
structuur verklaard: deze kunnen de ondiepe paalkuilen (resterende dieptes 3 tot 12 cm) van de 
wand- en buitenconstructie van een slecht bewaard gebleven huisplattegrond voorstellen. 
Voorbeelden van dit soort huizen met een driebeukig stalgedeelte en een tweebeukig 
woongedeelte met relatief grote afstanden tussen de binnenstaanders in het woondeel, worden in  
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Fig. 6.7: Structuur variant 2: de plattegrond van een woonstalhuis van het type Diphoorn. Schaal 1:200. 

 
Fig. 6.8: Huisplattegronden van het type Diphoorn uit Raalte-Jonge Raan (boven) en Colmschate-De Scheg (onder). 
Schaal 1:200 (bron: Waterbolk 2009, afb. 41). 
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Oost-Nederland gerekend tot het type Diphoorn. Dit huistype wordt in de Midden- en Late-
IJzertijd gedateerd (Waterbolk 2009, 64 en 66, afb. 41). In Zeddam zou in dat geval sprake zijn 
van een boerderij met een breedte van ca. 6 m en een lengte van minimaal 14,5 m. 
Van de betreffende paalsporen rondom de tienpalige structuur, bevatte alleen die van de 
mogelijke middenstaander s30 aardewerk. Enkele scherven bevonden zich ca. 10 cm boven het 
uiteindelijke sporenvlak, hoog in de vulling van paalkuil s30. Dit aardewerk kan pas in de paalkuil 
zijn beland nadat de paal verwijderd was, dus tijdens of na de afbraak van het gebouw. Het 
aardewerk uit s30 dateert uit de IJzertijd of – waarschijnlijker – uit de Vroeg-Romeinse tijd 
(paragraaf 6.2.1). Wanneer de interpretatie van structuur variant 2 juist is, dateert dit gebouw 
daarom waarschijnlijk rond het begin van de jaartelling. 
 
Overige paalsporen 
 
Behalve de hiervoor besproken paalsporen, zijn in het onderzoeksgebied drie paalkuilen (s2, s28 
en s42) en een mogelijke paalkuil (s27) aangetroffen die op grond van hun ligging niet tot één van 
de twee structuurvarianten gerekend kunnen worden. In de noordelijke proefsleuf 1 ligt de 18 cm 
diepe paalkuil s2, waarin zich een paalkern met een diameter van 16 cm aftekent (Fig. 6.9). In het 
noordoosten van werkput 1 is langs de putwand het 12 cm diepe paalspoor s42 aangetroffen. 
Enkele meters zuidoostelijk van proefsleuf 2 ligt het 14 cm diepe paalspoor s28 en 2 m oostelijk 
daarvan het heel ondiepe mogelijke paalspoor s27. Alle vier sporen bezitten een ronde of ovale 
omtrek en een lichte bruine tot grijze, uitgeloogde vulling. Hierin verschillen zij niet van de 
paalsporen die tot een structuur behoren. Het is onbekend met wat voor soort constructies deze 
overige paalsporen in verband gebracht moeten worden. Mogelijk gaat het om de resten van 
kleine bijgebouwtjes zoals spiekers (overdekte opslagplaatsen voor landbouwproducten die zijn 
voorzien van een verhoogd vloerniveau), waarvan de andere paalsporen niet bewaard zijn 
gebleven. Uit geen van de paalsporen zijn vondsten afkomstig. Vanwege de sterke overeen-
komsten met de eerder besproken paalsporen, wordt aangenomen dat zij uit de IJzertijd of de 
Vroeg-Romeinse tijd dateren. 
 

 
Fig. 6.9: Coupe door paalkuil s2 in proefsleuf 1. Het relatief donkere gedeelte in het spoor (rechts) duidt op de plaats waar 
in het verleden de paal heeft gestaan. 

Kuilen 
 
Bij het onderzoek in Zeddam zijn in totaal tien sporen aan het licht gekomen die als kuil 
geïnterpreteerd kunnen worden. Deze kuilen zijn op basis van hun vulling, omvang en ligging 
globaal in drie categorieën in te delen: ten eerste een grote, laagsgewijs opgevulde, vondstrijke 
kuil die met ca. 20 m het verst van de hiervoor gedefinieerde gebouwstructuur af ligt (s4); ten 
tweede zeven middelgrote kuilen die het dichtst bij de gebouwstructuur liggen (s13, s14, s22 t/m 
s24, s26 en s36); en ten derde twee kleine tot middelgrote kuilen die 15 tot 20 m van de 
gebouwstructuur af liggen (s11 en s12). 
 
Het meest opvallende spoor dat tijdens onderhavig onderzoek is aangetroffen, is de diepe kuil s4 
in proefsleuf 3. In het vlak heeft deze kuil op 25,10 m +NAP een nagenoeg ronde omtrek met een 
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diameter van ca. 195 cm. Het is een kuil met steile wanden en een horizontale bodem die 76 cm 
onder vlak 1 reikt (Fig. 6.10). Deze specifieke vorm is kenmerkend voor voorraadkuilen. Tot deze 
groep behoren ook de zgn. silokuilen die in de prehistorie en Romeinse tijd gebruikt werden om 
onder vrij constante en relatief koele omstandigheden zaaigraan in op te slaan (o.a. Van den 
Broeke 1980, 21-27). De bodem van kuil s4 lag ruimschoots boven de grondwaterspiegel, zoals 
bij dit type kuilen altijd het geval is. Nadat de kuil zijn oorspronkelijke functie had verloren, heeft 
hij nog enige tijd als afvalkuil dienst gedaan. Daarbij is de kuil in vijf lagen opgevuld geraakt en 
zijn op verschillende niveaus scherven in de kuil terecht gekomen, die dit spoor in de Vroeg-
Romeinse tijd, omstreeks het begin van de jaartelling, dateren. Geen van de vullinglagen bevat 
noemenswaardige hoeveelheden houtskool of andersoortig verkoold materiaal. In de onderste, 
donkergrijze laag zijn brokken uitgeharde grijze klei aangetroffen die sporen van menselijke 
bewerking vertonen (paragraaf  6.2.4). De laag daarboven bestaat uit een mengsel van bruin en 
geel, grindhoudend zand. Ongeveer halverwege de vulling bevindt zich een dunne laag 
donkergrijze klei. De bovenste helf van de kuilvulling wordt ingenomen door een laag bruin-
donkergrijs gevlekt en bruin matig siltig en zwak grindhoudend zand. Gezien de omstandigheid 
dat het bovenste gedeelte van de sporen op de vindplaats over een afstand van naar schatting 
minstens 30 cm in de onderkant van het akkerdek is opgenomen, moet kuil s4 oorspronkelijk 
meer dan 1 m diep zijn geweest en een volume van ca. 3 m2 hebben gehad.     
 

 
 

 
Fig. 6.10: Kuil s4 in proefsleuf 3, gezien in het vlak (boven) en de coupe (onder). 
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De zeven middelgrote kuilen s13, s14, s22, s23, s24, s26 en s36 liggen globaal in de vorm van een 
ruime boog gegroepeerd in werkput 1, op onderlinge afstanden van 2 tot 8 m en op vlakhoogtes 
tussen 24,33 m +NAP (in het oosten) en 25,21 m +NAP (in het westen). In het vlak hebben deze 
kuilen een ronde of ovale omtrek met een diameter die varieert tussen ca. 62 cm (s13) en 120 bij 
90 cm (s22). De diepte ligt tussen 13 cm (s23) en 40 cm (s26). De onderkant is komvormig of 
onregelmatig qua vorm. In alle gevallen bestaat de vulling uit ongelaagd, homogeen lichtbruin tot 
bruin zwak siltig zand, waarbij alleen in s14 een minimale hoeveelheid houtskool is geconstateerd 
(Fig. 6.11; Fig. 6.12). In geen van deze sporen zijn vondsten aangetroffen, waardoor de datering 
ervan onzeker is. Vanwege de sterke kleur- en textuurgelijkenis met paalkuil s30 en de sporen van 
de gebouwstructuur, dateren de betreffende kuilen vermoedelijk uit de IJzertijd of de Vroeg-
Romeinse tijd. De functie is onbekend. In algemene zin kunnen zij worden aangeduid als 
‘nederzettingskuilen’.  
 

 
Fig. 6.11: Coupe door kuil s13 in werkput 1. 

 
Fig. 6.12: Coupe door kuil s14 in werkput 1. 

In het zuidoosten van het vlakdekkend opgegraven gebied, zijn in werkput 1 op een vlakhoogte 
van 23,80 en 24,25 m +NAP kuil s11 en s12 gedocumenteerd. Deze sporen hebben een diameter 
van ca. 70 cm respectievelijk 53 cm. In het vlak zijn de betreffende kuilen rond tot ovaal, in de 
coupe komvormig. De bewaard gebleven diepte bedraagt 10 tot 15 cm. In vergelijking met de 
eerder beschreven kuilen, is de vulling van s11 en s12 iets grijzer, nog lichter (sterk vervaagd) en 
is er een kleine hoeveelheid fijn houtskool in aanwezig. Ook van deze kuilen is de functie en 
exacte datering niet bekend. Het gegeven dat s11 en s12 sterker zijn uitgeloogd dan de andere 
sporen, zou er op kunnen duiden dat deze sporen ouder zijn dan de rest, maar kan ook 
samenhangen met afwijkende bodemkundige omstandheden ter plaatse.  
 
Greppel 
 
Direct westelijk en zuidwestelijk van de tienpalige structuur  zijn in het vlak, in elkaars verlengde, 
twee lineaire sporen waargenomen (s29 en s31) die oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van 
dezelfde ongeveer noord-zuid georiënteerde greppel. Deze greppel laat zich in het vlak met een 
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kleine onderbreking nog volgen over een afstand van 7 m en tekent zich af als een 25 cm brede 
baan van lichtbruin zand, met een resterende diepte van maximaal 10 cm en een sterk vervaagde 
onderkant (Fig. 6.14). Ter hoogte van de gedocumenteerde uiteinden van de twee 
greppelfragmenten loopt het ondiepe spoor geleidelijk uit het vlak, zodat aangenomen mag 
worden dat zij zowel in noordelijke als zuidelijke richting oorspronkelijk verder hebben 
doorgelopen. In de lengtecoupe door s29 zijn geen paal- of staaksporen waargenomen (Fig. 6.13). 
Door de slechte conserveringstoestand van s29 en s31 kan echter niet met zekerheid worden 
vastgesteld of het om een afwaterings-, perceels- of standgreppel gaat. Het gegeven dat het 
zuidelijke greppelfragment s29 door kuil s26 doorsneden wordt, geeft aan dat de greppel tot de 
oudere elementen van de vindplaats behoort. De relatie tussen greppel s29/s31 en de 
gereconstrueerde gebouwstructuur is niet goed te bepalen. In principe kan de greppel gelijktijdig 
hebben bestaan met structuur variant 1 (de tienpalige schuur), maar niet met structuur variant 2 
(de woonstalboerderij). Tijdens de aanleg van het vlak is dicht boven greppel s31 een 
randfragment van een aardewerk pot gevonden die oorspronkelijk mogelijk in de greppel heeft 
gelegen. Deze vondst dateert uit de Late-IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd (paragraaf 6.2.1) en 
geeft daarmee misschien een aanwijzing voor de datering van het betreffende spoor.          
 

 
Fig. 6.13: Lengtecoupe door kuil s26 (links) en greppelfragment s29 (rechts) in werkput 1. 

 
Fig. 6.14: Dwarscoupe door greppelfragment s31 in werkput 1. 
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6.2 Vondsten 

In totaal zijn bij het onderzoek 21 vondstnummers uitgegeven, waarvan zestien tijdens het 
proefsleuvenonderzoek en vijf bij het vervolgonderzoek. Het merendeel van de vondsten is 
afkomstig uit één spoor: kuil s4 in proefsleuf 3. In andere sporen en bij de aanleg van het vlak zijn 
beduidend minder vondsten gedaan. Voor een deel hangt de relatief geringe hoeveelheid 
aanlegvondsten vermoedelijk samen met de snelheid waarmee een groot deel van de bovenkant 
van het akkerdek verwijderd is. Zoals meestal het geval is op de pleistocene zandgronden, bestaat 
de grootste vondstcategorie uit aardewerk (Tab. 6.2), waaraan in dit hoofdstuk dan ook de 
meeste aandacht wordt geschonken. Deze categorie leent zich relatief goed voor het dateren van 
lagen, sporen en vindplaatsen. Na het aardewerk worden de weinige vondsten van de overige 
materiaalcategorieën (vuursteen, uitgeharde klei en dierlijk bot) besproken. Er zijn geen 
fragmenten glas, natuursteen (anders dan vuursteen), verbrande leem en bouwkeramiek 
aangetroffen. De minimale vertegenwoordiging van bot kan mogelijk verklaard worden door de 
conserveringsomstandigheden in de bodem van het onderzoeksgebied. In de zandgrond vergaat 
bot, zeker wanneer het boven de grondwaterspiegel ligt, over het algemeen snel. Om dezelfde 
reden ontbreken wellicht ook andere organische materiaalcategorieën zoals hout, textiel en leer in 
het vondstenspectrum. 
 

categorie 
aantal 

fragmenten 
% 

keramiek 139 91,4 

vuursteen  2 1,3 

uitgeharde klei 10 6,6 

dierlijk bot 1 0,7 

Totaal 152 100,00 

Tab. 6.2: Overzicht aantallen vondsten per materiaalcategorie.   

In totaal zijn zes vondstnummers aan monsters uitgegeven. Dit betreft één groot brok houtskool 
(vnr. 5) en vijf algemene monsters uit verschillende vullinglagen van de vondstrijke kuil s4  in 
proefsleuf 3 (vnrs. 7 t/m 11).  
 
Omdat bij het vervolgonderzoek met de vondstnummering opnieuw begonnen is bij 1 en de 
vondsten uit het proefsleuven- en vervolgonderzoek hier integraal beschreven worden, is ervoor 
gekozen om de vondstnummers 1 t/m 5 die bij het vervolgonderzoek zijn uitgedeeld ten behoeve 
van de rapportage om te nummeren tot de unieke vondstnummers 101 t/m 105. De 
vondstnummers 1 t/m 16 van het proefsleuvenonderzoek zijn gewoon gehandhaafd.  

6.2.1 Handgevormd aardewerk uit de IJzertijd en Romeinse tijd 

Het onderzoek heeft in totaal 133 fragmenten handgevormd aardewerk en een spinklos uit de 
periode van de IJzertijd tot en met Romeinse tijd opgeleverd (Bijlage 4). De overgrote 
meerderheid is tijdens de proefsleuvenfase van het onderzoek gevonden in kuil s4. Een ander deel 
komt uit paalkuil s30. In de bovengrond is tijdens de aanleg van het vlak één scherf uit het 
betreffende tijdvak aangetroffen.   
 
Aardewerk gevonden tijdens aanleg 
 
Tijdens de aanleg van de vlakken is slechts één fragment handgevormd aardewerk uit de periode 
vóór de Middeleeuwen aan het daglicht gekomen. 
Net boven het sporenniveau is boven greppel s31 in het noorden van werkput 1 een groot 
randfragment gevonden. Mogelijk heeftt dit stuk oorspronkelijk in de vulling van de greppel 
gelegen, maar is het door post-depositionele processen zoals ploegen iets verplaatst. Het fragment 
heeft toebehoord aan een wijdmondige pot met een bolle schouder die aan de bovenzijde eindigt  
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Fig. 6.15: Zij-, buiten- en bovenaanzicht van randfragment met golfrandversiering, gevonden tijdens de aanleg van het 
vlak in werkput 1 (vnr. 104). 

in een korte, verticaal gebogen hals (vnr. 104; Fig. 6.15). Qua vorm is dit exemplaar sterk 
verwant aan potten van het type Drenthe V2 en V3 uit de Midden-IJzertijd en de Late-IJzertijd 
t/m Vroeg-Romeinse tijd (vgl. Taayke 1996, deel II, 31-33, Abb. 20 en 21), maar vertoont het 
ook duidelijke overeenkomsten met potten van Oss-Ussen type 54, waarvan het chronologische 
zwaartepunt in de Late-IJzertijd en de Romeinse tijd ligt (vgl. Van den Broeke 2012, 71-72, fig. 
3.19). Het gegeven dat de bovenkant van het onderhavige exemplaar aan de bovenzijde 
horizontaal is afgeplat en voorzien is van schuin ingeveegde indrukken, die te vergelijken zijn met 
een zgn. golfrand, duidt op een datering in de Late-IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd.    
 
Aardewerk uit sporen 
 
Twee sporen bevatten handgevormd aardewerk: kuil s4 in proefsleuf 3 en paalkuil s30 in 
werkput 1. Dit materiaal wordt hieronder per spoor besproken. 
 
In kuil s4 zijn in totaal 126 scherven aangetroffen (vnrs. 4, 6, 13 en 15). Deze zijn afkomstig van 
minimaal twaalf exemplaren. Bijna de helft (61 scherven, 48%) is gemagerd met een combinatie 
van wisselende hoeveelheden potgruis en kwartsgruis. De afmetingen van de verguisde 
kwartsdeeltjes die aan de pottenbakkersklei zijn toegevoegd schommelen tussen ca. 1 en 5 mm. In 
25 scherven (20%) is een combinatie van kwartsgruis en mogelijk opzettelijk toegevoegd zand 
aanwezig en in dertien scherven (10%) potgruis, fijn zand of een combinatie van beide. Drie 
scherven (2%) bevatten uitsluitend granietgruis als mageringsmateriaal, waarbij enkele 
voorbeelden voorkomen van een dusdanig sterke zandmagering, dat het oppervlak van het 
aardewerk aanvoelt als fijn schuurpapier. In vier scherven (3%) is naast fijn zand een kalkachtige 
witte materie aanwezig, waarvan het exacte karakter (vergruisd kalksteen, schelp of bot) niet kon 
worden vastgesteld. Tenslotte is in 21 scherven (17%) plantaardig mageringsmateriaal 
herkenbaar, dat tijdens het bakproces is uitgebrand en sprietvormige holtes in het aardewerk heeft  
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Fig. 6.16: Wandfragment van een pot die vermoedelijk uit het kustgebied is geïmporteerd. Het zachte, sterk kalkhoudende 
baksel wijkt mede door zijn rozige oppervlaktekleur sterk af van het lokaal en in de omgeving van Zeddam vervaardigde 
handgevormde aardewerk. 

achtergelaten. In elf gevallen is deze plantaardige magering gecombineerd met fijn zand dan wel – 
in de meeste gevallen – kwartsgruis. Dit aardewerk is waarschijnlijk lokaal of in de regio 
geproduceerd. Bij de tien overige scherven die plantaardig materiaal bevatten, is deze magering 
gecombineerd met potgruis en is sprake van bakseleigenschappen die sterk afwijken van de rest 
van het handgevormde aardewerk uit Zeddam-Kerkweg (Fig. 6.16). Deze scherven, die van  
minimaal twee verschillende potten afkomstig zijn, worden gekenmerkt door een relatief zacht 
baksel. Voor de productie van dit aardewerk is holocene, kalkrijke klei gebruikt, die onvolledig 
oxiderend gebakken is. De kern is – net zoals bij het gros van het handgevormde aardewerk uit 
Zeddam – grijs. Het kleurenspectrum van het oppervlak, variërend van roze en rozeoranje tot 
geelwit, steekt duidelijk af tegen de overwegend beige tot grijsbruine tinten van het oppervlak van 
het overige aardewerk (Fig. 6.16). Deze specifieke bakseleigenschappen wijzen erop dat dit 
aardewerk van ver buiten de regio is geïmporteerd. Vergelijkbare baksels met plantaardige 
magering komen vanaf het begin van de jaartelling veel voor in het terpengebied (vgl. o.a. Taayke 
1996, Teil V, 167), zodat een herkomst uit het Noord-Nederlandse of eventueel het 
aangrenzende West-Nederlandse of Noord-Duitse kustgebied aannemelijk is. Door het optreden 
van dit plantaardig gemagerde aardewerk, is meteen een eerste indicatie verkregen voor de 
datering van het aardewerk uit kuil s4; dit dateert op zijn vroegst uit het begin van de Romeinse 
tijd. 
 
Maar liefst 74 scherven (59%) bezitten een fijn tot tamelijk grof besmeten buitenoppervlak en nog 
eens veertien scherven (19%) een oppervlak dat deels glad of ruw en deels besmeten is. In 
aantallen exemplaren gerekend, lijkt minimaal 70% van de exemplaren een besmeten 
buikoppervlak te hebben gehad. Voor zover dit vastgesteld kon worden, is alleen het 
buikoppervlak besmeten en nooit het schouder- of halsoppervlak. 
 
Uit de randfragmenten laten zich tien aardewerkvormen afleiden. Door het ontbreken van een 
overkoepelend classificatieschema voor aardewerkvormen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd in 
Oost-Nederland, wordt voor de beschrijving hiervan noodgedwongen verwezen naar de 
vormtypen die door Taayke (1996) voor Noord-Nederland en door Van den Broeke (2012) voor 
Oss-Ussen en een groot deel van Zuid-Nederland zijn gedefinieerd. Daarbij dient te worden 
aangetekend dat de dateringen van de betreffende Noord- en Zuid-Nederlandse aardewerktypen 
niet altijd synchroon hoeven te lopen met de datering van de vergelijkbare aardewerkvormen in 
het oosten van Nederland, maar meestal bij benadering wel een richting aangeeft. 
 
In de eerste plaats komen in kuil s4 fragmenten van twee open schalen zonder randversiering 
(Oss-Ussen type 3b; Fig. 6.17: 1) voor en een fragment van een hoge schaal of lage kom met  
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Fig. 6.17: Een selectie van het handgevormde aardewerk uit kuil s4. Schaal 1:4.  

vingertopindrukken tegen de buitenzijde van de rand (Oss-Ussen type 3b of 5b). Deze vormen 
lenen zich niet voor een nauwkeurige datering (Van den Broeke 2012, 46-50, fig. 3.5 en fig. 3.6). 
Twee middelgrote kommen of potten met een steile schouder en een verticaal randje dat aan de 
buitenzijde met vingertopindrukken is versierd, zijn te beschouwen als varianten van Oss-Ussen 
type 22, dat vooral in de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd heel populair was (Van den Broeke 
2012, 54-55, fig. 3.8). Meerdere fragmenten hebben behoord tot een kleine pot met een hoog 
gelegen bolle bolle schouder en een concave halspartij (Fig. 6.17 :2). Dit exemplaar is het best te  
vergelijken met potten van Taayke’s Noord-Drenthe type G3, die een looptijd heeft van de 
Midden-IJzertijd tot mogelijk het begin van de jaartelling (Taayke 1996, Teil II, 20, Abb. 8). Een 
kleine nauwmondige pot met een brede schouder en een uiterst korte hals van Oss-Ussen type 57 
hoort thuis in de Late-IJzertijd of de Romeinse tijd (Van den Broeke 2012, 77-78, fig. 3.23; Fig. 
6.17: 3).  
Ten slotte komen uit kuil s4 fragmenten van minimaal drie wijdmondige grote potten of hoge 
kommen met een besmeten buikoppervlak en een korte licht uitgebogen korte hals, die te  



IVO-P en DAO aan de Kerkweg 7 te Zeddam, eindrapport   Archeodienst BV 
 

34 
  
 

 
Fig. 6.18: Randfragment van een kookpot met verbrand aankoeksel aan de buitenzijde van de versierde rand (vnr. 6-1). 

classificeren zijn als Noord-Drenthe type V4 (Taayke 1996, Teil II, 33034, Abb. 21) of Oss-
Ussen type 52 (Van den Broeke 2012, 69-71, fig. 3.18), die gedurende meerdere fasen van de 
IJzertijd en de Romeinse tijd optreden. Twee van deze exemplaren zijn versierd met nagel- of 
vingertopindrukken tegen de buitenkant van de rand, terwijl bij het derde exemplaar schuine 
vingertopindrukken op de overgang van de bovenzijde naar de buitenzijde van de rand zijn 
aangebracht (Fig. 6.17: 4 en 5). Gezien het secundair verbrande buitenoppervlak en de verbrande 
organische aankoeksels die op sommige scherven vooral buiten onder de rand en op de schouder 
aanwezig zijn, gaat het hierbij om kookpotten (Fig. 6.18). De positie van de randversiering geeft  
aan dat het om aardewerk uit het einde van de Late-IJzertijd of – waarschijnlijker nog – de 
Romeinse tijd gaat. 
 
Vorm- en versieringskenmerken die karakteristiek zijn voor de zgn. Rijn-Wezer-Germaanse 
aardewerkstijl die in Oost-Nederland rond het einde van de 1e eeuw na Chr. zijn intrede deed, 
zoals scherpe wandknikken, randlippen, toenemende wandversiering in de hoedanigheid van 
kleine ondiepe vlakdekkend aangebrachte afgeronde indrukjes (zgn. Tupfen) etc., zijn bij het 
aardewerk uit kuil s4 nog niet te herkennen (vgl. Taayke 2006). Zoals eerder opgemerkt, pleit de 
aanwezigheid van het plantaardig gemagerde aardewerk voor een datering in de Romeinse tijd. 
Het opvallend hoge percentage wandbesmijting doet daarentegen nog sterk denken aan 
aardewerk uit de IJzertijd. Alle hiervoor besproken kenmerken samengenomen, dateert het 
aardewerk kuil s4 in de Vroeg-Romeinse tijd (12 voor Chr.-70 na Chr.) en wel in het bijzonder 
vermoedelijk in de periode rond het begin van de jaartelling .    
 
Een complete, 28 g wegende spinklos van gepolijst handgevormd aardewerk, die tussen de 
scherven in kuil s4 is gevonden, heeft een kegelvorm die in de Romeinse tijd heel regelmatig 
opduikt (Fig. 6.19). Dit object is gebruikt bij het spinnen van draad uit wol of vlas. 
 
Paalkuil s30 heeft in totaal zes scherven van drie potten opgeleverd (vnrs. 103 en 105). Ten eerste 
een randfragment van een drieledige pot met een korte verticaal gebogen hals, die op de 
bovenzijde van de rand met vingertopindrukken is versierd.  Dit exemplaar is gemagerd met een 
combinatie van potgruis en fijn kwartsgruis. Hoewel dergelijke randprofielen vooral karakteristiek 
zijn voor de IJzertijd (zgn. ‘Harpstedt-aardewerk’), kunnen zij een enkele keer ook nog optreden 
in de Vroeg-Romeinse tijd. De bakseleigenschappen maken het niet mogelijk om dit stuk 
nauwkeurig te dateren. Zowel een datering in de IJzertijd als de Vroeg-Romeinse tijd moet 
worden opengehouden. Verder zijn vier wandfragmenten afkomstig van een pot met een ruwe 
schouder en een grof besmeten buikoppervlak. Als mageringsmateriaal is hierbij tamelijk grof 
kwartsgruis  (grootte mageringsdeeltjes 1 tot 5 mm) en fijn zand toegepast. De laatste scherf uit 
paalkuil s30 betreft een wandscherf met potgruis- en fijne zandmagering die door blootstelling 
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Fig. 6.19: Boven- en zijaanzicht van de spinklos van aardewerk uit kuil s4 (vnr. 12). 

aan een zeer hoge temperatuur (boven 1200 °C) poreus is geworden en vervormd is. Dit fragment 
moet gedurende lange tijd in een vuur hebben gelegen. Deze scherf laat zich niet specifiek 
dateren. Omdat de bakseleigenschappen en overige kenmerken van het aardewerk uit paalkuil s30 
sterk overeenkomen met het materiaal uit kuil s4 in proefsleuf 3, is aannemelijk dat dit spoor uit 
dezelfde periode – de Vroeg-Romeinse tijd – dateert. Een oudere datering, in de IJzertijd, kan 
echter niet worden uitgesloten. 

6.2.2 Keramiek uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

Bij het onderzoek zijn vijf fragmenten aardewerk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd 
gevonden. 
Het oudste middeleeuwse stuk komt uit de akkerlaag in proefsleuf 1 en is gevonden op een diepte 
tussen 60 en 90 cm beneden maaiveld. Dit betreft een randscherf van een Karolingische bolpot 
die vervaardigd is in of in de omgeving van het grote pottenbakkerscentrum van Mayen in de 
Duitse Eifel (vnr. 3; Fig. 6.20). De potvorm komt overeen met Mayen Form F18 (vgl. Redknap 
1999, 277 en Abb. 73-76). Het steengoed-achtig zeer harde, fijne baksel heeft een oranjegele en 
lichtgrijze gelaagde kern en een oxiderend geel gebakken oppervlak. Dit aardewerk dateert uit de 
8e of 9e eeuw na Chr. 
Eveneens tijdens de aanleg van proefsleuf 1, is op ongeveer dezelfde diepte in het esdek een 
bodemfragment van een Pingsdorf-beker met uitgeknepen standring aangetroffen (vnr. 2; Fig. 
6.21). Dit stuk is uitgevoerd in een karakteristiek tamelijk hard, fijnzandig lichtwitgeel baksel en 
dateert uit de 10e t/m 12e eeuw na Chr. Opvallend is dat aan de onderkant van de bodem tegen 
de standring aan veel verschillend georiënteerde donkerrode verfstrepen aanwezig zijn. Voor 
bewust aangebrachte merktekens op de bodem zijn deze te onregelmatig aangebracht (vgl. Sanke 
2002, 338). Waarschijnlijk heeft de persoon die tot taak had om de bovenkant van deze en andere 
bekers te beschilderen de onderkant van de bodem van dit exemplaar gebruikt om te controleren 
of er voldoende of teveel verf aan de penseel zat. Behalve dit stuk, is in het akkerdek in proef-
sleuf 1 een onversierd wandfragment Pingsdorf-aardewerk uit de Volle-Middeleeuwen en een 
bodemfragment van een grote kom van grijsbakkend aardewerk uit de Late-Middeleeuwen of het 
begin van de Nieuwe tijd (14e tot en met 16e eeuw) aangetroffen (vnr. 1) 
Tenslotte is bij het laagsgewijs verwijderen van het akkerdek in proefsleuf 1 een wandfragment 
van een handgevormde kogelpot gevonden (vnr. 2). Dit materiaal dateert uit de 10e t/m 13e eeuw. 
Deze lokaal of regionaal vervaardigde bolbuikige kookpot is gemagerd met fijn tot matig grof 
graniet- en/of kwartsgruis. Op basis van de hardheid, kromming van de wand, wanddikte (6 mm)  
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Fig. 6.20: Zij- en buitenaanzicht van randscherf van een 
Karolingische bolpot (vnr. 3). 

 
Fig. 6.21: Onderzijde bodem van een Pingsdorf-beker met verfstreken (vnr. 2). 

en de aanwezigheid van ondiepe duimafdrukken op het binnenoppervlak, is dit kogelpotfragment 
gemakkelijk te onderscheiden van het oudere handgevormde aardewerk uit de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. 

6.2.3 Vuursteen 

Tijdens het onderzoek zijn twee stukken vuursteen gevonden. Het eerste stuk betreft een sterk 
verweerde vuursteen met een gewicht van 10 g die is gevonden tijdens de aanleg van werkput 1 
(vnr. 2). Hierop zijn geen sporen van menselijke bewerking aanwezig. De tweede vondst, een 
kleine afslag met een restant van het oorspronkelijke, sterk afgesleten buitenoppervlak (lengte 11 
mm, gewicht 1 g), lijkt wel artificieel te zijn oftewel het resultaat van vuursteenbewerking door de 
mens (vnr. 1). Deze vuursteenafslag is aangetroffen in s14.   

6.2.4 Uitgeharde klei 

Uit kuil s4 in proefsleuf 3 zijn tien brokken donkergrijsbruine klei met een gezamenlijk gewicht 
van 1280 g geborgen, die bewaard zijn gebleven omdat ze – mogelijk door opzettelijke verhitting – 
zijn uitgehard (vnr. 16). Sommige brokken vertonen één of twee afgeronde zijden. Mogelijk gaat 
het om fragmenten van weefgewichten, waarvan de oorspronkelijke vorm niet meer te bepalen is.    

6.2.5 Dierlijk bot 

Uit vulling 2 van kuil s4 in proefsleuf 3 komt een fragment onverbrand bot (gewicht ca. 18 g) die 
afkomstig is van een pijpbeen, mogelijk een scheenbeen (tibia) van een groot zoogdier, te weten 
een rund of een paard (vnr. 14). 
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7 Conclusie  

Bij het archeologisch onderzoek aan de Kerkweg in Zeddam zijn op een hellend terrein aan de 
voet van de stuwwal van Montferland, onder een plaggendek uit de Nieuwe tijd, sporen 
aangetroffen van een nederzetting uit de Vroeg-Romeinse tijd (12 voor Chr.-70 na Chr.) en 
mogelijk tevens uit een deelperiode van de IJzertijd (800-12 voor Chr.). Doordat slechts enkele 
sporen dateerbaar vondstmateriaal (handgevormd aardewerk) bevatten, laten de meeste van de in 
totaal 37 antropogene sporen zich niet nauwkeurig dateren c.q. aan een specifieke 
nederzettingsfase koppelen. Een tiental paalsporen in het noorden van het vlakdekkend 
opgegraven gebied kan zowel op de locatie van een grote schuur, als –samen met omringende 
paalsporen – op de aanwezigheid van een woonstalhuis duiden. Aan de zuidzijde hiervan liggen 
tien kuilen die tot dezelfde nederzettingsfase als het gebouw gerekend kunnen worden. Deze 
sporen geven aan dat het erf zich vermoedelijk tot een afstand van ca. 20 m zuidelijk van het 
gebouw  uitstrekte. De grootste kuil, die reeds werd aangetroffen in de proefsleuvenfase van het 
onderzoek en die aanleiding gaf tot vervolgonderzoek, markeert de zuidgrens van de 
nederzettingsvindplaats. Deze cilindrische kuil heeft als voorraadkuil gediend (mogelijk voor de 
opslag van zaaigraan) en is na verloop van tijd als afvalkuil gebruikt. Het aardewerk uit dit spoor 
dateert uit de Vroeg-Romeinse tijd. Opvallend is dat tussen het schervenmateriaal behalve veel 
scherven van lokaal of in de regio vervaardigd handgevormd aardewerk, ook diverse fragmenten 
aanwezig zijn van potten die gezien hun specifieke bakseleigenschappen uit het (vermoedelijk 
Noord-Nederlandse) kustgebied afkomstig zijn. Wat dit betreft schaart Zeddam zich in een 
ondertussen steeds langer wordend rijtje van vindplaatsen in Oost-Nederland en het 
aangrenzende Duitse gebied, waar rond het begin van de jaartelling aardewerk met Friese of 
Noord-Nederlandse kenmerken opduikt (Scholte Lubberink 2007, 89 en 120-121). Zeddam is in 
het oosten van ons land voor zover bekend tot op heden de meest zuidelijke vindplaats van 
dergelijk  vroeg noordelijk importaardewerk. Dit materiaal getuigt van contacten met het 
kustgebied en misschien zelfs van immigratie van mensen uit noordelijke contreien. Deze 
contacten en/of verhuizingen kunnen zijn bevorderd door de onrust die rond het begin van de 
jaartelling werd veroorzaakt door de Romeinse militaire pogingen om het Germaanse gebied tot 
aan de Elbe bij het Romeinse rijk in te lijven. 
 
De geringe spoor- en vondstdichtheid en het nagenoeg ontbreken van spoordoorsnijdingen, 
duiden op een woonplaats die relatief kortstondig, één of twee generaties, in het 
onderzoeksgebied heeft bestaan, om vervolgens verlegd te worden naar een locatie elders in het 
landschap waar voldoende landbouwgrond beschikbaar was. Een soortgelijk patroon van 
‘zwervende erven’ (cf. Schinkel 1994) is eerder vastgesteld bij opgravingen in het tracé van de 
rondweg N316 ten oosten en noordoosten van Zeddam (Van der Linden/Van Klaveren 2007). In 
afwijking van de daar opgegraven nederzetting uit de gevorderde fase van de Romeinse tijd, zijn 
aan de Kerkweg in Vroeg-Romeinse  context – overeenkomstig het algemene verwachtings-
patroon – geen fragmenten Romeins draaischijfaardewerk, geen hutkommen en geen resten van 
ijzerproductie of -verwerking aangetroffen. Deze fenomenen deden hier pas tegen het einde van 
de 1e eeuw of rond het begin van de 2e eeuw hun intrede. De nederzetting aan de Kerkweg was 
grotendeels of volledig zelfvoorzienend en leefde primair van de landbouw (akkerbouw en 
veehouderij). De vondst van een spinklosje duidt mogelijk op de verwerking van wol en daarmee 
samenhangend schapenhouderij in de Vroeg-Romeinse tijd. Ambachtelijke activiteiten speelden 
verder waarschijnlijk maar een heel geringe rol en de lokale landbouweconomie zal zich niet 
bewust hebben gericht op overproductie ten behoeve van (ruil)handel. Hoe de slecht bewaarde 
greppel uit (vermoedelijk) de Late-IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd geduid moet worden, is niet 
duidelijk. Dit spoor kan zowel te maken hebben met een afbakening van landbouwgrond als een 
erfomheining. Gezien de structurele aanwezigheid van waterbronnen bij de laat-prehistorische en 
inheems-Romeinse nederzettingen in het tracé van de rondweg N316 (Van der Linden/Van 
Klaveren 2007), kan ook bij de nederzetting aan de Kerkweg een watervoorziening verwacht 
worden. Mogelijk hebben in het verstoorde, relatief laag gelegen oostelijke deel van het 
plangebied één of meerdere waterputten of waterkuilen uit de Vroeg-Romeinse tijd en/of de 
IJzertijd gelegen. 
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Enkele fragmenten aardewerk die bij de aanleg van de proefsleuven zijn gevonden, duiden erop 
dat het gebied vanaf de Middeleeuwen als akkerland in gebruik is geweest. De ophoging van het 
terrein met potstalmest heeft waarschijnlijk pas vanaf de Nieuwe tijd plaatsgevonden. 
 
Door de uitvoering van het archeologisch onderzoek aan de Kerkweg in Zeddam zijn alle of 
nagenoeg alle waardevolle archeologische resten in het plangebied ex situ veilig gesteld (dat wil 
zeggen gedocumenteerd en verzameld). Daarom adviseert Archeodienst BV het plangebied vanuit 
archeologisch oogpunt vrij te geven voor de geplande ontwikkeling. 
 

7.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen  

7.1.1 Proefsleuvenonderzoek (CIS-code 54857) 

1. In welke mate is het gebied verstoord? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen recente bodemverstoringen aangetroffen. Door 
agrarisch landgebruik is de oorspronkelijke A-horizont samen met het daarin aanwezige 
sporen- en vondstenniveau, volledig in het esdek opgenomen. 
 

2. Wat is de geologische/bodemkundige opbouw? 
De natuurlijke ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit pleistoceen dekzand, 
waarboven zich een dik pakket grindhoudende akkergrond bevindt, dat middels 
plaggenbemesting door de mens is opgebracht (enkeerdgrond). De grindfractie is het gevolg 
van de grindrijke omgeving waarin de plaggen gestoken zijn. 

 
3. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters? 
Alleen in de noordelijke proefsleuf 1 en in proefsleuf 3 in het centrale deel van het 
onderzoeksgebied zijn antropogene sporen aangetroffen. In proefsleuf 1 bevindt zich een 
ogenschijnlijk geïsoleerd klein paalspoor, waarvan niet bekend is tot wat voor soort structuur 
deze heeft behoord. Met een resterende diepte van 18 cm is dit spoor matig geconserveerd. In 
proefsleuf 3 ligt een grote cilindervormige voorraadkuil met een diameter van bijna 2 m, die 
nog 76 cm diep is en secundair als afvalkuil is gebruikt. Hoewel in de proefsleuven geen 
sprake is van sporenclusters, doet de vondstrijke afvalkuil vermoeden dat in de directe 
omgeving van proefsleuf 3 een woonerf heeft gelegen. 
 

4. Uit welke periode(n) dateren de sporen? 
Het paalspoor in proefsleuf 1 bevat geen vondstmateriaal en is daarom niet nauwkeurig te 
dateren. De ligging onder het esdek en de lichte, sterk gehomogeniseerde vulling, maken 
aannemelijk dat het spoor uit de prehistorie of de Romeinse tijd stamt. De kuil in proefsleuf 3 
kan op basis van de grote hoeveelheid aardewerk in de vulling in de Vroeg-Romeinse tijd 
worden gedateerd. 
 

5. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij? 

De overgrote meerderheid van de vondsten bestaat uit fragmenten handgevormd 
nederzettingsaardewerk die uit kuil s4 afkomstig zijn. Dit materiaal dateert uit de Vroeg-
Romeinse tijd. Tussen deze vondsten bevindt zich tevens  een compleet kegelvormig 
spinklosje van aardewerk. Verder komen uit kuil s4 een fragment bot van een groot zoogdier 
en brokken uitgeharde klei die ten dele door mensenhand lijken te zijn vormgegeven 
(fragmenten van weefgewichten?). Onder de aanlegvondsten zijn een scherf van een 
Mayener bolpot uit de 8e of 9e eeuw, enkele fragmenten Pingsdorf-aardewerk en een 
fragment kogelpotaardewerk uit de 10e t/m 12e of 13e eeuw en een fragment grijsbakkend 
aardewerk uit de 14e t/m 16e eeuw aanwezig. 
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6. Is er een relatie te leggen tussen de archeologische vondsten en sporen? 
De aanlegvondsten hangen samen met het gebruik van het terrein als akker en zijn allemaal 
jonger dan de aangetroffen sporen. Het materiaal dat in kuil s4 is teruggevonden, is hierin 
beland (kort) nadat de kuil niet meer als voorraadkuil functioneerde.   
 

7. Wat is de relatie van vondsten en sporen met de eerder aangetroffen vondsten en sporen 
in de omgeving? 

De kuil uit de Vroeg-Romeinse tijd kan uit dezelfde periode dateren als de fragmenten 
aardewerk uit de Romeinse tijd die tijdens het booronderzoek in de omgeving hiervan zijn 
gevonden (Verboom-Jansen 2012). 
 

8. Is er sprake van verschillende bewoningsfasen? 
Dit kan op basis van de sporen en vondsten in de proefsleuven niet worden vastgesteld. In 
ieder geval is sprake van een bewoningsfase in de Vroeg-Romeinse tijd. 
 

9. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen/structuren en het omringende landschap? 
De sporen bevinden zich aan de voet van de stuwwal van het Montferland. Naar het 
westen toe was de helling waarschijnlijk te steil en erosiegevoelig voor bewoning, naar het 
oosten toe was het mogelijk te vochtig. Juist de tussenliggende zone waarin het 
onderzoeksgebied is gesitueerd, lijkt in bepaalde perioden geschikt te zijn geweest voor 
bewoning. 
 

10. Welke vindplaatstypen zijn er aangetroffen? 
Het paalspoor en de kuil in de proefsleuven duiden op een nederzetting. 
 

11. Welke processen hebben bijgedragen aan de genese van het huidige landschap en kunnen 
die in de tijd geplaatst worden op grond van relatieve dateringen (vondsten, stratigrafie) 
en absolute dateringen? 

Ten tijde van de bewoning in de Vroeg-Romeinse tijd zal in de directe omgeving hout zijn 
gekapt, waardoor waarschijnlijk een opener landschap ontstond. De aardewerkscherven die 
bij de aanleg van de proefsleuven zijn gedaan wijzen op bewoning in de Karolingische tijd 
en de Volle Middeleeuwen in de wijdere omgeving van het onderzoeksgebied. Ook in die 
perioden zal het landschap onder invloed van de mens veranderd zijn in verband met het 
creëren van nieuwe landbouwgrond. In de Nieuwe tijd was het onderzoeksgebied lange tijd 
als akkerland in gebruik en raakte het als gevolg van plaggenbemesting opgehoogd. 
 

12. Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig? 
Ja, in het bijzonder de goed bewaard gebleven vondstrijke kuil uit de Vroeg-Romeinse tijd 
geeft aan dat zich hier een vindplaats bevindt die potentieel veel informatie bevat over het 
karakter van nederzettingen en het nederzettingssysteem in een periode, omstreeks het begin 
van de jaartelling, waarover in de regio nog nauwelijks iets bekend is. 
 

13. Indien  het onderzoek  geen archeologische  resten  of categoriaal  beperkte  
archeologische  fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 
verklaring is hiervoor dan te geven? Is (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare  
afwezigheid  van bewoning  en/of actief landgebruik,  verstoring van antropogene aard, 
beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 
beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of 
weersomstandigheden? 

Niet van toepassing. 
 

14. Welke postdepositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect daarvan? 
Vooral het agrarisch landgebruik (ploegen) heeft er gedurende vele eeuwen voor gezorgd dat 
de bovenkant van het archeologische sporenniveau is opgenomen in het akkerdek en dat 
vondsten sterk gefragmenteerd en daardoor ten dele uiteindelijk volledig verdwenen zijn. 
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7.1.2 Opgraving (CIS-code 55367) 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 

Binnen het onderzoeksgebied zijn voornamelijk paalkuilen en in mindere mate kuilen en 
twee fragmenten van een greppel aangetroffen. Deze sporen strekken zich van noord naar 
zuid uit over een afstand van ca. 34 m en van west naar oost – waar de vindplaatsgrens 
vermoedelijk nog niet helemaal bereikt is – over een afstand van minimaal 16 m. Veruit de 
meeste sporen liggen op een vlakhoogte (top dekzand) tussen ca. 24 en 25 m +NAP. In het 
noorden van het opgravingsgebied is een gebouwstructuur aanwezig die zich vanwege de 
geringe spoordieptes en de daarmee gepaard gaande kans dat veel andere sporen niet 
bewaard zijn gebleven, niet eenduidig laat reconstrueren; het kan zowel om een schuur als 
om een huis gaan. In het vlak zijn de meeste antropogene sporen goed te herkennen. 
 

 Wat is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied? 
De bodemopbouw in het plangebied is beschreven bij vraag 1 en 2 van het 
proefsleuvenonderzoek. Tijdens de opgraving is in het oostelijke deel van de opgraving een 
recente verstoring aangetroffen, die vermoedelijk gerelateerd is aan de grootschalige 
verstoringen in het op basis van het booronderzoek vrijgegeven oostelijk deel van het 
plangebied. 
 

 Welke vindplaatsen zijn te onderscheiden en hoe dateren deze? 
Binnen het onderzoeksgebied is één nederzettingsvindplaats te onderscheiden, waarvan de 
bestaansduur in ieder geval een deel van de Vroeg-Romeinse tijd en misschien ook nog een 
andere periode (gedeelte van IJzertijd?) beslaat. 
 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 
De meeste sporen zijn matig tot slecht bewaard. Het merendeel van de sporen reikt niet 
dieper dan 15 cm onder het vlak. Hierdoor levert de reconstructie van gebouwstructuren 
problemen op. Behalve houtskool en één onverbrand stuk dierlijk bot,  heeft de opgraving 
geen organisch materiaal opgeleverd. Dit zal over het algemeen in de droge zandgrond zijn 
vergaan. Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich alleen in het oosten een zone met een 
oppervlakte van enkele tientallen vierkante meters die recent is verstoord.  Het grootste deel 
van de vindplaats is verder gaaf. 
 

 Wat is de fasering van de vindplaats(en)? 
In het vondstmateriaal (aardewerk) is één duidelijke nederzettingsfase aan te wijzen: de 
Vroeg-Romeinse tijd. Het is – doordat bijna alle sporen vondstloos zijn – niet goed te bepalen 
welke andere sporen, behalve kuil s4, verder allemaal tot deze fase behoren. Mogelijk 
moeten nagenoeg alle sporen tot deze periode worden gerekend, hoewel er ook een reële kans 
bestaat dat  een gedeelte van de sporen tot een andere, vermoedelijk oudere fase (IJzertijd) 
behoort. 
 

 Wat kan over de aard van de vindplaats(en) gezegd worden? 
Het gaat om een nederzetting die gezien de geringe spoor- en vondstdichtheid en het 
nauwelijks voorkomen van spoordoorsnijdingen, vermoedelijk relatief kort – hooguit twee 
generaties – op deze plaats heeft bestaan. Waarschijnlijk gaat het om een zgn. ‘zwervend 
erf’ (cf. Schinkel 1994) met een primair agrarische bestaansbasis. Hiervan zijn het 
woonstalhuis of een grote schuur opgegraven, alsmede de gebruikelijke nederzettingskuilen, 
een grote voorraadkuil en enkele paalkuilen die misschien met slecht bewaard gebleven 
opslagschuurtjes (spiekers) of andersoortige kleine constructies verband houden.  
  

 Wat is de bodemkundige context van de aangetroffen archeologische resten? 
De sporen liggen onder een enkeerdgrond. In het plaggendek is veel grind opgenomen. De 
sporen  bevatten over het algemeen  nagenoeg geen grind en zijn dan ook ouder dan het 
plaggendek. 
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 Zijn er in het handgevormd aardewerk aanwijzingen dat het materiaal van elders is 
geïmporteerd. Zo ja, wat zijn de indicatoren en wat is de herkomst (regio)? 

Ja, in kuil s4 uit de Vroeg-Romeinse tijd zijn scherven van tenminste  twee verschillende 
potten aanwezig die wat hun baksel betreft (zacht, kalkrijk, aan het oppervlak oxiderend 
roze tot oranjeroze of crèmekleurig, gemagerd met een combinatie van potgruis en sprietig 
plantaardig materiaal) sterk afwijken van het lokale en in de regio vervaardigde aardewerk. 
Dit aardewerk is waarschijnlijk geïmporteerd uit het (Noord-Nederlandse) kustgebied.     
 

 Zijn gebouwplattegronden aanwezig? Zo ja, welke? Wat is de fasering? 
In het noorden van werkput 1 die bij het definitief onderzoek is aangelegd, bevindt zich een 
tienpalige structuur. Deze kan worden geïnterpreteerd als een schuur uit de Bronstijd of 
IJzertijd , of als de gebintconstructie in het stalgedeelte van een woonstalboerderij van het 
type Diphoorn uit de Midden- of Late-IJzertijd of eventueel nog de Vroeg-Romeinse tijd.   
 

 Zijn resten van perceleringen en/ of omheiningen aanwezig? Zo ja, welke? Wat is de 
fasering? 

Aan de westzijde van de tienpalige structuur zijn twee delen van een (oorspronkelijk 
langere) ongeveer noord-zuid georiënteerde greppel opgegraven. De functie en datering van 
deze greppel kon niet met zekerheid worden vastgesteld: het lijkt te gaan om een preceels-, 
afwaterings- of standgreppel uit de Late-IJzertijd of de Vroeg-Romeinse tijd.  
 

 Wat is de functie van de kuil en andere nog aan te treffen grote kuilen? 
Op basis van zijn karakteristieke vorm kan kuil s4 als een voorraadkuil worden  
geïnterpreteerd. Bij het vervolgonderzoek zijn geen vergelijkbare grote kuilen aangetroffen, 
maar wel kleinere kuilen met een komvormige of onregelmatige vorm onderkant, waarvan  
de functie niet bekend is. 
 

 Zijn de sporen toe te schrijven aan off-site activiteiten? Zo ja, welke? 
Nee, alle sporen lijken toegeschreven te kunnen worden aan activiteiten die binnen de 
context van een nederzetting (woonplaats) hebben plaatsgevonden. 
 

 Wat kan dit onderzoek zeggen over de archeologische potentie van de omgeving? 
In landschappelijke vergelijkbare zones aan de voet van de stuwwal kunnen nog meer 
soortgelijke nederzettingsvindplaatsen uit de late prehistorie en/of de (Vroeg-)Romeinse tijd 
voorkomen, aangezien de boerderijen in die periode regelmatig over  meerdere tientallen tot 
honderden meters werden verplaatst. Ook moet – gezien de aanlegvondsten –  rekening 
worden gehouden met de aanwezigheid van een boerenerf uit de Vroege- en Late-
Middeleeuwen in de buurt. Over het algemeen liggen deze latere erven langs de randen van 
de hoog gelegen gebieden die eeuwen lang als akker zijn gebruikt.   
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Bijlage 1: Putten- en vakkenkaart 
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Bijlage 2: Allesporenkaart 
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Bijlage 3: Sporenlijst 

  



Projectnummer: 54857-55376

Projectnaam: Zeddam-Kerkweg 7 (IVO-P DAO) Sporenlijst

CIScode
spoor

nr.
datum wp vlak vak

lengte

in vlak (cm)

breedte 

in vlak (cm)

diepte in 

coupe (cm)
vorm textuur kleur insluitsels relatie aard spoor NAP +  datering opmerking

54857 1 6-12-2012 1 1 1 23 20 RND Zs1g1 GEBR NV 24,27

54857 2 6-12-2012 1 1 37 29 18 OVL Zs1g1h1 BR PGK 24,97 kern

54857 2 6-12-2012 1 1 37 29 18 OVL Zs1g1 GEBR PGK 24,99 insteek

54857 3 6-12-2012 2 1 1 120 45 LIN Zs1g1 GR NV 25,44 diergang

54857 4 6-12-2012 3 1 1 196 191 76 RND Zs2g1 BR AW1, HK1 KL 25,10

54857 1000 6-12-2012 1 Zs2g1 DBR BS1, HK1 BV 25,33 bouwvoor (in kolom 1)

54857 1010 6-12-2012 1 Zs1g1 BR LG 25,03 bovenkant esdek (in kolom 1)

54857 1020 6-12-2012 1 Zs1g1 LBR/BR LG 24,77 onderkant esdek (in kolom 1)

54857 1030 6-12-2012 1 Zs1g1 LBR LG 24,43 overgangslaag esdek-C (in kolom 1)

54857 1040 6-12-2012 1 Zs1g1 GEBR LG 24,33 C-horizont (in kolom 1)

54857 2000 6-12-2012 2 Zs2g1 DBR BS1, HK1 BV 26,31 bouwvoor (in kolom 1)

54857 2010 6-12-2012 2 Zs1g1 BR LG 25,97 bovenkant esdek (in kolom 1)

54857 2020 6-12-2012 2 Zs1g1 LBR/BR LG 25,71 onderkant esdek (in kolom 1)

54857 2030 6-12-2012 2 Zs1g1 LBR LG 25,47 overgangslaag esdek-C (in kolom 1)

54857 2040 6-12-2012 2 Zs1g1 GEBR LG 25,39 C-horizont (in kolom 1)

54857 3000 6-12-2012 3 Zs2g1 DBR BS1, HK1 BV 25,98 bouwvoor (in kolom 1)

54857 3010 6-12-2012 3 Zs1g1 BR LG 25,56 bovenkant esdek (in kolom 1)

54857 3020 6-12-2012 3 Zs1g1 LBR/BR LG 25,32 onderkant esdek (in kolom 1)

54857 3030 6-12-2012 3 Zs1g1 LBR LG 25,10 overgangslaag esdek-C (in kolom 1)

54857 3040 6-12-2012 3 Zs1g1 GEBR LG 25,00 C-horizont (in kolom 1 en coupe A-B s4)

54857 3050 6-12-2012 3 Zs1 WI Fe1 LG 24,55 C-horizont met ijzerfibers (in coupe A-B s4, onderkant niet zichtbaar)

54857 4000 6-12-2012 4 Zs2g1 DBR BS1, HK1 BV 27,34 bouwvoor (in kolom 1)

54857 4010 6-12-2012 4 Zs1g1 BR LG 27,04 bovenkant esdek (in kolom 1)

54857 4020 6-12-2012 4 Zs1g1 LBR/BR LG 26,77 onderkant esdek (in kolom 1)

54857 4030 6-12-2012 4 Zs1g1 LBR LG 26,61 overgangslaag esdek-C (in kolom 1)

54857 4040 6-12-2012 4 Zs1g1 GEBR LG 26,51 C-horizont (in kolom 1)

55376 11 4-2-2013 1 1 3 70 25 15 OVL Z2s2 LGR HK1 KL 23,80

55376 12 4-2-2013 1 1 4 53 53 10 RND Z2s2 LBR HK1 KL 24,25

55376 13 4-2-2013 1 1 10 64 60 23 OVL Z2s2 LBR KL 24,48

55376 14 4-2-2013 1 1 10 78 71 28 OVL Z2s2 LBR HK1 KL 24,59

55376 15 4-2-2013 1 1 14 52 32 12 OVL Z2s2 LBR PK? 25,04

55376 16 4-2-2013 1 1 15 32 25 10 OVL Z2s2 GRBR PK 24,86

55376 17 4-2-2013 1 1 13 30 24 OVL Z2s2 LBR NV 25,00

55376 18 4-2-2013 1 1 19 31 24 16 OVL Z2s2 BR PK 25,58
jonger dan voorgaande sporen op basis van kleur en scherpte; mogelijk 

uitgraafkuil

55376 19 4-2-2013 1 1 16 136 136 OVL Z2s2 LBR NV 25,33

55376 20 4-2-2013 1 1 16 54 49 OVL Z2s2 LBR NV 25,36

55376 21 5-2-2013 2 1 26 27 24 10 OVL Z2s2 DGR PK 24,19

55376 22 5-2-2013 2 1 26 120 90 30 OVL Z2s2 LBR KL 24,39

55376 23 5-2-2013 2 1 25 117 113 13 OVL Z2s2 LBR KL 24,35
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Projectnummer: 54857-55376

Projectnaam: Zeddam-Kerkweg 7 (IVO-P DAO) Sporenlijst

CIScode
spoor

nr.
datum wp vlak vak

lengte

in vlak (cm)

breedte 

in vlak (cm)

diepte in 

coupe (cm)
vorm textuur kleur insluitsels relatie aard spoor NAP +  datering opmerking

55376 24 5-2-2013 2 1 25 102 73 18 OVL Z2s2 LBR KL 24,33

55376 25 5-2-2013 2 1 30 33 24 8 OVL Z2s2 GR PK 24,52

55376 26 5-2-2013 2 1 30 107 82 40 OVL Z2s2 LBR KL 24,70

55376 27 5-2-2013 2 1 29 27 23 15 OVL Z2s2 LGR PK? 24,91

55376 28 5-2-2013 2 1 29 35 31 14 OVL Z2s2 LBR PK 25,09

55376 29 5-2-2013 2 1 30 180 25 12 LIN Z2s2 LBR ID 31 GR 24,73

55376 30 5-2-2013 2 1 35 42 35 30 OVL Z2s2 LBR PK 25,04 ca. 10 cm boven vlak herkend vanwege keramiek in vulling

55376 31 5-2-2013 2 1 31 150 22 10 LIN Z2s2 LBR ID 29 GR 24,73

55376 32 5-2-2013 2 1 31 36 31 15 OVL Z2s2 GRBR HK1 PK 24,60

55376 33 5-2-2013 2 1 31 32 23 14 OVL Z2s2 BR AW PK 24,56

55376 34 5-2-2013 2 1 27 28 28 28 RND Z2s2 DGR PK 24,49

55376 35 5-2-2013 2 1 27 36 29 15 OVL Z2s2 GRBR PK 24,40

55376 36 5-2-2013 2 1 33 120 94 18 OVL Z2s2 BR KL 25,21

55376 37 5-2-2013 2 1 26 26 26 12 RND Z2s2 LGR PK 24,23

55376 38 8-2-2013 2 1 27 24 24 12 RND Z2s2 BR PK 24,18

55376 39 8-2-2013 2 1 23 38 28 17 OVL Z2s2 GRBR gevlekt PK 24,10

55376 40 8-2-2013 2 1 23 26 26 7 RND Z2s2 BR PK 24,04

55376 41 8-2-2013 2 1 24 32 32 4 RND Z2s2 BR PK? 23,80 mogelijk natuurlijk

55376 42 8-2-2013 2 1 24 28 26 12 RND Z2s2 BR / LGR gevlekt PK 23,76

55376 43 8-2-2013 2 1 24 27 27 12 RND Z2s2 BR PK 24,19

55376 44 8-2-2013 2 1 27 28 22 16 RND Z2s2 BR PK 24,37

55376 45 8-2-2013 2 1 27 24 24 10 RND Z2s2 BR PK 24,46

55376 46 8-2-2013 2 1 28 29 29 8 RND Z2s2 BR PK 24,28

55376 47 8-2-2013 2 1 28 26 26 3 RND Z2s2 BR PK 24,37

55376 48 8-2-2013 2 1 27 38 32 OVL Z2s2 LBR / GE gevlekt NV 24,24

55376 49 8-2-2013 2 1 31 24 24 12 RND Z2s2 LBR / LGR gevlekt PK 24,71

55376 50 8-2-2013 2 1 37 36 22 OVL Z2s2 BR NV 24,99

55376 51 8-2-2013 2 1 37 32 32 RND Z2s2 BR NV 24,93

55376 1010 4-2-2013 1 nvt Z2s2g1 DGR / BR BV bouwvoor (kolom 1 t/m 3)

55376 1020 4-2-2013 1 nvt Z2s2g1h1 BR LG esdek (kolom 1 t/m 3)

55376 1030 4-2-2013 1 nvt Z2s2g1 LBR / BR LG overgangslaag esdek-C (kolom 1 t/m 3)

55376 1040 4-2-2013 1 nvt Z2s2g1 LGEBR LG C-horizont (kolom 1 t/m 3)
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Bijlage 4: Determinatielijsten keramiek  

  



Projectnummer: 54857 en 55376

Projectnaam: Zeddam-Kerkweg 7 (IVO-P en DAO) Determinatielijst keramiek

vnr volg-nr wp vlak vak spoor-nr vulling seg cat mag afwerking
verbrand 

opp

verbrand 

opp+breuk

aankoek-sel 

opp
beroeting

potopbouw   

type
vorm R B W D aantal MinAI

Gewicht 

(g)

diam. rand 

(cm)
randversiering

plaats 

randversiering
daterings-code opmerkingen

1 1 1 1 1 AWG GRSBAK 1 kom 1 1 1 55 LMEB-NTA

1 2 1 1 1 AWG PINGSDORF 1 1 1 10 VMED-LMEA

2 1 1 1 2 AWH granietgruis gld-ruw kogelpot 1 1 1 13 VMED-LMEA

2 2 1 1 2 AWG PINGSDORF beker 1 1 1 24 VMED-LMEA
fragment van bodem met uitgeknepen standring; donkerrode rechte verfstreken met verschillende 

oriëntaties aan zijkant onder bodem 

3 1 1 1 3 AWG KAROLINGISCH gld-ruw bolpot Mayen F18 1 1 1 5 x VMEC

4 1 3 1 4 1 A AWH pg znd plant pol 1 III pot Oss-Ussen 57 /  N-Drenthe Ge6 1 1 1 25 13 ROMV

4 2 3 1 4 1 A AWH fkw znd gld-ruw 1 1 III pot N-Drenthe V4 1 1 1 44 x ving tegen-buiten ROMV hoort bij vnrs 6-1 en 15-2; verbrand aankoeksel op buitenzijde rand en onderop schouder

4 3 3 1 4 1 A AWH granietgruis gld-ruw 1 I kom of schaal  Oss-Ussen 3b/5b 1 1 1 18 x ving tegen-buiten ROMV

4 4 3 1 4 1 A AWH pg pol 1 I schaal Oss-Ussen 3b 1 1 1 2 x ROMV wanddikte 6 mm

4 5 3 1 4 1 A AWH pg fkw gld-ruw III pot 2 2 1 7 x ving op de rand ROMV gesloten potvorm met korte verticaal gerichte rand, type indet.

4 6 3 1 4 1 A AWH pg znd pol 3 5 5 0 16 ROMV hoort bij vnr 4-4

4 7 3 1 4 1 A AWH plant pg gld-ruw 4 7 7 1 28 ROMV sprietige plantaardige magering, zacht baksel van holocene klei

4 8 3 1 4 1 A AWH pg fkw besm 24 3 29 29 0 247 ROMV hoort bij vnr 4-5

4 9 3 1 4 1 A AWH fkw znd gld-ruw 1 1 1 0 14 ROMV hoort bij vnr 4-2

4 10 3 1 4 1 A AWH pg fkw besm 17 2 17 17 0 220 ROMV hoort bij vnr 4-3; verbrand aankoeksel op binnenzijde

6 1 3 1 4 1 B AWH fkw znd gld-ruw/besm 2 1 III pot N-Drenthe V4 3 1 4 1 224 buik 39 golfrand tegen-buiten ROMV hoort bij vnrs 4-2 en 15-2; verbrand aankoeksel op buitenzijde rand en hals

6 2 3 1 4 1 B AWH znd gld-ruw/besm 1 1 I schaal Oss-Ussen 3b 1 1 1 28 25 ROMV verbrand aankoeksel op binnenzijde

6 3 3 1 4 1 B AWH pg plant gld-ruw 1 II hoge kom Oss-Ussen 22 1 1 1 8 x ving op & tegen-buiten ROMV

6 4 3 1 4 1 B AWH fkw znd besm 8 5 8 8 0 92 ROMV hoort bij vnr 6-1; verbrand aankoeksel op binnenzijde

6 5 3 1 4 1 B AWH pg znd pol 2 2 2 0 12 ROMV

6 6 3 1 4 1 B AWH granietgruis gld-ruw 2 2 2 0 15 ROMV

12 1 3 1 4 1 B AWH pg pol 1 1 0 28 ROMV complete kegelvormige spinklos

13 1 3 1 4 2 B AWH gkw fznd gld-ruw/besm 8 1 III pot N-Drenthe V4 3 5 8 1 762 39 nagel/vingtop tegen-buiten ROMV

nagelindrukken tegen rand zijn in twee verschillende richtingen aangebracht, op scherf is punt 

aanwezig vanaf waar de oriëntatierichtingen (gespield) beginnen. Aan het oppervlak zijn enkele 

plantaardige inclusies zichtbaar 

13 2 3 1 4 2 B AWH plant pg gld-ruw 4 4 1 1 40 ROMV
sprietige plantaardige magering, roze buitenzijde en grijze kern, zacht baksel van kalkrijke holocene 

klei uit het Noord- of West-Nederlandse kustgebied 

13 3 3 1 4 2 B AWH plant pg fkw besm 10 6 4 10 1 340 ROMV

13 4 3 1 4 2 B AWH pg fkw besm 2 2 2 0 43 ROMV hoort bij vnr 4-8

13 5 3 1 4 2 B AWH pg fkw pol 2 2 2 0 10 ROMV

13 6 3 1 4 2 B AWH kalk znd pol 4 4 4 1 35 ROMV

15 1 3 1 4 2 B AWH znd pg pol/besm 2 III pot N-Drenthe G3 2 2 1 73 19 ROMV

15 2 3 1 4 2 B AWH fkw znd gld-ruw 4 1 III pot N-Drenthe V4 1 3 3 0 80 x vingtop tegen-buiten ROMV hoort bij vnrs 4-2 en 6-1

15 3 3 1 4 2 B AWH fkw pg gld-ruw/besm 1 II kom of pot Oss-Ussen 22 1 1 1 93 x vingtop tegen-buiten ROMV

15 4 3 1 4 2 B AWH plant pg gld-ruw 5 6 11 1 0 100 ROMV
sprietige plantaardige magering, oranjeroze en crèmekleurige buitenzijde en grijze kern, zacht baksel 

van kalkrijke holocene klei

15 5 3 1 4 2 B AWH pg fkw besm 8 6 8 8 0 80 ROMV verbrand aankoeksel op binnenzijde

103 1 1 1 30 1 A AWH gkw fznd gld-ruw/besm 4 2 4 4 1 89 IJZ(-ROMV) pot met ruwe schouder en tamelijk grof besmeten buikoppervlak; ander exemplaar dan in vnr 104

104 1 1 1 31 1 A AWH pg gld-ruw 1 III pot N-Drenthe V2/3 / Oss-Ussen 54 1 1 1 31 >20 golfrand op IJZL-ROMV

105 1 1 1 30 1 A AWH fkw pg gld-ruw 1 III pot 1 1 1 8 >18 vingtop op IJZ-ROMV

105 2 1 1 30 1 A AWH znd pg indet 1 1 1 1 16 indet zeer zwaar verbrand, gesinterd en opgeblazen fragment
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Bijlage 5
Codeboek

afkorting betekenis afkorting betekenis afkorting betekenis
…g1 zwak grindig d donker HVAT Handvat, dikke steel

…g2 matig grindig DAKPAN dakpan HVS Hilversum

…g3 sterk grindig DAO Defintief Archeologisch Onderzoek id identiek aan

…h1 zwak humeus DEKSEL deksel IJZ IJzertijd

…h2 matig humeus DETC Detectorvondst IJZER ijzerkiezel

…h3 sterk humeus DIG Dierbegraving IJZL Late-IJzertijd

-1L 1-ledig DIORIET Dioriet IJZM Midden-IJzertijd

-2L 2-ledig DISSEL Dissel IJZV Vroege-IJzertijd

-3L 3-ledig DIST Distaal (verst weg van bewerking) IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

-4L 4-ledig DISTELF distelfibula IN Inhumatie

-5L 5-ledig DK Drenkkuil IN Inhumatiegraf

-6L 6-ledig DKL Distaal met kerf links INDET Ondetermineerbaar

A A-steker DKR Distaal met kerf rechts INDET Artefactcategorie niet te bepalen

AA Aa-steker DL ONGESL Deels-/ongeslepen INDUSTR industrieel wit

AAMBEELD aambeeld DLT Doorlaat(door een muur) ing ingenieur

AAN Aanscherpingsafslag DOBBELST dobbelsteen inkerf Inkerving/versiering

AANSCHERP Aanscherping DOLERIET Doleriet INKTPOT inktpot

AD Anno Domini (datering na Christus) DOLIUM Dolium ist interstadiaal

afb. afbeelding DOLK Dolk IVO Inventariserend Veldonderzoek

AFBOUW Afbouwvlak DOLKFIB dolkfibula IVO-B Inventariserend Veldonderzoek Boren

AFROND Afronding dolkfibula dolk IVO-P Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven

AFSLAG Afslag DOORB doorboring j ja

AFSLAGKERN Afslagkern DOOS doos JADE Jadeiet

AFVAL afval DORS Dorsaal (rugzijde/ negatieven) JASPIS Jaspis

AGAAT Agaat DP Depressie jd jonger dan

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland DR Drain K klei

AKENS Akens DRIEH Driehoekige spits (neolithicum/bronstijd) k kolom

AMFIBIE amfibie DRIEKNOP drieknoppenfibula/ kruisboogfibula K. EIND Korte eindschrabber

AMFOOR amfoor drs. doctorandus KACHEL kacheltegel

AMFREL reliefbandamfoor DRUP Druppelvormige spits KAL Kalk

AMK Archeologische Monumenten Kaart DUB Dubbele schaaf KALENDER kalenderbergversiering

AMS versnelde C14-methode e.d. en dergelijke KALK Kalksteen

AMULET amulet e.v. en verder KAM kam

AMZ Archeologische Monumenten Zorg ECO ecologische monsters KAMSTRK kam(streek)versiering

ANDENNE Andenne EEN Eenzijdig KAN kan

ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem EG Erfgreppel KANDELR kandelaar

ARM Armband/armring EIPOT eierpot KANDELR kandelaar

ARMBAND armband ELMPT Elmpt KAP Kap/tablet slagvlak

ARMBOOG armboog/voetboogfibula/"Armbrustfibel EMMER emmer KAPFIB kapfibula

art. artikel ENG engobe KAT kat

ARTEFACT artefact et al. et alii (en anderen) KAW Aardewerk vaatwerk

AS As etc. etcetera KB HB Kb/vroege bronstijd-hamerbijl

ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving FAYENCE Fayence KBBEKER Klokbeker

AW AardewerK (ondetermineerbaar) FE Ijzer/oer KBW Bouwaardewerk

AWC Aardewerkconcentratie FeO2 roest (ijzeroxide) KEIL Keil

AWG gedraaid FF Fosfaat KEILM Keilmesser

AWH handgevormd FF <600m KEL Kelder

BA Balk FG verzameld door Fysisch Geograaf KELK kelk

BADORF Badorf FIBDRAAD draadfibula KER Aardewerk

BAND band FIBSCHIJF schijffibula KER keramiek

BANDOOR bandoor FIBULA fibula KERFSNED kerfsnee

BARBO barbotineversiering Fig. Figuur KERN Kern

BARN Barnsteen FLES fles KERN Kernsteker

BASALT Basalt FOS Fossiel KERNPRE Kernpreparatiestuk

BC Before Christ (datering voor Christus) FRECHEN Frechen KERNVER Kernvernieuwings-/kerncorrectiestuk

BE Beige FU Fuik KETEL ketel

BEITEL Beitel FZD Fijn zand KETTING ketting

BEK Beksteker GA Gracht KEULS Keuls

BEKER beker GANG Gangkwarts KGO Ovale kringgreppel

BELG Belgische vuursteen GARENKL garenklos KGP kogelpot

BES Beschoeiing GE Geel KGR Ronde kringgreppel

BESLAG beslag GEBIT gebitselement (tand/kies) KGV Vierkante kringgreppel

BESMETEN Besmeten GEBR Gebroken/onbekend KIE Kiezel

BESMY besmijting GEBRONSD gebronsd KL Kleibrokken

BEURS beurs GEELGLAZUUR geelgeglazuurd KL Kuil

BEZEMSTR bezemstreek GEEN Geen KLAP Klappersteen

BIJL bijl GEGLAD Geglad KLEDING kleding

BIJLAFSLAG Bijlafslag GEGOL golfrand KLEURLS kleurloos

BIJLKOKR kokerbijl GEIT geit KLING Kling

BIJLVER Bijlvernieuwingsafslag GEKLEURD gekleurd KLINGKERN Klingkern

bijv. bijvoorbeeld gem. gemiddeld KLOMP klomp

BINNEN binnenkant GEOM Geometrische (micro)spits KLOP Klopsteen (klopsporen en slijpvlakken)

BIP Bipolar GEPOLIJST Gepolijst km kilometer

BIT paardenbit GEVERFD geverfd/gevernist KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

BKS Bekisting GEVERFDRD Beschilderd rood KNIEFIB kniefibula

BL Blauw GEVERFDWT Beschilderd wit KNIKKER knikker

BLAD Bladvormige spits GEW Gewichten KNIKPOT knikwandpot

BLAUWGRN blauwgroen GEWICHT gewicht KNOOP knoop

blz bladzijde GG >2400m KNOP Knop

BODEM bodem GHE Grafheuvel KNOPPEN knoppenfibula

BODEM Onderzijde GIET Gietmal/gietvorm KOKER koker

BOOGFIB boogfibula GIETMAL gietmal KOM kom, schaal

BOOR Boor GIS Geografisch Informatie Systeem KPY Pijpen

BORD bord GIT gittermuster KRAAL kraal

BOT Bot glans Glans/afronding werkrand KRAM kram

bot artefact bot, artefact GLASLOOD glas-in-lood kras Krassen

botsk Botskegels GLAZUUR glazuur KROM Krombeksteker

BOUW Bouwmateriaal GLD Glad KRUIK kruik

bouwmateriaal bouwmateriaal GLD gladwandig KRUIKAMF kruikamfoor

BP Before Present (datering t.o.v. 'heden', zijnde 1950) GLS Glas KS Karrespoor

BPA Beschoeiing, palen GN Groen Ks1 zwak siltige klei

BPL Beschoeiing, planken GNEIS Gneis Ks2 matig siltige klei

BPT Beerput/beerkelder GORDEL gordel/riem Ks3 sterk siltige klei

BR Brons GPS Global Positioning System Ks4 uiterst siltige klei

BR Bruin GR Greppel KSC Sculpturen

BRANDGLS gebrandschilderd glas GR Grijs KUB Kubussteen

BRL Brandlaag GR Grind KURKURN kurkurn

BROK Brok GRANIET Graniet KWA Kwarts (ongebroken)

BRONS Bronstijd GRAPE grape KWAG Kwart (gebroken)

BRONSL Late-Bronstijd GROEF groeflijn KWARTS Kwartsiet

BRONSM Midden-Bronstijd groef Groeven Kz1 zwak zandige klei

BRONSMA Midden-Bronstijd A GROEF Steen met groe(f)ven Kz2 matig zandige klei

BRONSMB Midden-Bronstijd B GROENGLAZUUR groengeglazuurd Kz3 sterk zandige klei

BRONSV Vroege-Bronstijd GRS grijs L leem

BRUINGLAZUUR bruingeglazuurd GRSBAK grijsbakkend l licht

BRUNSSUM Brunssum-Schinveld GT Goot L. EIND Lange eindschrabber

BS Baksteen GUTS guts LAARS laars

BTO Onverbrand bot GWBAK geelwitbakkend LANGERW Langerwehe

BTV Verbrand bot HA Haard LANSPUNT lans-/speerpunt

BU Bustum ha. hectare LAPPENS lappenschaal

BUIDEL buidel HAAKFIB haakfibula LAT Latrine

BUIK tussen bodem en schouder of rand HAARNLD haarnaald-speld-pen-sieraad LAT Lateraal (zijkant)

BUITEN buitenkant HAK Haardkuil LATENE Latene

BUN Visbun HAK Hak LBK Lineaire bandkeramiek

BV Bouwvoor HALFFABR halffabrikaat LEE Leer

bv. bijvoorbeeld HALFFBR Halffabrikaat spits LEEM Leem

C14 Koolstofdatering HALS hals LEI Leisteen

CA kalk HALSRING halssieraad LEPEL lepel

ca. circa HAMER hamer LG Laag

CAA Centraal Archeologisch Archief HANGER hanger LIN Lineair

CAD Computer-aided Drafting (of Design) HAZ Hazendonk LME Late-Middeleeuwen

CcvD Centraal College van Deskundigen Archeologie HEFT heft/handvat LMEA Late-Middeleeuwen A

CCvD Centraal College van Deskundigen HELM helm LMEB Late-Middeleeuwen B

CHAL Chalcedoon HENGS Hengsel LO Ophogingslaag

CHOP TOOL Chopping tool HG Huisgreppel LOK lokaal 

CHOPPER Chopper hglans Hoogglans/sikkelglans LOKOX lokaal oxiderend

Chr. Christus HI Hoefindrukken LOKRED lokaal reducerend

CHS Hoofdstructuur HK Houtskool LOOD loodglazuur

CHW Cultuur-Historische Waardenkaart HKL Hoogkarspel LOPER Loper

CIS Centraal Informatie Systeem HL Hutteleem LR Leer

cm centimeter HOEFIJZER hoefijzer LS Stortlaag

CMA Centraal Monumenten Archief HOND hond Lz1 zwak zandige leem

COMP Compleet HT Hout Lz2 sterk zandige leem

CONG Conglomeraat HU Humus m meter

CR Crematiegraf HU Hutkom m² vierkante meter

CREMREST Crematie(-resten) huttenleem verbrande leem MA Master of Arts

CRI Crinoiden kalk huttenleem huttenleem MAA Machinale aanleg
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Bijlage 5
Codeboek

afkorting betekenis afkorting betekenis afkorting betekenis
MAASLANDS maaslands PHK Houtskool STG steengoed

MAF Machinale afwerking PHT Hout STLOB Standlob, vinvormige poot

MAG zilver PIJLPUNT pijlpunt STN Natuursteen

MAJOLICA Majolica PIJP pijpaarde STREEP strepenversiering

MALFIG figuratieve mal PINGSDRF Pingsdorf STRING Standring, ronde ring onder bodem

MANTEL mantel PISPOT pispot STVLAK Standvlak, geheel platte bodem

MARMER gemarmerd PK Paalkuil: grondspoor kuil voormalige paal STVOET Standvoet, ronde ring aan buitenzijde bodem

MARNE Marne(-achtig) PKL Proximaal met kerf links SXX steen onbepaald

MAU goud PKR Proximaal met kerf rechts SYENIET Syeniet

MBR brons PL Plank tab. tabel

MC14 Monster voor C14-datering PLOEG ploeg TAS tas

MCR Crematiemonster POOT Poot TECHN Technisch

MCU koper PORSELEI porselein TEFRIET Tefriet

MED Mediaal (middendeel) POT kookpot TEGEL tegel

MEDAILLE medaille POT pot tel. telefoon

MEER Meerdere zijden POT Potstal temp temperatuur

MEERV Meervoudige steker POTBEKER Potbeker TENT tent

MELOEN meloenkraal PRIEM priem TEX Textiel

MES mes PROX Proximaal (gedeelte met bewerking) TIN tinglazuur

MESO Mesolithicum PS Ploegspoor TNIGRA Terra Nigra

MESOL Laat-Mesolithicum PSE Ploegspoor, eergetouw TOU Touw

MESOM Midden-Mesolithicum PSK Ploegspoor, keerploeg TOUWVERS touwversiering

MESOV Vroeg-Mesolithicum PSTG proto-steengoed TRACHIET Trachiet

MET Metaal PUNT Puntvondst TRBBEKER Trechterbeker

MEUBEL meubilair PUNTIND puntenindruk TRECHTER trechter

MF 600-1400m PvE Programma van Eisen TROF Troffelen

MFE ijzer PYR pyriet TROMPETF trompetfibula

MFOS Fosfaatmonster RAD radstempel TRUBRA Terra Rubra

MG 1400-2400m RADNDFIG figuratieve radstempel TS Terra Sigillata

MHK houtskoolmonster RAEREN Raeren TUF Tufsteen

MHT Houtmonster RAND rand TUIT Tuit

MI Muurinsteek RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed TUITPOT tuitpot

MIC Mica RD Rijksdriehoek systeem UITG uitknijpingen

MICRO micromorfologisch onderzoek (landelijk coördinatensysteem) v vondst

MICRO Microspits REC Recente verstoring VARKEN varken

MISBAKSL misbaksel RELBN reliefband VEENLIJK veenlijk

MK Michelsberg REPTIEL reptiel VENSTER vensterglas

ML lithologisch monster RHK Rechthoekig VENT Ventraal (buikzijde/ slagzijde)

MLIT Lithogenetisch monster RIEK riek VERF verf

mm millimeter RIJNLAND Rijnlands VERS STN Versierde steen

MME messing RING Ring VETER veter

MN Mangaan RINGFIB ringfibula VIJZEL Vijzel

MOD Moddersteen RND Rond VING vingertop

MP Pollenmonster RO Rood VINGGEP gepaarde vingertop

mp meetpunt ROLSTEMP rolstempel VINGONG ongepaarde vingertop

MPB lood ROM Romeinse tijd VINGRING vingerring

MPF Botanisch monster, 0,25mm ROML Laat-Romeins tijd VIS vis

MR Botanische macroresten ROMLA Laat-Romeins tijd A VISGEREI visgerei

MR Muur ROMLB Laat-Romeins tijd B VISGRAAT visgraatversiering

Msc Master of Science ROMM Midden-Romeinse tijd VISHAAK vishaak

MSK Mestkuil ROMMA Midden-Romeinse tijd A VKL Huttenleem/verbrande leem

MSN tin ROMMB Midden-Romeinse tijd B VKT Vierkant

MST Mest ROMV Vroeg-Romeinse tijd VL Vlek

MST Muursteen ROMVA Vroeg-Romeinse tijd A VL Vlaardingen

MTL Metaal ROMVB Vroeg-Romeinse tijd B VLAG tussen rand en spiegel van bord etc.

MU Muuruitbraak RON Rondom VME Vroege-Middeleeuwen 

MUIL muil ROND Ronde schrabber (75% geretoucheerd) VMEA Vroege-Middeleeuwen A

MUNT munt ROND Rondelle VMEB Vroege-Middeleeuwen B

MUTS muts ROODBAK roodbakkend VMEC Vroege-Middeleeuwen C

mv maaiveld (het landoppervlak) ROODBESCH roodbeschilderd VMED Vroege-Middeleeuwen D

MXX/slak metaal/slak ROODGLAZUUR roodgeglazuurd vnr vondstnummer

MZF Zoölogisch monster, 0.25mm ROODVERSCH roodverschraald VOETRI Voetring, zie: standring

n nee ROTERE Roterende maalsteen VOGEL vogel

N noord RPA Palenrij VORMSCHO vormschotel

NAALD naald RPG Rij paalgaten VR Vloer

NAGEL nagelindruk RPK Rij paalkuilen VST Vuursteen

NAGELGEP gepaarde nagelindruk RPL Rij planken VUISTB Vuistbijl

NAGELONG ongepaarde nagelindruk RUIT Ruitvormige spits VUISTB Vuistbijlafslag

NAP Normaal Amsterdams Peil RUND rund VUUR Vuurslag

NED Nederlandse vuursteen RUW Ruw VW Vlechtwerk

NEN Nederlandse Norm RUW ruwwandig W west

NEO Neolithicum S silt WA Waterput

NEOL Laat-Neolithicum s spoor WAASL Waaslands

NEOLA Laat-Neolithicum A SANDAAL sandaal WALDGLAS waldglas

NEOLB Laat-Neolithicum B SBA Swifterbant WAND wand

NEOM Midden-Neolithicum SCH schelpengemagerd WAPEN wapen

NEOMA Midden-Neolithicum A SCH Schelp WEEFGEW weefgewicht

NEOMB Midden-Neolithicum B SCHA Uitschaven WEEFKAM weefkam

NEOV Vroeg-Neolithicum SCHAAP schaap WERKTUIG werktuig

NEOVA Vroeg-Neolithicum A SCHAAR schaar WESTERW Westerwald

NEOVB Vroeg-Neolithicum B SCHARNRF scharnierfibula WG Weg

NOORD Noordelijke vuursteen SCHEERMS scheermes WI Wit

nr. nummer SCHENK Schenklip WITBAK witbakkend

NS Natuursteen scheur scheur WK Waterkuil

NT Nieuwe tijd SCHIJF schijf WKD wikkeldraadindruk

NTA Nieuwe tijd A SCHILD schild WKD Wikkeldraad

NTB Nieuwe tijd B SCHIST Schist WL Wal

NTC Nieuwe tijd C SCHOEISL schoeisel WRIJFSCH wrijfschaal/mortarium

NV Natuurlijke verstoring SCHOEN schoen WRO Wet Ruimtelijke Ordening

NVD Dierlijke verstoring SCHOTELF schotelfibula XME Middeleeuwen

NVP Plantaardige verstoring SCHOUD schouder XXX onbekend

O Type onbekend SCHPGEIT schaap/geit YZERCON ijzerconcretie

O oost SCHRABBER Schrabber Z zand

o.a. onder andere SCHUB schubbenversiering Z zuid

od ouder dan seg segment ZAAG Gezaagd

ODB bot, dierlijk SG Standgreppel ZADEL Zadelkweern

ODL leer/huid/bont SGRAFITO sgraffito ZAND Zandsteen

ODS schelp SI Silo ZF10 Lutterzeef, 10mm

OGENFIB ogenfibula SIEGBURG Siegburgs ZIGZAG zigzag

OKER Oker SIERAAD sieraad ZIJ Zijschrabber

OLIELAMP olielamp SIKKEL sikkel Zkx kleiig zand

OMB bot, menselijk SILT Siltsteen ZND Zand

OMEGAFIB omegafibula SL Sloot ZOOGWILD zoogdier, wild

ONBEWERKT onbewerkt slak slak ZOOL zool

ONR Onregelmatig SLAK glasslak ZOOLBESP zool, bespijkerd

OOI Ooiden kalk SLIBVER slibversiering ZOUT zoutglazuur

OOR Oor SLIJPST Slijpsteen/polijststeen Zs1 zwak silitig zand

OORAAN Ooraanzet SLINGERK slingerkogel Zs2 matig siltig zand

OPH hout/houtskoo SLK (Produktie-)slakken Zs3 sterk siltig zand

OR Oranje SPATEL spatelindruk Zs4 uiterst ziltig zand

ORG Organisch SPEELGD speelgoed ZW Zwart

OTE textiel SPEK Speksteen ZWAARD zwaard

OV Oven SPG Spitsgracht ZWEEP zweep

OVERIG Overig SPIEGL Spiegel, midden bord, kom,schaal

OVL Ovaal SPIJKER spijker

OXB bot, onbekend SPINKLOS spinklos, spinschijf, spinsteen

OXX organisch SPIT Uitspitten

p. pagina SPITS Spits 

PA Paars splijtv Splijtvlakken

PA Houten paal SS Spitspoor

PAARD paard ST Steen

PAARDETG paardetuig st stadiaal

PAFFRATH Paffrath(-achtig) STAM Steel van een olielamp

pag. pagina STAM Stamper

PAK intacte paal met grondspoor van paalkuil STC Steenconcentratie

PALEO Paleolithicum STEEL Gesteelde spits (neolithicum)

PALEOL Laat-Paleolithicum STEEL Dun handvat

PALEOLA Laat-Paleolithicum A STEEL EN KERF Steel- en kerfspits

PALEOLB Laat-Paleolithicum B STEELPAN steelpan

PALEOM Midden-Paleolithicum STEEN Steenkool

PALEOV Vroeg-Paleolithicum STEILR Steilgeretoucheerd

PANTOFFL pantoffel STEKER Steker

patina Patina (kleur bij opmerking) STEKER Stekerafslag

PG Paalgat: grondspoor voormalige paal. STEMP stempel

PG Potgruis (chamotte) STEUNARM steunarmfibula/"Stutzarmfibel"

PGK Paalgat met paalkuil: grondspoor voormalige paal 

met grondspoor paalkuil
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Bijlage 6
Verklarende Woordenlijst

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit het Laat-Glaciaal (Weichselien), ca. 11.800-11.000 jaar geleden.

antropogeen Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt).

ARCHIS-melding Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS).

artefact Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen.

bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal door plantengroei en dierenactiviteiten.

Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit het Laat-Glaciaal (Weichselien), ca. 13.500-12.000 jaar geleden.

Boreaal
Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 

(datering ca. 6800-5500 voor Chr.).

Buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied liggen de uiterwaarden.

14C-datering
(ook wel C14- of C14-datering) Bepaling van gehalte aan radio-actieve koolstof 14C van organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 

14C-ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór4 1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting 

verbonden mogelijke afwijking (standaarddeviatie).

castellum Romeins legerkamp.

castra Romeins legerkamp voor legioenen

conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten bewaard zijn.

couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te stellen.

crematie Begraving met gecremeerd menselijk bot.

crevasse Doorbraakgeul door een oeverwal.

cultuurdek 30 tot 50 cm dikke cultuurlaag, soms opgebracht (vergelijkbaar met een es, maar minder dik), soms ontstaan door diepploegen.

dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van zand, klei, etc.).

debiet Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde passeert.

dekzand 
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in 

grote delen van Nederland een 'dek' (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente).

Dryas Laatste gedeelte van het Laat-Weichselien, ca. 20.000-10.000 jaar geleden.

Eemien Interglaciaal tussen Saalien en Weichselien (resp. voorlaatste en laatste glaciaal), ca. 130.000-120.000 jaar geleden.

enkeerdgronden
Dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de 

mens; worden ook wel essen genoemd.

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek.

eolisch Door de wind gevormd, afgezet.

ex situ Achtergebleven op andere plaats dan waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren.

esdek Dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen

fibula mantelspeld

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet.

fluvioglaciaal Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet.

fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet.

gaafheid Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang).

genese Wording, ontstaan.

grondmorene Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven mengsel van leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak aangeduid als keileem.

havezate Ridderlijk goed of kasteel in de oostelijke provincies.

Holoceen Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr. tot heden).

horizont Kenmerkende laag binnen de bodemvorming.

humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de bodem.

ijzeroer IJzeroxidehydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt.

inhumatie Begraving met niet gecremeerd menselijk bot

in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of  verloren.

interstadiaal Een warmere periode tijdens een glaciaal.

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei kan bezinken.

kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven - en grotendeels opgebouwd - door een meander.

kwel Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater

laag Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden als eenheid wordt onderscheiden.

leem Samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei

limes Grens (meer in het bijzonder de noordgrens van het Romeinse rijk).

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de sedimentaire gesteenten.

löss Eolisch (=wind-)a afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 Fm.

lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm

meander Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (genoemd naar de Meander in Klein Azië, thans Menderes).

meanderen (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren.

motte
Type laat-middeleeuws kasteel (vaak een ronde burcht met toren) waarvoor het kenmerkend is dat het is geplaatst op een meestal kleine, kunstmatige 

verhoging.

oeverafzetting Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen.

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.

oxidatie Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; 'verbranding' bij veen).

palynologie Zie pollenanalyse.

plaggendek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest 

opgebracht.

plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen

Pleistoceen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de 

vier bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor Chr.).

Pleniglaciaal Koudste periode van de laatste IJstijd, het Weichselien, ca. 20.000-13.000 jaar geleden.

podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-

horizont door inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.

pollenanalyse
De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis 

kan het klimaat worden gereconstrueerd.

potstal Uitgediepte veestal.

Prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.

redoute Kleine veldschans (die alleen uitspringende en geen inspringende hoeken heeft).

rivierduin Door uitstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom).

Saalien Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong (vorming stuwwallen), ca. 200.00-130.000 jaar geleden.

silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm

site Plaats waar in het verleden menselijke activiteit heeft plaatsgevonden.

slak Steenachtig afval van metaal- of glasproductie

solifluctie Het hellingafwaarts bewegen van met water verzadigd verweringsmateriaal, o.a. bij permafrost (een permanent bevroren ondergrond).

spieker Op palen geplaatst opslaghuisje voor granen.

strang Met water gevulde, van de hoofdstroom afgesneden-'dode'- meander.

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem.

stratigrafisch De ligging der lagen betreffend.

stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al dan niet met restgeul(en).

stroomrug
Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de komgebieden als 

een rij in het landschap liggen.

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde preglaciale sedimenten.

terras (rivier-) Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem.

structuur Meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende sporen.

vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag.

verbruining Proces van bodemvorming waarbij de bodem egaal (roest)bruin van kleur wordt.

vicus Een burgelijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter maar zonder stadsrechten.

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt.

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden.

zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat.

zeldzaamheid Mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een periode of in een gebied.
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Titel  : Archeologisch onderzoek aan de Kerkstraat 7 te Zeddam 

Soort onderzoek : IVO-P / DAO 

 

 

Beoordeling 
 

Bij grondwerkzaamheden in verband met de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied Kerkweg 7 in 

Zeddam, worden mogelijk archeologische waarden verstoord. Daarom is door Archeodienst, in 
opdracht van Woningstichting Bergh en in vervolg op eerder onderzoek, een archeologisch onderzoek 

met proefsleuven uitgevoerd om de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied te 

toetsen en een eventuele vindplaats te waarderen. Uiteindelijk is een deel van het plangebied ook 
opgegraven. De resultaten van deze onderzoeken zijn gecombineerd vastgelegd in een rapport. 

De beoordeling van het lezenswaardige concept rapport geeft aanleiding tot het maken van enkele 
tekstuele opmerkingen die in het eindrapport dienen te zijn verwerkt: 

• Titel: op het titelblad en in het colofon ontbreekt de toevoeging (ondertitel) om welk type 

onderzoek het gaat, daarnaast is Kerkweg het juiste toponiem (staat op verschillende 
plaatsen, zo ook in de tekst, foutief vermeld); 

• Pag. 8: in de laatste alinea staat het PvE aangehaald voor het IVO-P, de auteur is Van 

Malssen (ook op pag. 13, 15, 17). 

Het onderzoek met bijbehorende rapportage is uitgevoerd conform de goedgekeurde PvE’s (Van 
Malssen 2012 respectievelijk Van de Graaf 2012) en de hiervoor geldende normen en richtlijnen in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2, protocollen IVO en opgraven). 

Ambtelijk advies 

 

Met het opleveren van het concept eindrapport is de cyclus van de archeologische monumentenzorg 
voor het plangebied bijna ten einde. Na oplevering van het eindrapport volgt deponering van het  

documentatie- en vondstmateriaal. Het negatief selectieadvies wordt onderschreven waarmee het 
plangebied is vrijgegeven. 

 

N.B. Te allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 
Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die 
anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te 
gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.  

Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Montferland (mw. A. Zonneveld) hiervan per 
direct in kennis te stellen. 
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1 Inleiding 

1.1 Leeswijzer 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige na-

tuurwaarden in en om het plangebied. Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvin-

den, dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet 

(soortenbescherming) en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. Uit dit on-

derzoek moet blijken of met de ingrepen negatieve effecten op beschermde gebieden 

en soorten zijn te verwachten en of daarvoor respectievelijk een vergunning of onthef-

fing noodzakelijk is. In deze flora- en faunarapportage worden de effecten op de aan-

wezige natuurwaarden besproken. De flora- en faunarapportage is opgebouwd uit de 

volgende hoofdstukken: 

 

1. Inleiding. Beschrijving van beoogde plannen, ligging van plangebied, de ge-

volgen van de ingrepen voor de huidige situatie en het wettelijke kader. 

2. Quick scan flora en fauna. Deze is gebaseerd op een eenmalige veldver-

kenning. In deze quick scan zijn op basis van een gebiedsanalyse (ruimtelijk 

ecologisch), de beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten 

en een eenmalige veldverkenning, uitspraken gedaan over de mogelijke aan-

wezigheid van beschermde planten en dieren in en in de directe omgeving 

van het plangebied. In de quick scan zijn uitspraken gedaan over de effecten 

van de plannen op nabijgelegen beschermde gebieden en op direct nabij het 

plangebied voorkomende (vaste rust- of verblijfplaatsen van) strikt bescherm-

de flora en fauna. Hieruit volgt de conclusie of nader veldonderzoek naar strikt 

beschermde soorten noodzakelijk is en of een ontheffingsaanvraag in het ka-

der van de Flora- en faunawet aan de orde is. 

3. Nader veldonderzoek flora en fauna. Beschrijving van het nader onderzoek, 

indien dit uitgevoerd is. Hierbij wordt ingegaan op de kwalificaties van de on-

derzoeker(s), de data waarop de veldbezoeken hebben plaatsgevonden, de 

methode van onderzoeken, specifieke ecologische kenmerken van de soort 

en uiteraard de resultaten. 

4. Mitigerende maatregelen. Als uit de resultaten van het nader onderzoek 

blijkt dat het plangebied in gebruik is door strikt beschermde soorten, dan die-

nen maatregelen te voorkomen dat de ecologische functionaliteit van het 

plangebied vermindert. Als SAB het opstellen van deze maatregelen verzorgt, 

dan worden deze beschreven in dit hoofdstuk. Mocht het opstellen van maat-

regelen niet afdoende zijn en is een ontheffingsaanvraag ex artikel 75 van 

de Flora- en faunawet alsnog aan de orde, dan staat deze ook hier. 

5. Voortoets of Oriënterende Habitattoets. Dit is alleen in het geval wanneer 

negatieve effecten te verwachten zijn op (instandhoudingsdoelstellingen van) 

beschermde natuurgebieden. Aan de hand van de Effectenindicator van het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt een 

inschatting gemaakt van de mogelijk optredende effecten. 

 

De onderzoeken in deze flora en faunarapportage zijn uitgevoerd op basis van de 

momenteel geldende uitwerking en interpretatie van beleid en wetgeving (zie para-
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graaf 1.3). Bovendien zijn alle onderzoeken uitgevoerd volgens de door Gegevens au-

toriteit Natuur meest recent uitgegeven protocollen. 

 

Gegevens flora en fauna 

SAB streeft ernaar alle waarnemingen aan (bijzondere) soorten die verzameld worden 

tijdens flora- en faunaonderzoeken door te geven aan de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF). De invoer van gegevens in de NDFF leidt tot een beter overzicht van 

het voorkomen van (beschermde) soorten en daarmee tot een betere bescherming 

van deze soorten. 

1.2 Planomschrijving 

In Zeddam (gemeente Montferland, provincie Gelderland) is op een perceel aan de 

Kerkweg de sloop van de bestaande bebouwing en de realisatie van negen vrijstaan-

de woningen beoogd. Eén van de haalbaarheidsstudies die hiervoor dient te worden 

uitgevoerd, is toetsing aan de natuurregelgeving. Voorliggend flora en faunaonder-

zoek is opgesteld door SAB en geeft een eerste inzicht in de doorwerking van de na-

tuurwetgeving op deze plek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Globale ligging plangebied (luchtfoto: Google Earth, bewerking SAB) 

 

Zeddam ligt ten noorden van „s-Heerenberg en ten zuiden van Doetinchem. De directe 

omgeving van Zeddam wordt gekenmerkt door open agrarisch gebied in het noorden, 

oosten en westen en het Bergherbos in het westen. 

  

Het plangebied ligt aan de westelijke rand van de bebouwde kom van Zeddam, aan 

de Kerkweg. Ten noorden van het plangebied staat een woning en aan de oostzijde 

scheidt de Kerkweg het plangebied van een aantal woningen. In het zuiden en westen 

grenst het plangebied aan open agrarisch gebied. 

 

Plangebied 

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een een aantal loodsen met aanpan-

dige kantoren, losplaats, parkeerterrein, groenstrook en een paardenwei. Het gehele 

plangebied vertoont daarmee een intensief en gebruikt karakter. In afbeelding 2 is een 

globale indicatie gegeven van het plangebied ten tijde van het veldbezoek.  
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Afbeelding 2: Impressie van het plangebied. Van linksboven naar rechtsonder: De parkeer-

plaats met groenzone, de loods, de vrachtwagenlosplaats en de gevel van het pand. (Foto’s: 

SAB, 2012). 

 

Beoogde ontwikkelingen  

De bestaande bebouwing wordt gesloopt en mogelijk worden de bomen binnen het 

plangebied gekapt. Op de vrijgekomen grond worden 9 vrijstaande woningen gereali-

seerd. In afbeelding 3 is de toekomstige situatie weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Schets van de toekomstige situatie van het plangebied. 
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1.3 Wettelijk kader 

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 Natuur-

beschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt 

voort uit de Flora- en faunawet. 

1.3.1 Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen 

aangewezen worden als Europees Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebied (Natura 

2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen 

in de Natuurbeschermingswet 1998. Hierin zijn de al bestaande staatsnatuurmonu-

menten ook opgenomen. Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere 

handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, 

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechte-

ren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen.  

 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied 

als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuur-

belang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van de 

natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortbescherming is de status als EHS niet 

verankerd in de natuurwetgeving, maar dient het belang in de planologische afweging 

een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

1.3.2 Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. 

Deze wet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk 

leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Europese Vo-

gelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse 

situatie toegepast. 

 

Deze bescherming is als volgt in de Flora- en faunawet opgenomen: 

 het is verboden beschermde plantensoorten te plukken, verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

 het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9), opzettelijk te veront-

rusten (artikel 10) en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te ver-

storen (artikel 11). 

 

De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep 

worden beïnvloed. Kortweg kunnen drie beschermingsregimes worden onderschei-

den: 

1. beschermingscategorie 1:  

een groot aantal beschermde soorten is in Nederland algemeen voorkomend. Op 

basis van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten uit de Flora- 
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en faunawet mogen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd die tot effect hebben 

dat de verblijfplaatsen van deze soorten worden aangetast; 

2. beschermingscategorie 2: 

voor beschermde soorten die minder algemeen zijn en extra aandacht verdienen, 

kan een vrijstelling (behalve voor het opzettelijk verontrusten) verkregen worden 

als de initiatiefnemer een goedgekeurde gedragscode heeft. Indien dit niet het ge-

val is dient voor deze categorie een ontheffing aangevraagd te worden. 

In een dergelijke gedragscode worden gedragslijnen aangegeven die men volgt 

om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Onthef-

fing is, als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, voor deze 

soorten alleen nog nodig als werkzaamheden afwijkend van de gedragscode wor-

den uitgevoerd; 

3. beschermingscategorie 3: 

voor ongeveer honderd zeldzame soorten geldt géén vrijstelling als het gaat om 

ruimtelijke ingrepen. Ontheffingen voor deze groep soorten worden slechts ver-

leend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, 

de ingrepen een in de wet genoemd belang dienen en de gunstige staat van in-

standhouding van de soort niet in gevaar komt. Deze uitgebreide toets geldt ook 

voor alle vogelsoorten. 

 

Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van 

bepaalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de 

Flora- en faunawet. Voor aantastingen van verblijfplaatsen en belangrijke (onderdelen 

van) leefgebieden van meer strikt beschermde soorten, is ontheffing ex. Artikel 75 van 

de Flora- en faunawet nodig van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & 

Innovatie (EL&I). 

 

1.3.3 Zorgplicht 

Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een zorgplichtbepaling. Ieder-

een dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. Dit houdt in dat voorafgaand aan sloop-, grond-, of bouwwerkzaamhe-

den wordt gecontroleerd of dat negatieve gevolgen voor aanwezige soorten kunnen 

worden voorkomen door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen 

worden verwacht. 
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2 Quick scan flora en fauna 

2.1 Onderzoeksmethode 

De quick scan flora en fauna is gebaseerd op een biotoopinschatting door een eco-

loog van SAB. Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is verder gebruik ge-

maakt van atlasgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen et 

al., 1992), Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al., 1997), Atlas reptie-

len en amfibieën in Gelderland (Spitzen-van der Sluijs et al., 2007) en diverse websi-

tes die de meest recente informatie verschaffen omtrent de verspreiding van soorten. 

Deze bronnen vermelden soortgegevens op uurhokniveau (5 bij 5 kilometer), dit bete-

kent dat het globale gegevens betreft. Bijlage 1 vermeldt de geraadpleegde bronnen.  

 

Op 8 mei 2012 heeft een ecoloog van SAB het plangebied en de directe omgeving 

verkend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen van de habitats 

ter plaatse en de geschiktheid voor de verschillende soortgroepen te beoordelen. Het 

veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisatie. Het 

eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en ha-

bitats op basis van een momentopname. Zowel het tijdstip (buiten het groeiseizoen 

van planten en deels buiten het actieve seizoen van diverse diergroepen) als het 

eenmalige karakter is hiervoor niet toereikend. 

2.2 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een nega-

tieve invloed hebben op de beschermde gebieden. 

 

2.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde gebied beschermd in het kader van 

de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het in Duitsland liggende Natura 2000-gebied 

“Unterer Niederrhein” en “Hetter-Millinger Brunch”. Dit beschermde gebied ligt op on-

geveer 7.000 meter afstand. Gezien tussenliggende elementen (wegen) en bebou-

wing (verstoring) en de afstand zijn zowel directe als indirecte negatieve effecten van 

de plannen op het beschermde gebied niet te verwachten. Met de plannen vindt geen 

aantasting plaats van instanhoudingsdoelstelleing van dit Natura 2000-gebied.  

 

2.2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied ligt niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), maar de aan-

grenzende agrarische gronden in het westen zijn wel aangewezen als onderdeel van 

de EHS. Deze gronden grenzen direct aan het plangebied en zijn aangewezen als 

verwevingsgebied.   
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Afbeelding 4: Ligging van het plangebied (rood omlijnd) t.o.v. de EHS natuur (donkergroen) en 

verwevingsgebieden (lichtgroen).  

 

Beleid EHS  

Binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geldt de 'nee, tenzij'-benadering. Dit 

houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezenlijke ken-

merken of waarden van het gebied worden aangetast. Afwijken van deze regel is al-

leen mogelijk als het maatschappelijk belang groot is en er geen reële alternatieven 

zijn. Toch zijn er in de verschillende onderdelen van de EHS nog wel ontwikkelingen 

mogelijk, met name in de EHS-verweving en -verbinding, op plaatsen waarvoor geen 

specifieke natuurdoelen zijn. Deze ontwikkelingen moeten dan wel de kernkwaliteiten 

van de EHS versterken en bijdragen aan de realisering van de EHS.  

 

In de EHS verweving en verbindingszones zijn, in tegenstelling tot de EHS natuur, on-

der voorwaarden mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere functies. In de EHS-

verweving en sterker nog in EHS-verbinding, zijn onderdelen van de EHS niet voor 

100% belegd met natuurdoelen. Het zijn als het ware zoekgebieden waar de precieze 

locatie van natuurdoelen nog niet vast staat. Initiatieven zijn hier mogelijk wanneer 

wordt bijgedragen aan de realisering van de natuurdoelen, die dan onderdeel moet 

zijn van de realisering van het initiatief. Door gelijktijdig met een initiatief bij te dragen  
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aan de realisering van de natuurdoelen kan het mogelijk zijn om significante aantas-

ting van kernkwaliteiten of omgevingscondities te voorkomen. Dit geldt alleen wanneer 

daarmee geen bestaande natuurwaarden significant worden aangetast en geen barri-

ères voor de gewenste samenhang worden gecreëerd. 

 
Effecten  

De dichtstbijzijnde EHS structuren zijn de bosgebieden van het Montferland met om-

ringende agrarische gronden. Het verwevingsgebied rondom het plangebied heeft als 

natuurdoeltype voornamelijk reservaatsakker. 

  

Het natuurdoeltype Reservaatsakker wordt gekenmerkt door kruidenrijke, min of meer 

ijle begroeiing tussen verbouwde gewassen op akkers. Reservaatsakkers zijn gelegen 

op vochtige tot matig droge, zwak tot matig eutrofe, matig tot zwak zure (basenarme) 

zand- en eventueel löss of zavelbodems. Deze bodems zijn vooral te vinden op de 

Hogere zandgronden en daarnaast ook in het Heuvelland (lössplateaus) en het Rivie-

rengebied (gebieden met zavel). 

 

De spontane vegetatie wordt gedomineerd door eenjarige plantensoorten die afhanke-

lijk zijn van regelmatige bodembewerking, zodat pioniersomstandigheden gehand-

haafd blijven. De meeste planten zijn gebaat bij de aanwezigheid van granen, maar 

gedeeltelijke braaklegging (zonder inzaai van gewassen) is een goede aanvulling voor 

andere soorten. Een goed ontwikkelde akkergemeenschap is niet te combineren met 

landbouwproductie omdat er weinig of niet bemest wordt. 

 

Van de vele kenmerkende soorten kunnen genoemd worden: Bleekgele hennepnetel, 

Glad biggenkruid, Korensla, Slofhak en Valse kamille. Er zijn echter ook diersoorten 

die graag van akkers gebruikmaken, zoals zaadetende vogels. Kenmerkend voor 

heggenrijke akkercomplexen is de Ortolaan (Bal et al., 2001). 

 

De kernkwaliteiten van het Montferland zijn: 

 Het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid) 

 Het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden.  

 

Overige kernkwaliteiten voor het Montferland, toegepast op Oost-Gelderland zijn: 

 De beken met hun landschappelijke, ecologisch en hydrologische samenhang met 

hun omgeving. In het bijzonder: Lindense Laak en Heksenlaak in de Graafschap, 

de Winterswijkse beken en de beken op de rand van het Oost-Nederlands plateau 

 De samenhang en verbindingen tussen de grote Oost- Gelderse natuurkernen via 

kleinere rivieren en beken en de daaraan gekoppelde ecologische verbindingszo-

nes: Dortherbeek, Buursebeek, Berkel, Groenlose Slinge, Veengoot, Baakse beek, 

Boven Slinge/ Bielheimerbeek en Oude IJssel 

 De verbinding tussen de restanten van (natte) heideterreinen, heischrale terreinen 

en blauwgraslanden binnen de Graafschap (met bijvoorbeeld Groote Veld, Beek-

vliet) en Winterswijk (met bijvoorbeeld Wooldse veen en Korenburgerveen) door 

het middengebied van de Achterhoek (met Lievelderveld, Koolmansdijken, Nij-

kampsheide, Konijnendijken). 

 Het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen, natuurge-

bieden, bossen, beken en landschapselementen in het kleinschalige agrarisch cul-

tuurlandschap waarvan soorten als de das, amfibie?n, en vleermuizen afhankelijk 

zijn. 
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In de huidige situatie is het plangebied reeds intensief in gebruik. Het bevindt zich di-

rect aan de rand van de bebouwde kom van Zeddam. Ten noorden en oosten van het 

plangebied ligt bebouwing. Het plangebied zelf is grotendeels verhard en bebouwd. 

 

De realisatie van 9 vrijstaande woningen leidt niet tot een afname van EHS oppervlak-

te aangezien het plangebied buiten de EHS ligt. De kernkwaliteiten van het nabijgele-

gen EHS gebied worden met de voorgenomen plannen niet aangetast; de plannen 

leiden niet tot aantasting van de aaneengeslotenheid van de natuurlijke eenheden, 

noch worden de natuurlijke processen verstoord. Ook leiden de plannen niet tot aan-

tasting van de samenhang en verbindingen tussen de grote Oost-Gelderse natuurker-

nen, noch tot aantasting van de verbinding tussen de restanten van (natte) heideter-

reinen. Ook vindt er geen toename in bemesting plaats. Hierdoor worden de 

kernkwaliteiten van het gebied en het natuurdoeltype reservaatsakker niet aangetast. 

 

Wel leidt de realisatie van 9 vrijstaande woningen en de bijbehorende toegangsweg 

tot een toename in verstoring door geluid, licht en aanwezigheid mensen. Er wordt 

namelijk een doodlopende toegangsweg gerealiseerd aan de rand van het plangebied 

en daarmee ook aan de rand van de EHS. De EHS op deze locatie is grotendeels 

aangewezen voor plantensoorten (akkeronkruiden). Plantensoorten zijn ongevoelig 

voor een toename in geluid of licht. Mogelijke diersoorten die gebruik maken van deze 

akkers zijn voornamelijk akkervogels en muizen. Deze soorten zijn niet tot nauwelijke 

gevoelig voor verlichting.  

 
Conclusie  

De realisatie van een woning leidt niet tot negatieve effecten op de EHS. Er is geen 

sprake van een compensatieplicht vanuit de EHS. 

2.3 Soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de 

ruimtelijke ingrepen sprake is/kan zijn van negatieve effecten op beschermde planten 

en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect bi-

otoopverlies) tot gevolg hebben. 

 

2.3.1 Vaatplanten 

Tijdens het verkennende veldbezoek zijn alleen algemene soorten aangetroffen zoals 

onder andere Straatgras (Poa annua), Vogelmuur (Stellaria media), Paardenbloem 

(Taraxacum officinale), Zomereik (Quercus robur), Madeliefje (Bellis perennis),  Ruwe 

berk (Betula pendula), Hazelaar (Corylus avellana), Valse acacia (Robinia pseudoa-

cacia), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Gewone vlier (Sambucus nigra), Spaanse 

aak (Acer campestre), Gewone braam (Rubus fruticosus), Bosaardbei (Fragaria ves-

ca), Klimop (Hedera helix) en Heermoes (Equisetum arvense). Aangetroffen planten-

soorten zijn kenmerkend voor een voedselrijk en verstoord ecosysteem. Strikt be-

schermde plantensoorten zijn niet aangetroffen. 
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 Binnen het plangebied zijn geen potentiële natuurlijke groeiplaatsen voor beschermde 

plantensoorten aanwezig. Het plangebied is grotendeels verhard. Van een stabiel 

ecosysteem is geen sprake en bijzondere groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Strikt be-

schermde vaatplanten worden binnen het plangebied niet verwacht. Aangeplante of 

gezaaide exemplaren van beschermde soorten (in bijvoorbeeld tuinen) zijn niet be-

schermd in de Flora- en faunawet, omdat het geen natuurlijke groeiplaatsen betreft.  

  

2.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhui-

zen et al., 1992) komen in de omgeving van het plangebied soorten als Egel (Erina-

ceus europaeus), Huisspitsmuis (Crocidura russula), Mol (Talpa europaea), Vos (Vul-

pes vulpes), Hermelijn (Mustela erminea), Bunzing (Mustela putorius), Wezel (Mustela 

nivalis), Ree (Capreolus capreolus), Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), Bos-

muis (Apodemus sylvaticus), Haas (Lepus europaeus), Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

en de meer strikt beschermde soorten Eekhoorn (Sciurus vulgaris), Steenmarter (Mar-

tes foina) en Das (Meles meles) voor. 

 

Algemeen voorkomende soorten 

 

Binnen het plangebied zijn enkele ruige delen aanwezig. Toch zijn vaste rust- en ver-

blijfplaatsen van algemeen voorkomende soorten als Egel (E. europaeus), Huisspits-

muis (C. russula), Mol (T. europaea) en kleine marterachtigen niet uit te sluiten. Voor 

deze soorten, die onder het eerste lichte beschermingsregime vallen, geldt een alge-

mene vrijstelling voor het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen. 

 

Strikt beschermde soorten 

 

Eekhoorn 

De Eekhoorn leeft bij voorkeur in naald- of gemengd bos, echter ook in oude loofbos,  

vooral in boszomen. Verder in houtwallen, tuinen en parken in beboste omgeving. De 

Eekhoorn komt voor in het nabijgelegen Bergherbos. De directe omgeving van het 

plangebied bestaat uit agrarische gronden en stedelijk gebied. Binnen het plangebied 

staan enkele eiken en sparren. Deze zijn nauwkeurig geïnspecteerd op de aanwezig 

van nesten van de Eekhoorn. Er zijn geen nesten of sporen van de Eekhoorn aange-

troffen. Mogelijk maken deze bomen wel deel uit van het foerageergebied van de 

Eekhoorn. Het nabijgelegen Bergherbos biedt echter voldoende alternatief foerageer-

gebied. Met de beoogde plannen zijn negatieve effecten op de soort niet te verwach-

ten. 

 

Steenmarter 

De strikt beschermde Steenmarter komt volgens verspreidingsgegevens ook voor in 

en rondom het plangebied. De Steenmarter is een soort die voorkomt in of nabij grote 

steden, dorpen en boerenerven en lijkt zich aan de menselijke bebouwing te hebben 

aangepast. De bebouwing die door de ontwikkelingen in het plangebied wordt aange-

tast is niet intensief in gebruik. Het pand wordt deels gebruikt als opstalling voor car-

navalswagens. Het pand is nauwkeurig onderzocht op sporen die duiden op de aan-

wezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de Steenmarter. Er zijn geen sporen, 

uitwerpselen, prooiresten of andere tekenen aangetroffen die erop duiden dat er een 
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vaste rust- en verblijfplaats van de Steenmarter in het pand aanwezig is. Het is on-

waarschijnlijk dat er vaste rust- en verblijfplaatsen van de Steenmarter in het plange-

bied aanwezig zijn.  Negatieve effecten van de beoogde plannen op vaste rust- of 

verblijfplaatsen van steenmarters zijn uit te sluiten. 

 

Das 

De Das komt voor in het nabijgelegen Bergherbos. In de bossen heeft de Das zijn 

burcht / verblijfplaats. Mogelijk gebruikt de Das de agrarische gronden rondom het 

plangebied als doortrekgebied en direct foerageergebied. Het plangebied is nauwkeu-

rig geïnspecteerd op de aanwezigheid van dassenburchten. Deze zijn niet aangetrof-

fen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat dassen een vaste rust- en verblijfplaats in het 

plangebied hebben. Met de plannen worden de agrarische gronden rondom het plan-

gebied niet aangetast, waardoor er nauwelijks foerageergebied verloren gaat. Nega-

tieve effecten op vaste rust- of verblijfplaatsen van dassen zijn niet te verwachten. 

 

2.3.3 Vleermuizen 

Volgens de verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al., 1992; Limpens, et al., 1997) 

komen in de omgeving van het plangebied Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipi-

strellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), Gewone grootoorvleermuis 

(Plecotus auritus), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Meervleermuis (Myotis dasyc-

neme), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

voor. Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd in de Flora- en faunawet. 

 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten zoals Gewone 

dwergvleermuis (P. pipistrellus) en Laatvlieger (E. serotinus) en boombewonende 

soorten als Rosse vleermuis (N. noctula) en Watervleermuis (M. daubentonii). Daar-

naast bestaan soorten die van beide elementen gebruik maken. Daarbij is ook onder-

scheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de verschillende soorten. 

Sommige soorten zoals de Gewone dwergvleermuis verblijven het gehele jaar in ge-

bouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmeringen enz). Andere soorten als de Rosse 

vleermuis verblijven jaarrond in bomen (in holten, spleten en achter loshangende 

schors). De Watervleermuis overwintert echter weer in bunkers, grotten en kelders en 

verblijft in de zomerperiode in boomholten. 
 

Gebouwbewonende soorten vleermuizen 

Gebouwbewonende vleermuizen hebben hun verblijfplaats achter gevelbetimmering, 

in spouwmuren, achter dakbeschot en in schoorstenen. Alle bebouwing binnen het 

plangebied wordt gesloopt. Een deel van de bebouwing bevat een spouwmuur welke 

toegankelijk is via open stootvoegen en een kierende daktrim. Daarnaast bevat een 

deel van de bebouwing gevelbetimmering. Op een aantal plaatsen zijn kieren in de 

betimmering aanwezig, waarachter vleermuizen kunnen wegkruipen. Het complex is 

daarmee geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermui-

zen. Negatieve effecten op gebouwbewonende soorten zijn met de voorgenomen 

plannen niet op voorhand uit te sluiten. Er dient nader onderzoek naar gebouwbewo-

nende vleermuizen uitgevoerd te worden in het actieve seizoen van vleermuizen en 

volgens de meest recente protocollen van het NGB (2012). Pas dan kan worden be-

paald of met de plannen verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast. 
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Boombewonende soorten vleermuizen 

Boombewonende soorten worden gevonden in holten en spleten in bomen en achter 

loshangende schors. Teneinde de 9 vrijstaande woningen te realiseren, moeten mo-

gelijk meerdere bomen worden verwijderd. Enkele van deze bomen zijn van voldoen-

de omvang om vaste rust- of verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen te 

kunnen herbergen. Een nauwkeurige inspectie van de bomen heeft aangetoond dat er 

geen inrottingsgaten of openingen in de bomen aanwezig waren. Ook andere sporen 

die wijzen op aanwezigheid van boombewonende vleermuizen zijn niet aangetroffen. 

Negatieve effecten op vaste rust- of verblijfplaatsen van boombewonende soorten 

vleermuizen worden niet verwacht. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken vaak jarenlang gebruik van vaste aanvliegroutes tussen verblijf-

plaats en foerageergebied, daarom kan het behoud van lijnelementen cruciaal zijn 

voor de instandhouding van het leefgebied. De bomen binnen het plangebied vormen 

een aaneengesloten lint. Deze bomenrij komt echter nergens op uit en vormt dus 

geen doorgaande vliegroute. Negatieve effecten van de beoogde ontwikkelingen op 

vaste vliegroutes zijn niet te verwachten. 

 

Foerageergebied 

Mogelijk doet het plangebied dienst als foerageergebied voor vleermuizen. Foera-

geergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en Faunawet geen juridische be-

scherming, tenzij het onmisbaar is voor de lokale instandhouding van de populatie. In 

de onmiddellijke omgeving van het plangebied is voldoende alternatief foerageerge-

bied in de vorm van tuinen en bomenrijen aanwezig waardoor een lokale populatie 

niet wordt aangetast. De direct ten westen gelegen groene zone dat mogelijk als be-

langrijk leefgebied dient, blijft met de plannen behouden. Daarnaast is het plangebied 

ook in de nieuwe situatie geschikt als foerageergebied. 

 

2.3.4 Vogels 

Alle vogelsoorten zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Het betreft dan met name 

de actieve broedplaatsen en vaste verblijfplaatsen. Voor de meeste vogels loopt het 

broedseizoen van half maart tot half juli. Voor het broedseizoen wordt geen stan-

daardperiode gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van belang is of 

een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Het plangebied met struweel en 

bomen is geschikt als broedgelegenheid voor veel vogels. 

 

Jaarrond beschermde vogelsoorten 

In het kader van de Flora- en faunawet zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van enkele 

vogelsoorten jaarrond beschermd. Dit betekent dat nestlocaties van deze soorten het 

gehele seizoen beschermd zijn. Hierin worden vier categorieën onderscheiden: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (voor-

beeld: Roek, Gierzwaluw en Huismus). 
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3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op de-

zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van be-

bouwing (voorbeeld: Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk).  

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en 

Ransuil). 

 

Tijdens het verkennende veldbezoek zijn de volgende soorten aangetroffen: Zwarte 

Kraai (Corvus corone), Merel (Turdus merula), Koolmees (Parus major), Houtduif (Co-

lumba palumbus), Spreeuw (Sturnus vulgaris) en Vink (Fringilla coelebs). Geen van 

de aangetroffen soorten is jaarrond beschermd. De bebouwing binnen het plangebied 

bevat platte daken waardoor nesten van de Huismus en Gierzwaluw op voorhand 

kunnen worden uitgesloten. Sporen (braakballen, uitwerpselen, veren), nesten en in-

dividuen van overige jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet aangetroffen in het 

plangebied. Binnen het plangebied zijn enkele bomen aanwezig. Deze zijn nauwkeu-

rig geïnspecteerd. Er zijn hierbij geen holten of horsten aangetroffen. Om deze reden 

zijn negatieve effecten op vaste rust- en verblijfplaatsen van jaarrond beschermde vo-

gelsoorten niet te verwachten en is nader onderzoek niet noodzakelijk. 

 

2.3.5 Amfibieën 

Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) verzamelt ver-

spreidingsgegevens van reptielen, amfibieën en vissen en publiceert deze jaarlijks op 

het internet (www.ravon.nl). Volgens RAVON komen in de omgeving van het plange-

bied amfibieën voor zoals Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), Gewone pad 

(Bufo bufo), Bruine kikker (Rana temporaria), Bastaardkikker (Rana klepton esculenta) 

en de meer strikt beschermde soorten Rugstreeppad (Bufo calamita) en Kamsala-

mander (Triturus cristatus) voor. 

 

Algemene soorten 

Algemene soorten, zoals Bruine kikker (R. temporaria) en Gewone pad (B. bufo), die 

na de metamorfose op het land naar voedsel gaan zoeken, zijn gezien de binnen het 

plangebied gelegen habitats niet uit te sluiten. Deze soorten kunnen grote afstanden 

afleggen. Omdat de dieren op het land overwinteren, is het ook mogelijk dat er dieren 

in de winterperiode binnen het plangebied aanwezig zijn. Voor deze soorten, die on-

der het eerste lichte beschermingsregime vallen, geldt een algemene vrijstelling voor 

het verstoren en/of aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen.  

 

Strikt beschermde soorten 

Volgens de gegevens van Stichting RAVON zijn de Rugstreeppad en Kamsalamander 

waargenomen in de omgeving van het plangebied.  

 

De Rugstreeppad is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge 

dynamiek, zoals de uiterwaarden van rivieren, opgespoten terreinen en akkers. Voor 

de voortplanting is de Rugstreeppad afhankelijk van (tijdelijke) ondiepe wateren als 

poeltjes en plassen die vrij snel opwarmen. Deze zijn in het plangebied niet aanwezig, 

hierdoor zijn voortplantingslocaties uit te sluiten in het plangebied. Gezien het voor-

staande is het onwaarschijnlijk dat het plangebied dient als vaste rust- en verblijfplaats 
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of belangrijk leefgebied voor de soort. Met de sloopwerkzaamheden worden geen ne-

gatieve effecten op de soort verwacht.  

 

Naast de Rugstreeppad is ook de Kamsalamander in de omgeving van het plangebied 

waargenomen. Echter gezien de afwezigheid van structuurrijke watervegetaties en 

watervoerende elementen in of nabij het plangebied wordt deze soort niet in het plan-

gebied verwacht. Door de plannen zijn negatieve effecten op strikt beschermde amfi-

bieën niet te verwachten. 

 

2.3.6 Reptielen 

Reptielen zijn over het algemeen gebonden aan structuurrijke vegetatie, vaak gelegen 

in weinig verstoorde biotopen. Soorten als Ringslang (Natrix natrix) en Levendbarende 

hagedis (Zootoca vivipara) kunnen voorkomen in gebieden met een relatief hoge ver-

storingsgraad. Volgens RAVON zijn in de omgeving van het plangebied wel eens de 

Hazelworm (Anguis fragilis), Zandhagedis (Lacerta agilis), Levendbarende hagedis 

(Zootoca vivipara) en Gladde slang (Coronella austriaca). Op basis van de binnen het 

plangebied aanwezige habitats (grotendeels verhard terrein, geen watergangen) is het 

voorkomen van reptielen niet waarschijnlijk in het plangebied. De soorten komen 

waarschijnlijk voor in de bos- en heidegebieden van het Bergherbos. 

 

2.3.7 Vissen 

In het plangebied zijn geen watergangen aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 

beschermde vissoorten kan worden uitgesloten. 

 

2.3.8 Insecten (vlinders, libellen, sprinkhanen) en overige soortgroepen  

Slechts een beperkt aantal van de zeer soortenrijke groep van de insecten is be-

schermd. De habitateisen van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer 

locatiespecifiek en gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Het plangebied ligt niet 

binnen een dergelijke biotoop. Overige strikt beschermde soorten als mollusken en 

weekdieren zijn ook niet te verwachten gezien de aanwezige habitats. 

2.4 Conclusie  

In het plangebied aan de Kerkweg te Zeddam (gemeente Montferland, provincie Gel-

derland) wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Mogelijk worden de bomen binnen 

het plangebied gekapt. Op de vrijgekomen locatie worden vervolgens 9 vrijstaande 

woningen gerealiseerd. Voordat deze ingreep wordt uitgevoerd, dienen de gevolgen 

voor beschermde natuurwaarden en de consequenties in het kader van de geldende 

natuurwet- en regelgeving in beeld te zijn gebracht.  
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2.4.1 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) en de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS) dient er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een nega-

tieve invloed hebben op beschermde gebieden.  

 

Natuurbeschermingswet 1998  

Het plangebied aan de Kerkweg te Zeddam ligt niet nabij een gebied dat is aangewe-

zen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde bescherm-

de natuurgebied betreft de Duitse Natura 2000-gebieden “Unterer Niederrhein” en 

“Hetter-Millinger Brunch”. Dit beschermde gebied ligt op ongeveer 7.000 meter af-

stand. Gezien tussenliggende elementen (wegen) en bebouwing (verstoring) en de af-

stand zijn zowel directe als indirecte negatieve effecten van de plannen op het be-

schermde gebied niet te verwachten. 

 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  

De realisatie van een woning leidt niet tot een afname van EHS oppervlakte aange-

zien het plangebied buiten de EHS ligt. De kernkwaliteiten van het nabijgelegen EHS 

gebied worden met de voorgenomen plannen niet aangetast; de plannen leiden niet 

tot aantasting van de aaneengeslotenheid van de natuurlijke eenheden, noch worden 

de natuurlijke processen verstoord. Ook leiden de plannen niet tot aantasting van de 

samenhang en verbindingen tussen de grote Oost-Gelderse natuurkernen, noch tot 

aantasting van de verbinding tussen de restanten van (natte) heideterreinen. Ook 

vindt er geen toename in bemesting plaats. Hierdoor worden de kernkwaliteiten van 

het gebied en het natuurdoeltype reservaatsakker niet aangetast.  

 

Wel leidt de realisatie van 9 vrijstaande woningen en de bijbehorende toegangsweg 

tot een toename in verstoring door geluid, licht en aanwezigheid mensen. Er wordt 

namelijk een doodlopende toegangsweg gerealiseerd aan de rand van het plangebied 

en daarmee ook aan de rand van de EHS. De EHS op deze locatie is grotendeels 

aangewezen voor plantensoorten (akkeronkruiden). Plantensoorten zijn ongevoelig 

voor een toename in geluid of licht. Mogelijke diersoorten die gebruik maken van deze 

akkers zijn voornamelijk akkervogels en muizen. Deze soorten zijn niet tot nauwelijke 

gevoelig voor verlichting. Indirecte negatieve effecten op de EHS zijn daarom niet te 

verwachten. 

 

2.4.2 Soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste rust- en 

verblijfplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt). 

De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indirect biotoopver-

lies) tot gevolg hebben. Invloeden die leiden tot een verminderde geschiktheid van het 

plangebied als bijvoorbeeld foerageergebied zijn niet ontheffingsplichtig, tenzij het een 

zodanig belang betreft dat bij het wegvallen van deze functie ook de vaste rust- en 

verblijfplaatsen van soorten niet langer kunnen functioneren. Door de werkzaamheden 

kunnen alle aanwezige soorten negatieve effecten ondervinden van de ingreep. Voor 

de meeste soorten is dit tijdelijk van aard.  

 

Algemene soorten 
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De meeste van deze soorten zijn beschermd maar vallen onder het lichte bescher-

mingsregime van de Flora- en faunawet (tabel 1). Hiervoor geldt dat aantasting van 

vaste rust- en verblijfplaatsen op basis van een algehele vrijstelling mogelijk is, zonder 

dat er sprake is van procedurele consequenties. Dit betekent dat voor deze soorten de 

werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder ontheffing.  

 

Strikt beschermde soorten 

Voor soorten die vermeld staan op tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, geldt dat 

bij aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen een ontheffing in het kader van de 

Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Vaste rust- en verblijfplaatsen van 

strikt beschermde gebouwbewonende vleermuissoorten zijn, gezien de verspreidings-

gegevens, aanwezige habitats en soortspecifieke eisen niet op voorhand uit te sluiten 

binnen het plangebied.  

 

Verder kunnen bij (de start van) werkzaamheden in het broedseizoen, broedende vo-

gels worden verstoord, of hun nesten worden aangetast. Er is geen vrijstelling te ver-

krijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels in hun 

broedseizoen zou kunnen verstoren. De (start van de) werkzaamheden dienen plaats 

te vinden buiten het broedseizoen of in het broedseizoen als broedende vogels zijn uit 

te sluiten. De werkzaamheden kunnen doorlopen in het broedseizoen als broedende 

vogels binnen het plangebied uitgesloten kunnen worden. 

 

 

Tabel 1: Indicatieve periode uit te voeren werkzaamheden. Groen: werkzaamheden kunnen 

uitgevoerd worden. Oranje: werkzaamheden mogen uitgevoerd worden mits geen broedgeval-

len aanwezig zijn. 

2.4.3 Nader onderzoek 

Uit de quick scan is naar voren gekomen dat strikt beschermde vleermuizen voor kun-

nen komen in de plangebieden. Bij de sloop van de gebouwen worden deze verblijf-

plaatsen mogelijk aangetast. Om te bepalen of deze soorten verblijfplaatsen hebben 

in het plangebied is nader onderzoek noodzakelijk naar:  

 Gebouwbewonende vleermuizen (Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger): onder-

zoeksperiode: globaal eind mei -medio juli (kraamkolonies) en medio augustus - 

eind september (paarverblijven). 

 

Deze onderzoeksperiodes zijn gebaseerd op het Protocol Vleermuisonderzoek van 

het Netwerk Groene Bureaus (2012), dat tevens als leidraad gehanteerd wordt door 

het Ministerie van EL&I voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Het gebruik van het plangebied door deze soorten kan door middel van nader onder-

zoek in beeld worden gebracht zodat het werkelijke effect van de ingreep op (het leef-

gebied van) daadwerkelijk aanwezige soorten kan worden bepaald. Pas dan kan wor-

den bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de Flora- en 

faunawet wordt overtreden. Mocht het niet mogelijk zijn om dit te voorkomen, dan is 

 Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  

Broedvogels               
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een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Een dergelijke 

ontheffing is alleen onder beperkte omstandigheden verkrijgbaar.  

 

Compenserende en mitigerende maatregelen moeten altijd voorafgaand aan de uit-

voering van de beoogde plannen worden gerealiseerd. 

2.4.4 Aanbevelingen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal 

vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, 

zoals: 

 voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, 

of vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op 

2,5 meter hoogte in nieuw te bouwen woningen; 

 als er een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïsoleerd 

kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor 

vleermuizen; 

 het planten van bomen en struwelen voor vogels en vleermuizen verdient aanbe-

veling. Het beste zijn, ecologisch gezien, inheemse bes- en bloemdragende strui-

ken en planten; 

 er kunnen nestpannen of neststenen worden aangebracht ten behoeve van gier-

zwaluwen en de Huismus. Deze beschermde soorten verliezen steeds meer nest-

mogelijkheden. De huidige bebouwing is voor deze soorten grotendeels onge-

schikt. 
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3 Nader veldonderzoek flora en fauna 

Uit de quick scan flora en fauna blijkt dat strikt beschermde gebouwbewonende 

vleermuissoorten niet zijn uit te sluiten binnen het plangebied. Een nader veldonder-

zoek is noodzakelijk om te specificeren of strikt beschermde soorten een vaste 

rust- en verblijfplaats in de plangebieden hebben en of er sprake is van overtreding 

van de Flora- en faunawet.  

 

Hieronder wordt per soort een indicatie gegeven van de onderzoeksperiode waarin 

het nader veldonderzoek uitgevoerd kan worden. 

 gebouwbewonende vleermuizen (Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger), onder-

zoeksperiode: eind mei tot eind september 

 

Het uit te voeren veldonderzoek wordt uitgevoerd conform de protocollen die zijn op-

gesteld door dit netwerk. Zo vindt het vleermuizenonderzoek plaats conform het pro-

tocol vleermuisonderzoek van het Netwerk Groene Bureaus (2012). In de protocollen 

is opgesteld dat het voor bepaalde soorten noodzakelijk is om meerdere malen (mini-

maal twee keer) het plangebied te bezoeken om deze soorten uit te sluiten. Voor 

vleermuizen geldt verder dat tussen de verschillende veldbezoeken minimaal 10 da-

gen dient te zitten. Het aantal veldbezoeken is verder afhankelijk van de grootte van 

het plangebied. 



SAB 21  

 

4 Mitigerende maatregelen / Ontheffingsaanvraag  

Pas als bekend is wat het gebruik van het plangebied is voor vleermuizen kan worden 

bepaald of en welke mitigerende maatregelen getroffen moeten worden om overtre-

ding van de Flora- en faunawet te voorkomen. 
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5 Voortoets/ Oriënterende habitattoets 

Met de plannen zijn geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te verwachten. Een uitbreide voortoets is 

niet noodzakelijk.
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Natuurkompas  
Thorbeckestraat 116  

6702 BT Wageningen  
tel: 06-24804418  

e-mail: info@natuurkompas.nl  
internet: www.natuurkompas.nl  

K.v.K. Arnhem: 51113139 
 
 
 
Resultaten vleermuizeninventarisatie Kerkweg te Zeddam 
 
In opdracht van: 
SAB 
 
Door:  J.H.S. Rijsdijk Msc 
Kenmerk: 12006 
 

       Wageningen, 27 September 2012 
 
Methode 
In de nacht van 6 op 7 september en 26 op 27 september 2012 heeft Natuurkompas het plangebied 
op het voorkomen van vleermuizen geïnventariseerd. Het onderzoek vond plaats met behulp van een 
detector met time expansion mogelijkheden (Petterson D240x). Hiermee kunnen vertraagde 
opnames worden gemaakt die eventueel achteraf geanalyseerd kunnen worden met behulp van het 
programma Batsound. Met name voor de soorten van het geslacht Myotis is dit noodzakelijk om tot 
een zekere determinatie te komen. Eventuele vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen werden 
in kaart gebracht door te zoeken naar zwermende vleermuizen.  
 
Bevindingen 
6 op 7 september 
Gedurende de nacht van 6 op 7 september was het onbewolkt, droog, 0-1 Bft en rond de 18° Celsius. 
Om 20.41 is er één foeragerende Gewone dwergvleermuis waargenomen (zie figuur 1, rood). Het 
dier bevond zich in het begin boven het zuidelijke deel van het pand. Later op de avond is mogelijk 
hetzelfde dier foeragerend aan de straatzijde van het pand waargenomen.  
 
26 op 27 september 
Gedurende de nacht van 26 op 27 september was het licht bewolkt, droog, 2-3 Bft en rond de 12° 
Celsius. Er zijn geen vleermuizen waargenomen in het plangebied. Bij een check in de omgeving is 
wel een Gewone dwergvleermuis waargenomen (zie figuur 1, groen). Dit dier foerageerde in een 
nabijgelegen achtertuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Het plangebied met in rood en groen de locaties waar foeragerende Gewone dwergvleermuizen zijn 
aangetroffen. 

 
 

Conclusies 

 Tijdens het onderzoek werden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. 
Deze zijn vermoedelijk afwezig. 

 Bij de verdere planvorming hoeft daarom geen rekening met vleermuizen te worden gehouden. 
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Natuurkompas  
Thorbeckestraat 116  

6702 BT Wageningen  
tel: 06-24804418  

e-mail: info@natuurkompas.nl  
internet: www.natuurkompas.nl  

K.v.K. Arnhem: 51113139 
 
 
 
Resultaten vleermuizeninventarisatie Kerkweg te Zeddam 
 
In opdracht van: 
SAB BV 
 
Door:  J.H.S. Rijsdijk Msc 
Kenmerk: 13015 
 

        
Wageningen, 31 juli 2013 

 
 
Inleiding 
SAB BV heeft bij monde van Sjoerd van der Zon Ecologisch onderzoek en adviesbureau 
Natuurkompas gevraagd een kraamverblijvenonderzoek voor vleermuizen uit te voeren voor een 
planlocatie aan de Kerkweg te Zeddam. Aanleiding tot dit onderzoek vormt de voorgenomen 
herinrichting van het gebied. In 2012 is er door Natuurkompas reeds een paarverblijvenonderzoek 
uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek kon de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen van 
gebouwbewonende vleermuizen worden uitgesloten. Een kraamverblijfonderzoek is vervolgens in 
het voorjaar en de zomer van 2013 door Natuurkompas uitgevoerd. Voorliggend memo bevat de 
resultaten van het kraamverblijfonderzoek. 
 
Methode 
In de nacht van 19 op 20 juni en 11 op 12 juli 2012 heeft Natuurkompas het plangebied op het 
voorkomen van (vaste rust- en verblijfplaatsen van)vleermuizen geïnventariseerd. Het onderzoek 
vond plaats met behulp van een detector met time expansion mogelijkheden (Petterson D240x). 
Hiermee kunnen vertraagde opnames worden gemaakt die eventueel achteraf geanalyseerd kunnen 
worden met behulp van het programma Batsound. Met name voor de soorten van het geslacht 
Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen. Eventuele vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen werden in kaart gebracht door te zoeken naar zwermende 
vleermuizen.  
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Bevindingen 
19 op 20 juni 
Gedurende de nacht van 19 op 20 juni was het half bewolkt, droog, 0-1 Bft en rond de 18° Celsius. 
Om 22.12 is er één gewone dwergvleermuis waargenomen (zie figuur 1, rode cirkel), gevolgd door 
een rosse vleermuis (blauwe cirkel)om 22.17 en een laatvlieger (gele cirkel) om 22.35. Alle dieren 
waren op doortocht en vlogen slechts kortstondig door het plangebied, ten zuiden van het pand. In- 
of uitvliegende vleermuizen zijn niet waargenomen. 
 
Naast vleermuizen zijn ten tijde van het veldbezoek ook uitwerpselen van ondermeer een egel 
aangetroffen. Gezien de ligging van het plangebied in het Montferland en het feit dat het pand al 
geruime tijd niet in gebruik is, is er een grote kans dat de steenmarter gebruik maakt van het 
plangebied. Meerdere buurtbewoners gaven onafhankelijk van elkaar aan dat zij regelmatig één of 
meerdere steenmarters op het terrein hebben waargenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Het plangebied met in rood (gewone dwergvleermuis), blauw (rosse vleermuis) en geel (laatvlieger) de locaties 
waar de vleermuizen op doortocht zijn aangetroffen. 
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11 juli op 12 juli 
Gedurende de nacht van 11 op 12 juli was het helder, droog, 2 Bft en rond de 14° Celsius. Tijdens het 
onderzoek is rond 23.30 een foeragerende laatvlieger (zie figuur 2, gele ster) waargenomen boven 
het weiland ten zuiden van het plangebied. Daarnaast is er rond 00.00u één foeragerende gewone 
dwergvleermuis (rode ster) waargenomen boven het pand. Om 00.15 is er nog een gewone 
dwergvleermuis (rode ster) op doortocht waargenomen boven de Kerkweg. In- of uitvliegende 
vleermuizen zijn niet waargenomen. 
 
Daarnaast zijn er om 23.49 2 steenmarters waargenomen op het verharde terrein, naast de daar 
geplaatste bouwkeet. Vermoedelijk bevonden zich nog eens 2 exemplaren in de struiken rondom het 
verharde terrein. Dit duidt erop dat er een moeder met jongen een verblijfplaats heeft in het pand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Het plangebied met in rood en geel de locaties waar respectievelijk de gewone dwergvleermuizen en de 
laatvlieger zijn aangetroffen. 

 
 

Conclusies 

 Tijdens het onderzoek werden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. 
Deze zijn vermoedelijk afwezig. 

 Bij de verdere planvorming hoeft daarom geen rekening met vleermuizen te worden gehouden. 

 Wel heeft er een steenmarter met jongen haar verblijfplaats in het pand. 

 Steenmarters hebben een netwerk aan verblijfplaatsen. Door het slopen van het gebouw gaat 
één van deze verblijfplaatsen verloren. Het vernietigen van een vaste rust- en verblijfplaats is 
een overtreding van de Flora- en faunawet. Voor een dergelijke overtreding dient een 
ontheffing voor de Flora- en faunawet te worden aangevraagd.  
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Montferland heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een 

akoestisch onderzoek naar industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van 

woningbouwplan Varwijk aan de Kerkweg in Zeddam.  

 

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van woningen op dit terrein. Om deze 

gewenste ontwikkeling mogelijk te maken en vast te leggen, is het van belang om het gebied door 

middel van een nieuw bestemmingsplan van een actuele juridische regeling te voorzien. 

Ten behoeve van een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure die voorziet in de realisatie van 

woningbouw is in de Wet geluidhinder bepaald dat gemeenten bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan de wettelijke grenswaarden in acht moeten nemen.  

 

Daarnaast dienen beleidskeuzes in bestemmingsplannen te worden verantwoord. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en het zorgvuldigheidsbeginsel is geluid (industrielawaai) een 

milieuaspect dat in de plantoelichting aan de orde moet komen. Inzicht dient te worden verkregen 

in de feitelijke situatie en de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren.  

 

Woningbouwplan Varwijk is geprojecteerd binnen de invloedssfeer van het bedrijf Pas Reform B.V. 

gelegen aan de Bovendorpsstraat 11 in Zeddam. Op basis van dit gegeven speelt industrielawaai 

een rol bij de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag of de realisatie van het geplande 

woningbouwplan ruimtelijk inpasbaar is. Hiertoe is binnen voorliggend onderzoek de hinderfactor 

geluid vanwege industrielawaai in beeld gebracht en wordt er beoordeeld of er voldaan kan 

worden aan de geldende normen en wordt er beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke 

kwaliteit. Om dit laatste te kunnen bepalen wordt aangesloten bij de systematiek van de                

VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’.  

 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat Pas Reform B.V. gelegen aan de 

Bovendorpstraat 11 in Zeddam in enige mate geluidsinvloed uitoefent op de grens van 

woningbouwplan Varwijk geprojecteerd aan de Kerkweg in Zeddam.  

 

Toetsing grenswaarden overeenkomstig het Activiteitenbesluit 

Toetsing van de optredende geluidsniveaus (LAr,LT en LAmax) aan de geluidgrenswaarden die gelden 

overeenkomstig het Activiteitenbesluit, leveren in de representatieve bedrijfssituatie geen 

overschrijding op. 

 

Voor de incidentele bedrijfssituatie gelden in principe geen geluidsgrenswaarden. De optredende 

geluidsniveaus zijn voor deze bedrijfssituatie, zolang hier geen specifieke geluidsgrenswaarden 

voor zijn opgenomen door het bevoegd gezag niet toetsbaar. 
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Toetsing richtwaarden volgens Publicatie Bedrijven en Milieuzonering 

LAr,LT 

Toetsing van de richtwaarden die gelden volgens de Publicatie Bedrijven en Milieuzonering met 

betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau levert in de representatieve bedrijfs-

situatie in de noordwesthoek van het woningbouwplan een overschrijding op. De overschrijding 

van de richtwaarde bedraagt  maximaal 1 dB gedurende de nachtperiode en wordt veroorzaakt 

door de drie dakventilatoren (bronnen 48, 49 en 50) ten behoeve van de benodigde 

ruimteventilatie. 

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 4 dB gedurende de avondperiode en 1 dB 

gedurende de nachtperiode. In deze situatie wordt de overschrijding veroorzaakt als gevolg van 

bovengenoemde drie dakventilatoren (bronnen 48, 49 en 50), de lasdampafzuiging 

(bronnen 45, 46 en 47) en de ventilatieopeningen in de lichtstraat (bronnen 31 t/m 40). 

 

Voor de noordelijke helft van het woningbouwplan gelden vooralsnog beperkingen voor het 

bouwen van woningen. Het beperken van de uiterste bebouwingsgrens is een mogelijke 

oplossingsrichting. Een andere mogelijkheid is het treffen van bronmaatregelen aan de 

dakventilatoren. Deze maatregel beperkt de geluidemissie in de representatieve bedrijfssituatie. 

Als overwerk in de avondperiode is toegestaan en aan acceptabel woon- en leefklimaat zal moeten 

worden gewaarborgd dat dienen geluidsbeperkende maatregelen aan de dakventilatoren, de 

lasdampafzuiging en de ventilatieopeningen van de aanwezige lichtstraten te worden overwogen. 

Hierbij zal moeten worden gedacht aan het aanbrengen van geluiddempers op de dakventilatoren 

en de lasdampafzuiging en het aanbrengen van  akoestische roosters op de ventilatieopeningen 

van de lichtstraten.    

 

LAmax 

Uit de rekenresultaten volgt dat er in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de 

geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat piekgeluiden die optreden als gevolg van het laden en lossen ten behoeve van de 

inrichting worden gedurende de dagperiode uitgesloten van beoordeling.  

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 2 dB gedurende de avondperiode en 

maximaal 7 dB gedurende de nachtperiode. De optredende geluidspieken zijn het gevolg van 

optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens die gedurende een beperkt aantal keren per jaar 

gedurende de avond- en nachtperiode op de inrichting rijden. 

 

Voor het deel van het bouwplan dat wordt omsloten door de denkbeeldige driehoek gelegen 

tussen de beoordelingspunten 21, 23 en 39 gelden vooralsnog beperkingen voor het bouwen van 

woningen. Organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stellen van strikte voorwaarden 

wanneer dergelijke situaties zich voor mogen doen, leiden mogelijk tot een acceptabel woon- en 

leefklimaat. 
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Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 

Toetsing van de optredende equivalente geluidsniveaus (LAeq) aan de voorkeursgrenswaarde ten 

gevolge van indirecte hinder (de zogenaamde verkeersaantrekkende werking) van                     

50 dB(A)-etmaalwaarde levert op de gevels van bestaande woningen en ter plaatse van de 

woningbouwplangrens geen overschrijding op. 

 

  



 
I.2009.0063.05.R001  
Woningbouwplan Varwijk, Zeddam – Akoestisch onderzoek 

k:\doc\i\2009\006305\i2009006305r001.docx 16-08-2012 6 

Inhoudsopgave Pagina 

1. INLEIDING................................................................................................................... 7 

2. OMGEVINGSSITUATIE .................................................................................................. 8 

3. WETTELIJK KADER ....................................................................................................... 9 

3.1 VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ ........................................................... 9 

3.2 Vigerende milieuvergunning ................................................................................ 10 

4. VERGUNDE BEDRIJFSSITUATIE PAS REFORM B.V. (INDUSTRIELAWAAI) ...................... 11 

4.2 Laad- en losactiviteiten ....................................................................................... 12 

5. GELUIDSBRONNEN .................................................................................................... 13 

5.1 Bedrijfsduurcorrecties ......................................................................................... 13 

6. OVERDRACHTSBEREKENINGEN INDUSTRIELAWAAI ..................................................... 16 

6.1 Objecten ............................................................................................................ 16 

6.2 Rekenpunten ...................................................................................................... 16 

6.3 Rekenresultaten .................................................................................................. 17 

7. CONCLUSIE ............................................................................................................... 26 

 

Figuren en Bijlagen 

 

Figuur 1:  Locatie onderzoeksgebied  

Figuur 2:  Computerplot omgeving woningbouwplan Varwijk in Zeddam  

                inclusief de ligging van de beoordelingspunten 

 

Bijlage 1:  Invoergegevens geluidsbronnen 

Bijlage 2:  Invoergegevens objecten 

Bijlage 3:  Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT)  

Bijlage 4:  Rekenresultaten maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) 

Bijlage 5:  Rekenresultaten equivalente geluidsniveaus (LAeq) als gevolg van de indirecte hinder 

(verkeersaantrekkende werking)  

 



 
I.2009.0063.05.R001  
Woningbouwplan Varwijk, Zeddam – Akoestisch onderzoek 

k:\doc\i\2009\006305\i2009006305r001.docx 16-08-2012 7 

1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Montferland heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een 

akoestisch onderzoek naar industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van 

woningbouwplan Varwijk aan de Kerkweg in Zeddam.  

 

Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van woningen op dit terrein. Om deze 

gewenste ontwikkeling mogelijk te maken en vast te leggen, is het van belang om het gebied door 

middel van een nieuw bestemmingsplan van een actuele juridische regeling te voorzien. 

Ten behoeve van een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure die voorziet in de realisatie van 

woningbouw is in de Wet geluidhinder bepaald dat gemeenten bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan de wettelijke grenswaarden in acht moeten nemen.  

 

Daarnaast dienen beleidskeuzes in bestemmingsplannen te worden verantwoord. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en het zorgvuldigheidsbeginsel is geluid (industrielawaai) een 

milieuaspect dat in de plantoelichting aan de orde moet komen. Inzicht dient te worden verkregen 

in de feitelijke situatie en de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren.  

 

Woningbouwplan Varwijk is geprojecteerd binnen de invloedssfeer van het bedrijf Pas Reform B.V. 

gelegen aan de Bovendorpsstraat 11 in Zeddam. Op basis van dit gegeven speelt industrielawaai 

een rol bij de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag of de realisatie van het geplande 

woningbouwplan ruimtelijk inpasbaar is. Hiertoe is binnen voorliggend onderzoek de hinderfactor 

geluid vanwege industrielawaai in beeld gebracht en wordt er beoordeeld of er voldaan kan 

worden aan de geldende normen en wordt er beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke 

kwaliteit. Om dit laatste te kunnen bepalen wordt aangesloten bij de systematiek van de                 

VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’.  

 

Uitgangspunt voor dit onderzoek is de recentelijk (lees: medio november 2011) gemelde 

bedrijfssituatie van Pas Reform B.V.. Deze situatie staat beschreven in het akoestisch onderzoek 

dat is opgesteld door Know How Acoustics uit Arnhem met kenmerk PRF-ZD/1001/R001 van 

15 november 2011. 

 

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de omgevingssituatie (hoofdstuk 2), het wettelijk 

kader (hoofdstuk 3), de vergunde representatieve en incidentele bedrijfssituatie (hoofdstuk 4), 

de geluidsbronnen (hoofdstuk 5), de rekenresultaten (hoofdstuk 6 en 7) en een nadere 

beschouwing daarvan (hoofdstuk 8). Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de 

richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. 
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2. Omgevingssituatie 

Het woningbouwplan is geprojecteerd ten zuiden van Pas Reform B.V. en ten westen van de 

Kerkweg in Zeddam. Momenteel is dit terrein deels in gebruik door Pas Reform B.V. Een gebouw 

op dit terrein fungeert als opslaggebouw. Een overzicht van het onderzoeksgebied is gegeven in 

figuur 1. In deze figuur is de grens van het bedrijfsterrein van Pas Reform B.V. gegeven en de 

grens van het voorgenomen woningbouwplan.  
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3. Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het wettelijk kader voor de beoordeling van het 

milieuaspect geluid bij een ruimtelijke onderbouwing. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 

gemeente Monferland, waartoe Zeddam behoort niet over een nota-industrielawaai beschikt. 

 

3.1 VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van nieuwe 

woningen is het, indien die woningen zijn geprojecteerd op gronden die liggen binnen de 

invloedssfeer van bedrijven en voorzieningen, noodzakelijk in ieder geval te toetsen aan de              

VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.  

 

In deze VNG-publicatie (editie 2009) wordt voor een aantal milieuaspecten per activiteit een 

indicatieve richtafstand tussen bedrijven annex voorzieningen en woningen gegeven die geldt als 

advieswaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een dergelijke ontwikkeling betreft de realisatie van 

nieuwe bedrijven, voorzieningen of nieuwe woningen. De richtafstanden hebben betrekking op 

een omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Het woningbouwplan Varwijk komt overeen met een 

dergelijk type woonomgeving.  

 

In bijlage 5 van de VNG-publicatie wordt een stappenplan omschreven om de geluidhinder te 

beoordelen. In stap 1 wordt onderzocht of er geluidgevoelige bestemmingen binnen de 

richtafstand liggen. In de VNG-publicatie is een activiteitenlijst opgenomen van waaruit per 

bedrijfstype de indicatieve richtwaarde (geluidhindercontour) voor industrielawaai op een 

bepaalde afstand van de grens van het betreffende bedrijf volgt.  

 

Voor bedrijven die machines en apparaten vervaardigen (SBI code 29-1993 en SBI code 27, 28 en 

33-2008 nummer 2 (productieoppervlak groter of gelijk aan  2.000 m2) waarin Pas Reform B.V. als 

ontwikkelaar, producent en verkoper van broederijtechnologie kan worden ingedeeld, wordt een 

indicatieve afstand van 200 m aangegeven. Voor dergelijke inrichtingen geldt dat de aan te 

houden afstand veelal primair wordt bepaald door het milieuaspect geluid. Uit figuur 1 volgt dat 

het woningbouwplan is gelegen binnen circa 35 meter van de grens van de inrichting. 

Hiermee wordt dus niet voldaan aan de richtafstand van 200 meter. Op basis hiervan dient de 

volgende stap uit het stappenplan te worden doorlopen en dient onderzocht te worden of na 

realisatie van het woningbouwplan er sprake is van een acceptabel akoestisch leefklimaat. 

 

In stap 2 worden streefwaarden geformuleerd, die gelden voor nieuwe woningen. Voor het 

gebiedstype ‘rustige woonwijk’ gelden de volgende streefwaarden: 

 45 dB(A)-etmaalwaarde voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT); 

 65 dB(A)-etmaalwaarde voor maximale geluidniveaus (piekgeluiden LAmax); 

 50 dB(A)-etmaalwaarde voor de indirecte hinder (LAeq).  
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Indien stap 2 niet toereikend is kan afgeweken worden van bovengenoemde waarden tot 

onderstaande waarden (stap 3): 

 50 dB(A)-etmaalwaarde voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT); 

 70 dB(A)-etmaalwaarde voor maximale geluidniveaus (piekgeluiden LAmax); 

 50 dB(A)-etmaalwaarde voor de indirecte hinder (LAeq).  

Het bevoegd gezag dient dan echter te motiveren waarom deze geluidsbelasting voor de 

betreffende situatie acceptabel wordt geacht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds 

aanwezige geluidsbelasting dient te worden betrokken. 

 

Bij een hogere geluidsbelasting dan stap 3 is (buitenplanse) inpassing doorgaans niet mogelijk. 

Indien het bevoegd gezag toch tot inpassing wil overgaan, dient dit grondig te worden onderzocht 

en onderbouwd. 

3.2 Vigerende milieuvergunning 

Naast het volgen van de systematiek uit de VNG-publicatie zijn de optredende geluidsniveaus 

daarnaast ook getoetst aan de geluidsgrenswaarden zoals deze zijn opgenomen in de vigerende 

milieuvergunning. Hierbij is ook gekeken naar de bestaande woningen van derden. 

 

De in voorliggende rapportage gehanteerde akoestisch representatieve en incidentele 

bedrijfssituatie van Pas Reform B.V. betreft de vergunde bedrijfssituatie van het bedrijf. 

Deze bedrijfssituatie volgt uit het door Know How Acoustics Raadgevend Ingenieursbureau 

uitgevoerde akoestisch onderzoek met kenmerk PRF-ZD/1001/R001 van 15 november 2011 dat 

onderdeel uitmaakt van de melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf heeft, 

vooralsnog bekend, geen concrete uitbreidingsplannen waarbinnen voorliggend onderzoek geen 

rekening mee is gehouden.  

 
Een fysieke uitbreiding binnen de bestaande inrichtingsgrens is maar zeer beperkt mogelijk. 

Uitgangspunt blijft dan ook de vergunde bedrijfssituatie van het bedrijf, maar dan zonder het 

gebouw dat op het terrein ligt dat bestemd moet worden voor woningbouw.  
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4. Vergunde bedrijfssituatie Pas Reform B.V. (industrielawaai) 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

 het door Know How Acoustics Raadgevend Ingenieursbureau uitgevoerde akoestisch onderzoek 

met kenmerk PRF-ZD/1001/R001 van 15 november 2011 dat onderdeel uitmaakt van de 

melding in het kader van het Activiteitenbesluit uit 2011; 

 locatieaanduidingstekening van de grens van het voorgenomen woningbouwplan; 

 digitale kadastrale omgevingskaart. 

 

Bovengenoemde gegevens zijn aangeleverd door de gemeente Montferland. De digitale kadastrale 

omgevingskaart is gedownload van de internetsite van het kadaster. 

 

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek 

tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de 

representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Dit is een etmaal 

waarin de inrichting in werking is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. 

Het etmaal wordt in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:  

 de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

 de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 

 de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 

 

De dag-, avond- en nachtperioden worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. Voor het vaststellen van 

de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 

 de stationaire bronnen en bijbehorende bedrijfstijden in de representatieve bedrijfssituatie; 

 het aantal te verwachten verkeersbewegingen (vracht- en personenwagens) op het terrein van 

de inrichting (mobiele geluidsbronnen); 

 de route en verblijfstijd van de voertuigen; 

 de voorkomende laad- en losactiviteiten. 

 

Een bedrijfssituatie die maximaal twaalf dagen per jaar voorkomt maakt geen onderdeel uit van de 

representatieve bedrijfssituatie. Het betreft een zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. 

Deze situatie is afzonderlijk in beeld gebracht en beoordeeld. 

 

Hiervoor is gebruikgemaakt van de gegevens zoals vermeld in het akoestisch onderzoek uitgevoerd 

door Know How Acoustics in 2011. 

 

4.1.1 Stationaire geluidsbronnen 

De relevante stationaire geluidsbronnen bestaan uit op het van de metaalafdeling opgestelde 

lasdampafzuigingen, een rookgasafvoer van de CV-ketel en diverse dakventilatoren ten behoeve 

van de noodzakelijke ruimteventilatie. Daarnaast is er sprake van geluidsuitstraling door in het dak 

van de metaalafdeling aangebrachte lichtstraten en ventilatieopeningen als gevolg van het 

ontstane geluidsdrukniveau in de metaalafdeling door uitvoeren van diverse metaalbewerkingen. 
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4.1.2 Mobiele geluidsbronnen 

De mobiele geluidsbronnen op het terrein van de inrichting bestaan uit personenwagens van 

personeel en bezoekers en vrachtwagens van leveranciers die het terrein bezoeken. Daarnaast is 

er sprake van een heftruckbeweging die plaatsvindt buiten op het terrein van de inrichting en 

deels op de openbare weg. Het betreft vervoer van materialen tussen het voormalige 

houtmagazijn en het ontvangstmagazijn. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van deze 

voertuigaantallen. 

 

Tabel 1 
Aantal te onderscheiden voertuigen bij  Pas Reform B.V. 

op het terrein van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie 

inrichting/type voertuig aantallen per periode 

 dagperiode 

07.00 – 19.00 uur 

avondperiode 

19.00 – 23.00 uur 

nachtperiode 

23.00 - 07.00 uur 

 personenwagens op parkeerterrein 45 aankomst en 45 vertrek 1) - - 

 vrachtwagens 2 aankomst en 2 vertrek 

voor dockshelters oostzijde 2) 

- - 

 heftruckbeweging op openbare weg 40 x tussen voormalig houtmagazijn en 

ontvangstmagazijn (via Bovendorpstraat) 

- - 

 heftruckbeweging op terrein 30 min bij houtmagazijn - - 

 heftruckbeweging op terrein 2 uur bij ontvangstmagazijn - - 

1) in de tekst van het rapport wordt het aantal van circa 40 personenwagens aankomst en vertrek genoemd. In het 
akoestisch rekenmodel is 45 stuks aangehouden. 

2) overige vrachtwagens en de  bestelwagens worden op straat geparkeerd en vervolgens gelost en komen dus niet 
op het terrein van Pas Reform B.V. 

 

4.2 Laad- en losactiviteiten 

Voorkomende laad- en losactiviteiten worden uitgevoerd met behulp van een elektrisch 

aangedreven heftrucks of met behulp van palletwagens bij de dockshelter. Daarnaast is ook 

rekening gehouden met het starten van een vrachtwagen.  
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5. Geluidsbronnen 

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de te onderscheiden akoestisch relevante geluidsbronnen 

op het terrein van Pas Reform B.V. in Zeddam. Een overzicht van alle brongegevens, inclusief 

bijbehorende spectra zijn opgenomen in bijlage 1. In de figuur van deze bijlage is de ligging van 

de geluidsbronnen weergegeven. 

5.1 Bedrijfsduurcorrecties 

De correctieterm voor de bedrijfsduur brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een 

bepaalde tijd binnen de beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) in werking is.   

In tabel 2 zijn de brongegevens ter bepaling van de bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) in de 

representatieve en incidentele bedrijfssituatie samengevat. In tabel 3 is dit zelfde overzicht 

opgenomen voor de indirecte hinder. De bedrijfsduurcorrectieterm staat per bron en periode 

vermeld bij de brongegevens in bijlage 1.  

 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de stationaire geluidsbronnen wordt als volgt berekend: 

b

o

b
T

nT
C

.
log10  

waarin: 

To  = beoordelingsperiode (in minuten) 

Tb  = bedrijfsduur (in minuten) 

n  = het aantal deelbronnen waar mogelijk de stationaire bron over is verdeeld 

 

De bedrijfsduurcorrectieterm voor de mobiele bronnen wordt als volgt berekend: 

1000...

.
log10

vTN

nl
C

o

b  

waarin: l = de rijlengte (in meter) 

 n = het aantal voertuigen 

 N = het aantal deelbronnen 

 To = de beoordelingsperiode (in uur) 

 v = de rijsnelheid (in km/uur) 
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Tabel 2 

Overzicht geluidsbronnen Pas Reform B.V. in de representatieve en incidentele bedrijfssituatie 

omschrijving bronvermogen bronnr. bedrijfsduur per periode 

 Lwr/LWr, Amax in dB(A)  dagperiode 

07.00 – 19.00 uur 

avondperiode 

23.00 – 07.00 uur 

nachtperiode 

23.00 – 07.00 uur 

representatieve bedrijfssituatie: 

stationaire bronnen:      

lichtstraat 1-6  66-69/72-80 01-30 10 uur - - 

ventilatieopening :      

 kop lichtstraat 1-5 72/76-84 31-40 10 uur - - 

 midden lichtstraat 2,4,6 70-74/82-84 41-43 10 uur - - 

rookgasafvoer CV 72/n.v.t. 44 10 uur 10 % v/d tijd 10 % v/d tijd 

lasdampafzuiging 81/n.v.t. 45-47 10 uur - - 

dakventilator ruimteventilatie 78/n.v.t. 48-50 10 uur 4 uur 8 uur 

mobiele bronnen :      

Personenwagens parkeerterrein 90/95 PP1 90 x, 9 m, n=2, v=15 - - 

 90/95 PP2 45 x, 86 m, n=18, v=15   

vrachtwagens :      

 aankomst 97/108 Va1 2 x, 50 m, n=9, v=2 - - 

 vertrek 97/102 Vv1 2 x, 50 m, n=9, v=3 - - 

heftruckbeweging  86/103 HHM1 20 x, 9 m, n=2, v=5 - - 

(voorm.hout-/ontvangstmagazijn)  HHM2 20 x, 20 m, n=5, v=5 - - 

elek. heftruck ontvangstmag. 86/95 H1-H2 13 x à 10 min, n=2 - - 

elek. Heftruck houtmagazijn 86/95 H3 10 min. - - 

laden en lossen dockshelter 79/86 L1 2 x à 10 min. - - 

vrachtwagens starten 94/102 Vs1 30 sec. - - 

storten metaal in afvalcontainer 120 PSM komt voor - - 

incidentele bedrijfssituatie : 

stationaire bronnen:      

lichtstraat 1-6  66-69/72-80 01-30 - 4 uur - 

ventilatieopening :      

 kop lichtstraat 1-5 72/76-84 31-40 - 4 uur - 

 midden lichtstraat 2,4,6 70-74/82-84 41-43 - 4 uur - 

rookgasafvoer CV 72/n.v.t. 44 - 10 % v/d tijd 10 % v/d tijd 

lasdampafzuiging 81/n.v.t. 45-47 - 4 uur - 

dakventilator ruimteventilatie 78/n.v.t. 48-50 - 4 uur 8 uur 

mobiele bronnen :      

Personenwagens parkeerterrein 90/95 PP1 - 6 x, 9 m, n=9, v=15 - 

 90/95 PP2  3 x, 86 m, n=18, v=15 - 

vrachtwagens :      

 aankomst 97/108 Va1 - 1 x, 50 m, n=9, v=2 1 x, 50 m, n=9, v=2 

 vertrek 97/102 Vv1 - 1 x, 50 m, n=9, v=3 1 x, 50 m, n=9, v=3 

heftruckbeweging  86/103 HHM1 - - - 

(voorm.hout-/ontvangstmagazijn)  HHM2 - - - 

elek. heftruck ontvangstmag. 86/95 H1-H2 - - - 

elek. Heftruck houtmagazijn 86/95 H3 - - - 

laden en lossen dockshelter 79/86 L1 - 10 min. 10 min. 

vrachtwagens starten 94/102 Vs1 - 15 sec. 15 sec. 

n.v.t. = niet van toepassing (geluidsbron is stationair van karakter veroorzaakt geen piekgeluiden) 

 

Opm.:  Voor de mobiele bronnen is het aantal voertuigen gegeven in de betreffende periode (x), inclusief de totaal afgelegde weg bij 

aankomst en/of vertrek (m), het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute is verdeeld en de gemiddelde rijsnelheid (v) in km 

per uur. 
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Tabel 3 

Overzicht geluidsbronnen indirecte hinder Pas Reform B.V. 

in de representatieve en incidentele bedrijfssituatie 

omschrijving bronvermogen bronnr. bedrijfsduur per periode 

 Lwr in dB(A)  dagperiode 

07.00 – 19.00 uur 

avondperiode 

23.00 – 07.00 uur 

nachtperiode 

23.00 – 07.00 uur 

indirecte hinder in de representatieve bedrijfssituatie: 

heftruckbewegingen op 

bovendorpstraat 

86 HBD 20 x, 46 m, n=10, v=5 - - 

personenwagens 93 PP1-VAW 45 x, 148 m, n=30, v=35 - - 

vrachtwagens:      

 west 108 VW1-VAW 2 x, 131 m, n=27, v=35 - - 

 oost 108 VW1-VAW 2 x, 86 m, n=18, v=35 - - 

indirecte hinder in de incidentele bedrijfssituatie : 

heftruckbewegingen op 

bovendorpstraat 

86 HBD - - - 

personenwagens 93 PP1-VAW - 3 x, 148 m, n=30, v=35 - 

vrachtwagens:      

 west 108 VW1-VAW - 1 x, 131 m, n=27, v=35 1 x, 131 m, n=27, v=35 

 oost 108 VW1-VAW - 1 x, 86 m, n=18, v=35 1 x, 86 m, n=18, v=35 

n.v.t. = niet van toepassing (geluidsbron is stationair van karakter veroorzaakt geen piekgeluiden) 

 

Opm.:  Voor de mobiele bronnen is het aantal voertuigen gegeven in de betreffende periode (x), inclusief de totaal afgelegde weg bij 

aankomst en/of vertrek (m), het aantal deelbronnen (n) waarin de rijroute is verdeeld en de gemiddelde rijsnelheid (v) in km 

per uur. 
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6. Overdrachtsberekeningen industrielawaai 

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van een door 

DGMR ontwikkeld computerprogramma Geomilieu (Versie 1.91), dat is gebaseerd op de 

methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. 

 

De geluidsoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal 

rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving 

ingevoerd als blokken, ‘objecten’. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren 

rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping, alsmede de 

bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie. 

6.1 Objecten 

De ingevoerde objecten zijn met nummers weergegeven in de figuren van bijlage 2.1 (gebouwen), 

bijlage 2.2 (bodemgebieden) en bijlage 2.3 (schermen). De omgeving (niet ingevoerde 

bodemgebieden) wordt akoestisch ‘absorberend’ verondersteld. 

 

6.2 Rekenpunten 

Langs de grens van het woningbouwplan zijn de beoordelingspunten 21 t/m 40 gepositioneerd. 

De beoordelingspunten zijn gekozen op respectievelijk 1,5, 5,0, 7,5 en 10,0 m boven het 

maaiveld. Daarnaast zijn de beoordelingspunten 01 t/m 16 overgenomen uit het onderzoek van 

Know How Acoustics. Het betreft beoordelingspunten gelegen op de gevel van de dichtst 

bijgelegen bestaande woningen van derden afhankelijk van het aantal bouwlagen op 

respectievelijk 1,5 en/of 5,0 m boven het maaiveld. De ligging van de beoordelingspunten is 

gegeven op figuur 2 en op de figuur van bijlage 2.4. De gegevens van de beoordelingspunten is 

eveneens opgenomen in bijlage 2.4.  Bij de berekening zijn eventuele reflecties tegen een direct 

achter het punt gelegen gevel buiten beschouwing gelaten. De invallende geluidsniveaus zijn 

derhalve berekend. De rekenresultaten zijn op bovengenoemde wijze beoordeeld. 
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6.3 Rekenresultaten 

6.3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

In tabel 4 volgt voor alle beoordelingspunten (per punt op de maatgevende hoogte) een overzicht 

van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de representatieve 

bedrijfssituatie. In tabel 5 volgen de rekenresultaten voor de incidentele bedrijfssituatie. 

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 3.     

 

De in de representatieve bedrijfssituatie optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op 

de gevels van bestaande woningen van derden worden in tabel 4 getoetst aan de 

geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit. Er gelden geen specifieke 

geluidsgrenswaarden voor de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. 

 

In de tabellen 4 en 5 worden de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus langs de 

grens van het woningbouwplan getoetst aan de richtwaarden die gelden volgens stap 2 uit de 

publicatie Bedrijven en Milieuzonering. 

 

Uit de tabellen volgt dat er in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de 

geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het activiteitenbesluit. In de representatieve 

bedrijfssituatie is er in de noordwesthoek van het woningbouwplan sprake van een overschrijding 

van de richtwaarde gedurende de nachtperiode. De overschrijding van de richtwaarde bedraagt  

maximaal 1 dB gedurende de nachtperiode en wordt veroorzaakt door de drie dakventilatoren 

(bronnen 48, 49 en 50) ten behoeve van de benodigde ruimteventilatie. 

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 4 dB gedurende de avondperiode en 1 dB 

gedurende de nachtperiode. In deze situatie wordt de overschrijding veroorzaakt als gevolg van 

bovengenoemde drie dakventilatoren (bronnen 48, 49 en 50), de lasdampafzuiging 

(bronnen 45, 46 en 47) en de ventilatieopeningen in de lichtstraat (bronnen 31 t/m 40). 

 

Voor de noordelijke helft van het woningbouwplan gelden vooralsnog beperkingen voor het 

bouwen van woningen. Het beperken van de uiterste bebouwingsgrens is een mogelijke 

oplossingsrichting. Een andere mogelijkheid is het treffen van bronmaatregelen aan de 

dakventilatoren. Deze maatregel beperkt de geluidemissie in de representatieve bedrijfssituatie. 

Als overwerk in de avondperiode is toegestaan en aan acceptabel woon- en leefklimaat zal moeten 

worden gewaarborgd dat dienen geluidsbeperkende maatregelen aan de dakventilatoren, de 

lasdampafzuiging en de ventilatieopeningen van de aanwezige lichtstraten te worden overwogen. 

Hierbij zal moeten worden gedacht aan het aanbrengen van geluiddempers op de dakventilatoren 

en de lasdampafzuiging en het aanbrengen van akoestische roosters op de ventilatieopeningen 

van de lichtstraten.    
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Tabel 4 

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAr,LT in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  rekenresultaat geluidsgrenswaarde Overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 36/37/37 50/45/40 -/-/- 

02 Bovendorpstraat 19 34/32/32 50/45/40 -/-/- 

03 Bovendorpstraat 15-17 33/38/38 50/45/40 -/-/- 

04 Bovendorpstraat 15-17 35/38/38 50/45/40 -/-/- 

05 Bovendorpstraat 10a 36/27/27 50/45/40 -/-/- 

06 Bovendorpstraat 10 39/27/27 50/45/40 -/-/- 

07 Bovendorpstraat 1 44/27/27 50/45/40 -/-/- 

08 Bovendorpstraat 9 48/32/32 50/45/40 -/-/- 

09 Bovendorpstraat 9 43/30/30 50/45/40 -/-/- 

10 Kerkweg 38 40/30/30 50/45/40 -/-/- 

11 Kerkweg 13 35/28/28 50/45/40 -/-/- 

12 Kerkweg 36 33/28/28 50/45/40 -/-/- 

13 Kerkweg 9 32/30/30 50/45/40 -/-/- 

14 Kerkweg 13 30/21/21 50/45/40 -/-/- 

15 Kerkweg 15-17 37/34/34 50/45/40 -/-/- 

16 Kerkweg 15-17 33/34/34 50/45/40 -/-/- 

punt grens plangebied LAr,LT in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

rekenresultaat richtwaarde  Overschrijding 

21 grens woningbouwplan 38/30/30 45/40/35 -/-/- 

22 grens woningbouwplan 40/32/32 45/40/35 -/-/- 

23 grens woningbouwplan 41/34/34 45/40/35 -/-/- 

24 grens woningbouwplan 43/35/35 45/40/35 -/-/- 

25 grens woningbouwplan 43/36/36 45/40/35 -/-/1 

26 grens woningbouwplan 41/34/34 45/40/35 -/-/- 

27 grens woningbouwplan 39/32/32 45/40/35 -/-/- 

28 grens woningbouwplan 37/30/30 45/40/35 -/-/- 

29 grens woningbouwplan 35/29/29 45/40/35 -/-/- 

30 grens woningbouwplan 33/27/27 45/40/35 -/-/- 

31 grens woningbouwplan 32/26/26 45/40/35 -/-/- 

32 grens woningbouwplan 32/25/25 45/40/35 -/-/- 

33 grens woningbouwplan 32/25/25 45/40/35 -/-/- 

34 grens woningbouwplan 32/25/25 45/40/35 -/-/- 

35 grens woningbouwplan 31/24/24 45/40/35 -/-/- 

36 grens woningbouwplan 32/25/25 45/40/35 -/-/- 

37 grens woningbouwplan 33/26/26 45/40/35 -/-/- 

38 grens woningbouwplan 34/27/27 45/40/35 -/-/- 

39 grens woningbouwplan 36/28/28 45/40/35 -/-/- 

40 grens woningbouwplan 37/29/29 45/40/35 -/-/- 

  zie bijlage 3.1   

1) Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
2) Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
3) Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 
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Tabel 5 

Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de incidentele bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAr,LT in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  rekenresultaat geluidsgrenswaarde Overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 -/42/37 n.v.t. n.v.t. 

02 Bovendorpstraat 19 -/34/32 n.v.t. n.v.t. 

03 Bovendorpstraat 15-17 -/44/38 n.v.t. n.v.t. 

04 Bovendorpstraat 15-17 -/44/38 n.v.t. n.v.t. 

05 Bovendorpstraat 10a -/32/27 n.v.t. n.v.t. 

06 Bovendorpstraat 10 -/33/27 n.v.t. n.v.t. 

07 Bovendorpstraat 1 -/50/47 n.v.t. n.v.t. 

08 Bovendorpstraat 9 -/32/32 n.v.t. n.v.t. 

09 Bovendorpstraat 9 -/44/40 n.v.t. n.v.t. 

10 Kerkweg 38 -/38/34 n.v.t. n.v.t. 

11 Kerkweg 13 -/36/31 n.v.t. n.v.t. 

12 Kerkweg 36 -/36/30 n.v.t. n.v.t. 

13 Kerkweg 9 -/37/32 n.v.t. n.v.t. 

14 Kerkweg 13 -/27/21 n.v.t. n.v.t. 

15 Kerkweg 15-17 -/38/34 n.v.t. n.v.t. 

16 Kerkweg 15-17 -/40/34 n.v.t. n.v.t. 

punt grens plangebied LAr,LT in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

rekenresultaat richtwaarde  Overschrijding 

21 grens woningbouwplan -/38/31 45/40/35 -/-/- 

22 grens woningbouwplan -/41/33 45/40/35 -/1/- 

23 grens woningbouwplan -/42/34 45/40/35 -/2/- 

24 grens woningbouwplan -/43/35 45/40/35 -/3/- 

25 grens woningbouwplan -/44/36 45/40/35 -/4/1 

26 grens woningbouwplan -/42/34 45/40/35 -/2/- 

27 grens woningbouwplan -/39/32 45/40/35 -/-/- 

28 grens woningbouwplan -/37/30 45/40/35 -/-/- 

29 grens woningbouwplan -/36/29 45/40/35 -/-/- 

30 grens woningbouwplan -/34/27 45/40/35 -/-/- 

31 grens woningbouwplan -/33/26 45/40/35 -/-/- 

32 grens woningbouwplan -/32/26 45/40/35 -/-/- 

33 grens woningbouwplan -/32/25 45/40/35 -/-/- 

34 grens woningbouwplan -/32/25 45/40/35 -/-/- 

35 grens woningbouwplan -/32/25 45/40/35 -/-/- 

36 grens woningbouwplan -/32/25 45/40/35 -/-/- 

37 grens woningbouwplan -/34/26 45/40/35 -/-/- 

38 grens woningbouwplan -/35/28 45/40/35 -/-/- 

39 grens woningbouwplan -/36/29 45/40/35 -/-/- 

40 grens woningbouwplan -/38/30 45/40/35 -/-/- 

  zie bijlage 3.2   

1)   Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
2)   Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
3)   Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 

         n.v.t.  geluidsgrenswaarde niet van toepassing op incidentele bedrijfssituatie 
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6.3.2 Maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax) 

Piekgeluiden ontstaan als gevolg van metaalbewerking uitgevoerd in metaalafdeling en als gevolg 

van het storten van metaal in lege afvalcontainers. Daarnaast worden er geluidspieken 

veroorzaakt als gevolg van het optrekken en manoeuvreren van de mobiele geluidsbronnen. 

De aard van deze geluidsbronnen is fluctuerend.  

 

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 4. Het maximale 

geluidsniveau (piekgeluid, LAmax) betreft een kortstondige verhoging van het momentane 

geluidsniveau gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (Cm). De in bijlage 4 genoemde waarden 

vertegenwoordigen de Li waarden minus de meteocorrectieterm (Cm).  

 

In tabel 6 wordt voor de beoordelingspunten die zijn gepositioneerd op de gevels van de 

bestaande woningen en langs de grens van het beoogde woningbouwplan (per punt op de 

maatgevende hoogte) een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, 

LAmax) in de representatieve bedrijfssituatie. In tabel 7 volgen dezelfde rekenresultaten maar dan 

voor de incidentele bedrijfssituatie.     

 

De in de representatieve bedrijfssituatie optredende maximale geluidsniveaus op de gevels van 

bestaande woningen van derden worden in tabel 6 getoetst aan de geluidsgrenswaarden die 

gelden overeenkomstig het Activiteitenbesluit. Er gelden geen specifieke geluidsgrenswaarden 

voor de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. 

  

In de tabellen 6 en 7 worden de optredende maximale geluidsniveaus langs de grens van het 

woningbouwplan getoetst aan de richtwaarden die gelden volgens stap 2 uit de publicatie 

Bedrijven en Milieuzonering. 

 

Uit de tabellen volgt dat er in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de 

geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het activiteitenbesluit. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat piekgeluiden die optreden als gevolg van het laden en lossen ten behoeve van de 

inrichting worden gedurende de dagperiode uitgesloten van beoordeling.  

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 2 dB gedurende de avondperiode en 

maximaal 7 dB gedurende de nachtperiode. De optredende geluidspieken zijn het gevolg van 

optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens die gedurende een beperkt aantal keren per jaar 

gedurende de avond- en nachtperiode op de inrichting rijden. 

 

Voor het deel van het bouwplan dat wordt omsloten door de denkbeeldige driehoek gelegen 

tussen de beoordelingspunten 21, 23 en 39 gelden vooralsnog beperkingen voor het bouwen van 

woningen. Organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stellen van strikte voorwaarden 

wanneer dergelijke situaties zich voor mogen doen, leiden mogelijk tot een acceptabel woon- en 

leefklimaat. 
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Tabel 6 

Rekenresultaten maximale geluidsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAmax in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  rekenresultaat geluidsgrenswaarde overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 51/-/- 70/65/60 -/-/- 

02 Bovendorpstraat 19 51/-/- 70/65/60 -/-/- 

03 Bovendorpstraat 15-17 50/-/- 70/65/60 -/-/- 

04 Bovendorpstraat 15-17 57/-/- 70/65/60 -/-/- 

05 Bovendorpstraat 10a 62/-/- 70/65/60 -/-/- 

06 Bovendorpstraat 10 62/-/- 70/65/60 -/-/- 

07 Bovendorpstraat 1 81/-/- 70/65/60 (11)/-/- 

08 Bovendorpstraat 9 85/-/- 70/65/60 (15)/-/- 

09 Bovendorpstraat 9 80/-/- 70/65/60 (10)/-/- 

10 Kerkweg 38 69/-/- 70/65/60 -/-/- 

11 Kerkweg 13 62/-/- 70/65/60 -/-/- 

12 Kerkweg 36 60/-/- 70/65/60 -/-/- 

13 Kerkweg 9 61/-/- 70/65/60 -/-/- 

14 Kerkweg 13 53/-/- 70/65/60 -/-/- 

15 Kerkweg 15-17 47/-/- 70/65/60 -/-/- 

16 Kerkweg 15-17 57/-/- 70/65/60 -/-/- 

punt grens plangebied LAmax in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

rekenresultaat richtwaarde  overschrijding 

21 grens woningbouwplan 62/-/- 65/60/55 -/-/- 

22 grens woningbouwplan 60/-/- 65/60/55 -/-/- 

23 grens woningbouwplan 57/-/- 65/60/55 -/-/- 

24 grens woningbouwplan 54/-/- 65/60/55 -/-/- 

25 grens woningbouwplan 52/-/- 65/60/55 -/-/- 

26 grens woningbouwplan 50/-/- 65/60/55 -/-/- 

27 grens woningbouwplan 48/-/- 65/60/55 -/-/- 

28 grens woningbouwplan 45/-/- 65/60/55 -/-/- 

29 grens woningbouwplan 44/-/- 65/60/55 -/-/- 

30 grens woningbouwplan 43/-/- 65/60/55 -/-/- 

31 grens woningbouwplan 43/-/- 65/60/55 -/-/- 

32 grens woningbouwplan 41/-/- 65/60/55 -/-/- 

33 grens woningbouwplan 44/-/- 65/60/55 -/-/- 

34 grens woningbouwplan 47/-/- 65/60/55 -/-/- 

35 grens woningbouwplan 48/-/- 65/60/55 -/-/- 

36 grens woningbouwplan 51/-/- 65/60/55 -/-/- 

37 grens woningbouwplan 52/-/- 65/60/55 -/-/- 

38 grens woningbouwplan 54/-/- 65/60/55 -/-/- 

39 grens woningbouwplan 57/-/- 65/60/55 -/-/- 

40 grens woningbouwplan 60/-/- 65/60/55 -/-/- 

  zie bijlage 4.1   

4) Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
5) Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
6) Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 

(..) Tussen haakjes vermelde waard zijn maximale geluidsniveau (piekniveau) als gevolg van laad- en losactiviteiten.    

Deze geluidsniveaus worden overeenkomstig het Activiteitenbesluit gedurende de dagperiode uitgesloten van beoordeling. 
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Tabel 7 

Rekenresultaten maximale geluidsniveaus in de incidentele bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAmax in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  rekenresultaat geluidsgrenswaarde overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 -/49/49 n.v.t. n.v.t. 

02 Bovendorpstraat 19 -/43/43 n.v.t. n.v.t. 

03 Bovendorpstraat 15-17 -/47/47 n.v.t. n.v.t. 

04 Bovendorpstraat 15-17 -/44/44 n.v.t. n.v.t. 

05 Bovendorpstraat 10a -/48/48 n.v.t. n.v.t. 

06 Bovendorpstraat 10 -/56/56 n.v.t. n.v.t. 

07 Bovendorpstraat 1 -/68/68 n.v.t. n.v.t. 

08 Bovendorpstraat 9 -/85/85 n.v.t. n.v.t. 

09 Bovendorpstraat 9 -/80/80 n.v.t. n.v.t. 

10 Kerkweg 38 -/69/69 n.v.t. n.v.t. 

11 Kerkweg 13 -/66/66 n.v.t. n.v.t. 

12 Kerkweg 36 -/64/64 n.v.t. n.v.t. 

13 Kerkweg 9 -/64/64 n.v.t. n.v.t. 

14 Kerkweg 13 -/53/47 n.v.t. n.v.t. 

15 Kerkweg 15-17 -/41/41 n.v.t. n.v.t. 

16 Kerkweg 15-17 -/47/47 n.v.t. n.v.t. 

punt grens plangebied LAmax in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

rekenresultaat richtwaarde  overschrijding 

21 grens woningbouwplan -/62/62 65/60/55 -/2/7 

22 grens woningbouwplan -/60/60 65/60/55 -/-/5 

23 grens woningbouwplan -/57/57 65/60/55 -/-/2 

24 grens woningbouwplan -/48/47 65/60/55 -/-/- 

25 grens woningbouwplan -/45/43 65/60/55 -/-/- 

26 grens woningbouwplan -/44/42 65/60/55 -/-/- 

27 grens woningbouwplan -/44/40 65/60/55 -/-/- 

28 grens woningbouwplan -/43/39 65/60/55 -/-/- 

29 grens woningbouwplan -/41/38 65/60/55 -/-/- 

30 grens woningbouwplan -/40/37 65/60/55 -/-/- 

31 grens woningbouwplan -/43/43 65/60/55 -/-/- 

32 grens woningbouwplan -/39/34 65/60/55 -/-/- 

33 grens woningbouwplan -/41/37 65/60/55 -/-/- 

34 grens woningbouwplan -/47/47 65/60/55 -/-/- 

35 grens woningbouwplan -/48/48 65/60/55 -/-/- 

36 grens woningbouwplan -/51/51 65/60/55 -/-/- 

37 grens woningbouwplan -/52/52 65/60/55 -/-/- 

38 grens woningbouwplan -/54/54 65/60/55 -/-/- 

39 grens woningbouwplan -/57/57 65/60/55 -/-/2 

40 grens woningbouwplan -/60/60 65/60/55 -/-/5 

  zie bijlage 4.2   

4)   Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
5)   Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
6)   Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 

         n.v.t.  geluidsgrenswaarde niet van toepassing op incidentele bedrijfssituatie 
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6.3.3 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 

Iedere inrichting veroorzaakt in meer of mindere mate verkeersbewegingen. De geluidhinder van 

het wegverkeer van en naar de inrichting wordt bepaald door het berekenen van het                   

wegverkeerslawaai ten gevolge van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van 

de normale verkeersstroom.  

 

Door het berekenen van het wegverkeerslawaai wordt dus het rijden op de openbare weg 

(buiten het terrein van de inrichting) beoordeeld. Dit komt overeen met de beoordelingswijze 

conform de Circulaire geluidhinder wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996.  

 

Personeel parkeert op het parkeerterrein gelegen op het oostelijke deel van het bedrijfsterrein. 

Deze voertuigen maken dan gebruik van de gecombineerde in- en uitrit gelegen aan de Kerkweg. 

Het personeel benadert het parkeerterrein via de Kerkweg, komend vanuit de richting van de 

Bovendorpstraat. Eenmaal bij de kruising met de Bovendorpstraat aangekomen, gaan deze 

voertuigen op in het heersende verkeersbeeld. Bij vertrek gebeurt dit alles in omgekeerde 

volgorde. Daarnaast is ook rekening gehouden met de dagelijks voorkomende heftruckbeweging 

op de openbare weg tussen het voormalige houtmagazijn en het ontvangstmagazijn. 

 

De vrachtwagens die goederen komen afleveren of eindproducten komen ophalen, benaderen het 

bedrijfsterrein via de Bovendorpstraat en rijden na vertrek direct de Bovendorpstraat weer op. 

Eenmaal op snelheid gekomen, gaan deze voertuigen op in het heersende verkeersbeeld. 

Uitgangspunt is dat de vrachtwagens die de inrichting bezoeken evenredig verdeeld vanuit 

westelijke dan wel vanuit oostelijke richting het bedrijf benaderden en vertrekken.  

 

Het woningbouwplan is geprojecteerd langs de Kerkweg en ondervindt derhalve geen echte hinder 

van verkeer van en naar Pas Reform B.V. Om toch duidelijkheid te verschaffen in de te 

verwachten geluidsniveaus ter plaatse van het beoogde woningbouwplan is volledigheidshalve een 

geluidsberekening uitgevoerd.  

 

In tabel 8 volgt voor alle beoordelingspunten (per punt op de maatgevende hoogte) een overzicht 

van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de representatieve 

bedrijfssituatie. In tabel 9 volgen de rekenresultaten voor de incidentele bedrijfssituatie. 

De rekenresultaten op alle beoordelingspunten zijn opgenomen in bijlage 5.     

 

De optredende geluidsniveaus worden voor het woningbouwplan getoetst aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Het Activiteitenbesluit kent geen 

geluidsgrenswaarden omtrent de zogenaamde indirecte hinder. 

 

Uit de tabellen volgt dat er ter plaatse van het woningbouwplan wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde die geldt voor de indirecte hinder.  
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Tabel 8 

Rekenresultaten indirecte hinder in de representatieve bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAr,LT in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  Rekenresultaat voorkeursgrenswaarde overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 <20/-/- n.v.t. n.v.t. 

02 Bovendorpstraat 19 <20/-/- n.v.t. n.v.t. 

03 Bovendorpstraat 15-17 21/-/- n.v.t. n.v.t. 

04 Bovendorpstraat 15-17 35/-/- n.v.t. n.v.t. 

05 Bovendorpstraat 10a 39/-/- n.v.t. n.v.t. 

06 Bovendorpstraat 10 40/-/- n.v.t. n.v.t. 

07 Bovendorpstraat 1 41/-/- n.v.t. n.v.t. 

08 Bovendorpstraat 9 35/-/- n.v.t. n.v.t. 

09 Bovendorpstraat 9 32/-/- n.v.t. n.v.t. 

10 Kerkweg 38 46/-/- n.v.t. n.v.t. 

11 Kerkweg 13 36/-/- n.v.t. n.v.t. 

12 Kerkweg 36 32/-/- n.v.t. n.v.t. 

13 Kerkweg 9 20/-/- n.v.t. n.v.t. 

14 Kerkweg 13 26/-/- n.v.t. n.v.t. 

15 Kerkweg 15-17 <20/-/- n.v.t. n.v.t. 

16 Kerkweg 15-17 40/-/- n.v.t. n.v.t. 

punt grens plangebied LAr,LT in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

Rekenresultaat richtwaarde  overschrijding 

21 grens woningbouwplan 29/-/- 50/45/40 -/-/- 

22 grens woningbouwplan 27/-/- 50/45/40 -/-/- 

23 grens woningbouwplan 25/-/- 50/45/40 -/-/- 

24 grens woningbouwplan 25/-/- 50/45/40 -/-/- 

25 grens woningbouwplan 23/-/- 50/45/40 -/-/- 

26 grens woningbouwplan 22/-/- 50/45/40 -/-/- 

27 grens woningbouwplan 20/-/- 50/45/40 -/-/- 

28 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

29 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

30 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

31 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

32 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

33 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

34 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

35 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

36 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

37 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

38 grens woningbouwplan <20/-/- 50/45/40 -/-/- 

39 grens woningbouwplan 25/-/- 50/45/40 -/-/- 

40 grens woningbouwplan 27/-/- 50/45/40 -/-/- 

  zie bijlage 5.1   

1) Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
1) Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
2) Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 

n.v.t.  geluidsgrenswaarde niet van toepassing op grond van Activiteitenbesluit 
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Tabel 9 

Rekenresultaten indirect hinder in de incidentele bedrijfssituatie 

punt bestaande woningen LAr,LT in dB(A) gedurende dag- 1)/avond- 2)/nachtperiode 2) 

  Rekenresultaat voorkeursgrenswaarde overschrijding 

01 Bovendorpstraat 6 -/25/22 n.v.t. n.v.t. 

02 Bovendorpstraat 19 -/20/<20 n.v.t. n.v.t. 

03 Bovendorpstraat 15-17 -/31/28 n.v.t. n.v.t. 

04 Bovendorpstraat 15-17 -/37/34 n.v.t. n.v.t. 

05 Bovendorpstraat 10a -/40/37 n.v.t. n.v.t. 

06 Bovendorpstraat 10 -/40/37 n.v.t. n.v.t. 

07 Bovendorpstraat 1 -/42/39 n.v.t. n.v.t. 

08 Bovendorpstraat 9 -/36/33 n.v.t. n.v.t. 

09 Bovendorpstraat 9 -/26/<20 n.v.t. n.v.t. 

10 Kerkweg 38 -/39/26 n.v.t. n.v.t. 

11 Kerkweg 13 -/30/20 n.v.t. n.v.t. 

12 Kerkweg 36 -/27/<20 n.v.t. n.v.t. 

13 Kerkweg 9 -/22/<20 n.v.t. n.v.t. 

14 Kerkweg 13 -/20/<20 n.v.t. n.v.t. 

15 Kerkweg 15-17 -/<20/<20 n.v.t. n.v.t. 

16 Kerkweg 15-17 -/41/38 n.v.t. n.v.t. 

punt grens plangebied LAr,LT in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode 3) 

Rekenresultaat richtwaarde  overschrijding 

21 grens woningbouwplan -/24/<20 50/45/40 -/-/- 

22 grens woningbouwplan -/23/<20 50/45/40 -/-/- 

23 grens woningbouwplan -/22/<20 50/45/40 -/-/- 

24 grens woningbouwplan -/21/<20 50/45/40 -/-/- 

25 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

26 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

27 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

28 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

29 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

30 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

31 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

32 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

33 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

34 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

35 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

36 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

37 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

38 grens woningbouwplan -/<20/<20 50/45/40 -/-/- 

39 grens woningbouwplan -/20/<20 50/45/40 -/-/- 

40 grens woningbouwplan -/22/<20 50/45/40 -/-/- 

  zie bijlage 5.2   

7)   Rekenresultaat op 1.5 mv+ gedurende de dagperiode indien bouwlaag aanwezig 
8)   Rekenresultaat op 5.0 mv+ gedurende de avond- en nachtperiode indien bouwlaag aanwezig 
9)   Rekenresultaat per beoordelingspunt op de maatgevende hoogte. 

         n.v.t.  geluidsgrenswaarde niet van toepassing op grond van Activiteitenbesuit 
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7. Conclusie 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat Pas Reform B.V. gelegen aan de 

Bovendorpstraat 11 in Zeddam in enige mate geluidsinvloed uitoefent op de grens van 

woningbouwplan Varwijk geprojecteerd aan de Kerkweg in Zeddam.  

 

Toetsing grenswaarden overeenkomstig het Activiteitenbesluit 

Toetsing van de optredende geluidsniveaus (LAr,LT en LAmax) aan de geluidgrenswaarden die gelden 

overeenkomstig het Activiteitenbesluit, leveren in de representatieve bedrijfssituatie geen 

overschrijding op. 

 

Voor de incidentele bedrijfssituatie gelden in principe geen geluidsgrenswaarden. De optredende 

geluidsniveaus zijn voor deze bedrijfssituatie, zolang hier geen specifieke geluidsgrenswaarden 

voor zijn opgenomen door het bevoegd gezag niet toetsbaar. 

 

Toetsing richtwaarden volgens Publicatie Bedrijven en Milieuzonering 

LAr,LT 

Toetsing van de richtwaarden die gelden volgens de Publicatie Bedrijven en Milieuzonering met 

betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau levert in de representatieve 

bedrijfssituatie in de noordwesthoek van het woningbouwplan een overschrijding op. 

De overschrijding van de richtwaarde bedraagt maximaal 1 dB gedurende de nachtperiode en 

wordt veroorzaakt door de drie dakventilatoren (bronnen 48, 49 en 50) ten behoeve van de 

benodigde ruimteventilatie. 

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 4 dB gedurende de avondperiode en 1 dB 

gedurende de nachtperiode. In deze situatie wordt de overschrijding veroorzaakt als gevolg van 

bovengenoemde drie dakventilatoren (bronnen 48, 49 en 50), de lasdampafzuiging 

(bronnen 45, 46 en 47) en de ventilatieopeningen in de lichtstraat (bronnen 31 t/m 40). 

 

Voor de noordelijke helft van het woningbouwplan gelden vooralsnog beperkingen voor het 

bouwen van woningen. Het beperken van de uiterste bebouwingsgrens is een mogelijke 

oplossingsrichting. Een andere mogelijkheid is het treffen van bronmaatregelen aan de 

dakventilatoren. Deze maatregel beperkt de geluidemissie in de representatieve bedrijfssituatie. 

Als overwerk in de avondperiode is toegestaan en aan acceptabel woon- en leefklimaat zal moeten 

worden gewaarborgd dat dienen geluidsbeperkende maatregelen aan de dakventilatoren, de 

lasdampafzuiging en de ventilatieopeningen van de aanwezige lichtstraten te worden overwogen. 

Hierbij zal moeten worden gedacht aan het aanbrengen van geluiddempers op de dakventilatoren 

en de lasdampafzuiging en het aanbrengen van akoestische roosters op de ventilatieopeningen 

van de lichtstraten.    
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LAmax 

Uit de rekenresultaten volgt dat er in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de 

geluidsgrenswaarden die gelden overeenkomstig het activiteitenbesluit. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat piekgeluiden die optreden als gevolg van het laden en lossen ten behoeve van de 

inrichting worden gedurende de dagperiode uitgesloten van beoordeling.  

 

In de incidentele bedrijfssituatie is er langs de noordgrens van het woningbouwplan sprake van 

een overschrijding van de richtwaarde van maximaal 2 dB gedurende de avondperiode en 

maximaal 7 dB gedurende de nachtperiode. De optredende geluidspieken zijn het gevolg van 

optrekkende en manoeuvrerende vrachtwagens die gedurende een beperkt aantal keren per jaar 

gedurende de avond- en nachtperiode op de inrichting rijden. 

 

Voor het deel van het bouwplan dat wordt omsloten door de denkbeeldige driehoek gelegen 

tussen de beoordelingspunten 21, 23 en 39 gelden vooralsnog beperkingen voor het bouwen van 

woningen. Organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stellen van strikte voorwaarden 

wanneer dergelijke situaties zich voor mogen doen, leiden mogelijk tot een acceptabel woon- en 

leefklimaat. 

 

Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 

Toetsing van de optredende equivalente geluidsniveaus (LAeq) aan de voorkeursgrenswaarde ten 

gevolge van indirecte hinder (de zogenaamde verkeersaantrekkende werking) van                     

50 dB(A)-etmaalwaarde levert op de gevels van bestaande woningen en ter plaatse van de 

woningbouwplangrens geen overschrijding op. 

 

Arnhem, 16 augustus 2012 

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 



Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software
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Figuur 1 en 2 
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Woningbouwplan Varwijk, Zeddam

Figuur 1

Locatie onderzoeksgebied

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 GPS + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91
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Figuur 2

Computerplot omgeving woningbouwplan Varwijk in Zeddam

inclusief de ligging van de beoordelingspunten

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91
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Bijlage 1 
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Ligging geluidsbronnen Pas Reform BV RBS LAr,LT

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91
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Bijlage 1.1I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hoek Richt. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces

H1 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214727,27   435324,82     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23  10,45 -- -- Nee Nee Nee

H2 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214728,78   435316,25     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23  10,45 -- -- Nee Nee Nee

H3 Elektr. heftruck houtmag.   214684,66   435316,85     29,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23  18,56 -- -- Nee Nee Nee

L1 Laden/lossen voor dockshelter   214763,80   435285,54     25,00     1,20 360,00   0,00 --   63,40   72,60   71,20   71,40   72,50   70,10   68,20   66,90   79,39  15,57 -- -- Nee Nee Nee

Vs1 vrachtwagens starten   214763,18   435288,93     25,00     1,50 360,00   0,00 --   59,30   69,50   78,10   85,50   91,60   88,50   81,90   70,90   94,39  31,76 -- -- Nee Nee Nee

01 lichtstraat 1   214697,22   435300,48     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72   0,79 -- -- Nee Ja Nee

02 lichtstraat 1   214701,23   435301,22     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72   0,79 -- -- Nee Ja Nee

03 lichtstraat 1   214705,46   435301,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72   0,79 -- -- Nee Ja Nee

04 lichtstraat 1   214709,49   435302,53     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72   0,79 -- -- Nee Ja Nee

05 lichtstraat 1   214713,58   435303,35     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72   0,79 -- -- Nee Ja Nee

06 lichtstraat 2   214699,13   435291,05     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48   0,79 -- -- Nee Ja Nee

07 lichtstraat 2   214703,54   435291,83     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48   0,79 -- -- Nee Ja Nee

08 lichtstraat 2   214707,93   435293,26     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48   0,79 -- -- Nee Ja Nee

09 lichtstraat 2   214712,52   435293,39     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48   0,79 -- -- Nee Ja Nee

10 lichtstraat 2   214717,27   435294,34     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48   0,79 -- -- Nee Ja Nee

11 lichtstraat 3   214700,77   435281,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

12 lichtstraat 3   214705,09   435282,59     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

13 lichtstraat 3   214709,75   435283,54     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

14 lichtstraat 3   214714,25   435284,32     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

15 lichtstraat 3   214718,74   435285,01     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

16 lichtstraat 4   214702,24   435272,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

17 lichtstraat 4   214706,73   435273,41     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

18 lichtstraat 4   214711,02   435275,06     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

19 lichtstraat 4   214715,80   435274,97     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

20 lichtstraat 4   214720,29   435275,92     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90   0,79 -- -- Nee Ja Nee

21 lichtstraat 5   214703,88   435264,00     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

22 lichtstraat 5   214708,29   435264,69     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

23 lichtstraat 5   214712,86   435265,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

24 lichtstraat 5   214717,27   435266,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

25 lichtstraat 5   214721,85   435267,20     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

26 lichtstraat 6   214705,78   435254,10     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

27 lichtstraat 6   214710,19   435254,88     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

28 lichtstraat 6   214714,51   435256,50     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

29 lichtstraat 6   214719,17   435256,61     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

30 lichtstraat 6   214723,75   435257,47     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87   0,79 -- -- Nee Ja Nee

31 vent.opening kop ls1   214695,02   435300,08     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26   0,79 -- -- Ja Nee Nee

32 vent.opening kop ls1   214716,01   435303,93     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26   0,79 -- -- Ja Nee Nee

33 vent.opening kop ls2   214696,81   435290,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26   0,79 -- -- Ja Nee Nee

34 vent.opening kop ls2   214719,54   435294,87     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26   0,79 -- -- Ja Nee Nee

35 vent.opening kop ls3   214698,47   435281,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27   0,79 -- -- Ja Nee Nee

36 vent.opening kop ls3   214721,20   435285,71     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27   0,79 -- -- Ja Nee Nee

37 vent.opening kop ls4   214699,98   435272,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27   0,79 -- -- Ja Nee Nee

38 vent.opening kop ls4   214722,69   435276,57     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27   0,79 -- -- Ja Nee Nee

39 vent.opening kop ls5   214701,58   435263,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82   0,79 -- -- Ja Nee Nee

40 vent.opening kop ls5   214724,33   435267,78     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82   0,79 -- -- Ja Nee Nee

41 vent.opening midden ls2   214708,14   435292,13     31,60     0,70 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26   0,79 -- -- Nee Nee Nee

42 vent.opening midden ls4   214711,33   435273,72     31,60     0,70 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27   0,79 -- -- Nee Nee Nee

43 vent.opening midden ls6   214714,72   435255,11     31,60     0,70 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82   0,79 -- -- Nee Nee Nee

44 rookgasafvoer CV   214720,36   435297,16     26,00    10,60 360,00   0,00 --   60,41   66,81   65,31   64,11   63,91   60,71   53,81   44,31   71,98   0,79  10,00  10,00 Nee Nee Nee

45 lasdampafzuiging   214703,61   435277,72     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15   0,79 -- -- Nee Nee Nee

46 lasdampafzuiging   214705,37   435268,94     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15   0,79 -- -- Nee Nee Nee

47 lasdampafzuiging   214707,12   435259,53     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15   0,79 -- -- Nee Nee Nee

48 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214706,58   435297,51     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09   0,79   0,00   0,00 Nee Nee Nee

49 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214710,40   435279,20     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09   0,79   0,00   0,00 Nee Nee Nee

50 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214713,82   435260,88     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09   0,79   0,00   0,00 Nee Nee Nee
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Bijlage 1.1I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep

H1 Normale puntbron Laden en lossen

H2 Normale puntbron Laden en lossen

H3 Normale puntbron Laden en lossen

L1 Normale puntbron Laden en lossen

Vs1 Normale puntbron vrachtwagens

01 Normale puntbron metaalafdeling

02 Normale puntbron metaalafdeling

03 Normale puntbron metaalafdeling

04 Normale puntbron metaalafdeling

05 Normale puntbron metaalafdeling

06 Normale puntbron metaalafdeling

07 Normale puntbron metaalafdeling

08 Normale puntbron metaalafdeling

09 Normale puntbron metaalafdeling

10 Normale puntbron metaalafdeling

11 Normale puntbron metaalafdeling

12 Normale puntbron metaalafdeling

13 Normale puntbron metaalafdeling

14 Normale puntbron metaalafdeling

15 Normale puntbron metaalafdeling

16 Normale puntbron metaalafdeling

17 Normale puntbron metaalafdeling

18 Normale puntbron metaalafdeling

19 Normale puntbron metaalafdeling

20 Normale puntbron metaalafdeling

21 Normale puntbron metaalafdeling

22 Normale puntbron metaalafdeling

23 Normale puntbron metaalafdeling

24 Normale puntbron metaalafdeling

25 Normale puntbron metaalafdeling

26 Normale puntbron metaalafdeling

27 Normale puntbron metaalafdeling

28 Normale puntbron metaalafdeling

29 Normale puntbron metaalafdeling

30 Normale puntbron metaalafdeling

31 Normale puntbron metaalafdeling

32 Normale puntbron metaalafdeling

33 Normale puntbron metaalafdeling

34 Normale puntbron metaalafdeling

35 Normale puntbron metaalafdeling

36 Normale puntbron metaalafdeling

37 Normale puntbron metaalafdeling

38 Normale puntbron metaalafdeling

39 Normale puntbron metaalafdeling

40 Normale puntbron metaalafdeling

41 Normale puntbron metaalafdeling

42 Normale puntbron metaalafdeling

43 Normale puntbron metaalafdeling

44 Normale puntbron metaalafdeling

45 Normale puntbron metaalafdeling

46 Normale puntbron metaalafdeling

47 Normale puntbron metaalafdeling

48 Normale puntbron metaalafdeling

49 Normale puntbron metaalafdeling

50 Normale puntbron metaalafdeling
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Bijlage 1.1I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

HHM1 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     29,00      0,50             9,27   5           2    20 -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89  28,11 -- --

HHM2 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     26,00      0,50            20,41   5           5    20 -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89  28,66 -- --

PP1 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50             9,41  15           2    90 -- -- --   57,90   68,20   72,70   81,90   87,10   82,00   79,90   77,30   90,02  26,29 -- --

PP2 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50            86,55  15          18    45 -- -- --   57,90   68,20   72,70   81,90   87,10   82,00   79,90   77,30   90,02  29,20 -- --

Va1 vrachtwagens aankomst     25,00      0,80            50,25   2           9     2 -- -- --   66,30   74,00   81,50   86,70   91,90   92,70   85,20   82,80   96,60  33,32 -- --

Vv1 vrachtwagens vertrek     25,00      0,80            50,25   3           9     2 -- -- --   66,40   74,30   81,90   88,30   93,50   91,30   84,10   74,30   96,75  35,08 -- --
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Bijlage 1.1I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep

HHM1 heftrucks <=> v. houtmag.

HHM2 heftrucks <=> v. houtmag.

PP1 parkeerterrein

PP2 parkeerterrein

Va1 vrachtwagens

Vv1 vrachtwagens
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Ligging geluidsbronnen Pas Reform BV IBS LAr,LT

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91

  

214700 214800

435300

  

  

Puntbron

  

Mobiele bron

  

Gebouw

  

Detail puntbron

  
Bodemgebied

  

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Bijlage 1.2I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hoek Richt. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces

H1 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214726,74   435324,65     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23 -- -- -- Nee Nee Nee

H2 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214728,78   435316,25     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23 -- -- -- Nee Nee Nee

H3 Elektr. heftruck houtmag.   214684,66   435316,85     29,00     1,00 360,00   0,00 --   59,82   71,32   77,12   80,62   79,62   79,32   76,52   72,12   86,23 -- -- -- Nee Nee Nee

L1 Laden/lossen voor dockshelter   214763,80   435285,54     25,00     1,20 360,00   0,00 --   63,40   72,60   71,20   71,40   72,50   70,10   68,20   66,90   79,39 --  13,79  16,80 Nee Nee Nee

Vs1 vrachtwagens starten   214763,18   435288,93     25,00     1,50 360,00   0,00 --   59,30   69,50   78,10   85,50   91,60   88,50   81,90   70,90   94,39 --  30,00  33,01 Nee Nee Nee

01 lichtstraat 1   214697,22   435300,48     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72 --   0,00 -- Nee Ja Nee

02 lichtstraat 1   214701,23   435301,22     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72 --   0,00 -- Nee Ja Nee

03 lichtstraat 1   214705,46   435301,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72 --   0,00 -- Nee Ja Nee

04 lichtstraat 1   214709,49   435302,53     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72 --   0,00 -- Nee Ja Nee

05 lichtstraat 1   214713,58   435303,35     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,89   53,39   58,09   63,09   64,69   58,49   58,29   53,09   68,72 --   0,00 -- Nee Ja Nee

06 lichtstraat 2   214699,13   435291,05     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48 --   0,00 -- Nee Ja Nee

07 lichtstraat 2   214703,54   435291,83     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48 --   0,00 -- Nee Ja Nee

08 lichtstraat 2   214707,93   435293,26     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48 --   0,00 -- Nee Ja Nee

09 lichtstraat 2   214712,52   435293,39     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48 --   0,00 -- Nee Ja Nee

10 lichtstraat 2   214717,27   435294,34     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,65   54,15   58,85   63,85   65,45   59,25   59,05   53,85   69,48 --   0,00 -- Nee Ja Nee

11 lichtstraat 3   214700,77   435281,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

12 lichtstraat 3   214705,09   435282,59     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

13 lichtstraat 3   214709,75   435283,54     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

14 lichtstraat 3   214714,25   435284,32     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

15 lichtstraat 3   214718,74   435285,01     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

16 lichtstraat 4   214702,24   435272,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

17 lichtstraat 4   214706,73   435273,41     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

18 lichtstraat 4   214711,02   435275,06     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

19 lichtstraat 4   214715,80   435274,97     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

20 lichtstraat 4   214720,29   435275,92     31,60     0,40 360,00   0,00 --   41,55   53,95   57,55   62,15   63,65   57,75   57,85   52,35   67,90 --   0,00 -- Nee Ja Nee

21 lichtstraat 5   214703,88   435264,00     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

22 lichtstraat 5   214708,29   435264,69     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

23 lichtstraat 5   214712,86   435265,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

24 lichtstraat 5   214717,27   435266,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

25 lichtstraat 5   214721,85   435267,20     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

26 lichtstraat 6   214705,78   435254,10     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

27 lichtstraat 6   214710,19   435254,88     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

28 lichtstraat 6   214714,51   435256,50     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

29 lichtstraat 6   214719,17   435256,61     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

30 lichtstraat 6   214723,75   435257,47     31,60     0,40 360,00   0,00 --   42,85   54,55   55,75   59,95   61,95   55,25   53,75   47,25   65,87 --   0,00 -- Nee Ja Nee

31 vent.opening kop ls1   214695,02   435300,08     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

32 vent.opening kop ls1   214716,01   435303,93     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

33 vent.opening kop ls2   214696,81   435290,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

34 vent.opening kop ls2   214719,54   435294,87     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

35 vent.opening kop ls3   214698,47   435281,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27 --   0,00 -- Ja Nee Nee

36 vent.opening kop ls3   214721,20   435285,71     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27 --   0,00 -- Ja Nee Nee

37 vent.opening kop ls4   214699,98   435272,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27 --   0,00 -- Ja Nee Nee

38 vent.opening kop ls4   214722,69   435276,57     31,60     0,40 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27 --   0,00 -- Ja Nee Nee

39 vent.opening kop ls5   214701,58   435263,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82 --   0,00 -- Ja Nee Nee

40 vent.opening kop ls5   214724,33   435267,78     31,60     0,40 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82 --   0,00 -- Ja Nee Nee

41 vent.opening midden ls2   214708,14   435292,13     31,60     0,70 360,00   0,00 --   36,27   47,97   57,17   65,77   69,77   68,67   66,67   59,07   74,26 --   0,00 -- Nee Nee Nee

42 vent.opening midden ls4   214711,33   435273,72     31,60     0,70 360,00   0,00 --   35,57   46,97   55,57   63,17   67,67   66,77   64,87   58,37   72,27 --   0,00 -- Nee Nee Nee

43 vent.opening midden ls6   214714,72   435255,11     31,60     0,70 360,00   0,00 --   36,87   47,57   53,77   60,97   65,97   64,27   60,77   53,27   69,82 --   0,00 -- Nee Nee Nee

44 rookgasafvoer CV   214720,36   435297,16     26,00    10,60 360,00   0,00 --   60,41   66,81   65,31   64,11   63,91   60,71   53,81   44,31   71,98 --  10,00  10,00 Nee Nee Nee

45 lasdampafzuiging   214703,61   435277,72     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15 --   0,00 -- Nee Nee Nee

46 lasdampafzuiging   214705,37   435268,94     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15 --   0,00 -- Nee Nee Nee

47 lasdampafzuiging   214707,12   435259,53     31,60     0,30 360,00   0,00 --   47,13   65,03   70,53   79,13   74,73   65,73   55,83   50,03   81,15 --   0,00 -- Nee Nee Nee

48 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214706,58   435297,51     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09 --   0,00   0,00 Nee Nee Nee

49 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214710,40   435279,20     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09 --   0,00   0,00 Nee Nee Nee

50 nieuwe dakventilator, ruimteventilatie   214713,82   435260,88     31,60     1,80 360,00   0,00 --   48,73   70,33   71,83   71,33   71,83   68,93   61,93   48,63   78,09 --   0,00   0,00 Nee Nee Nee
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Bijlage 1.2I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep

H1 Normale puntbron Laden en lossen

H2 Normale puntbron Laden en lossen

H3 Normale puntbron Laden en lossen

L1 Normale puntbron Laden en lossen

Vs1 Normale puntbron vrachtwagens

01 Normale puntbron metaalafdeling

02 Normale puntbron metaalafdeling

03 Normale puntbron metaalafdeling

04 Normale puntbron metaalafdeling

05 Normale puntbron metaalafdeling

06 Normale puntbron metaalafdeling

07 Normale puntbron metaalafdeling

08 Normale puntbron metaalafdeling

09 Normale puntbron metaalafdeling

10 Normale puntbron metaalafdeling

11 Normale puntbron metaalafdeling

12 Normale puntbron metaalafdeling

13 Normale puntbron metaalafdeling

14 Normale puntbron metaalafdeling

15 Normale puntbron metaalafdeling

16 Normale puntbron metaalafdeling

17 Normale puntbron metaalafdeling

18 Normale puntbron metaalafdeling

19 Normale puntbron metaalafdeling

20 Normale puntbron metaalafdeling

21 Normale puntbron metaalafdeling

22 Normale puntbron metaalafdeling

23 Normale puntbron metaalafdeling

24 Normale puntbron metaalafdeling

25 Normale puntbron metaalafdeling

26 Normale puntbron metaalafdeling

27 Normale puntbron metaalafdeling

28 Normale puntbron metaalafdeling

29 Normale puntbron metaalafdeling

30 Normale puntbron metaalafdeling

31 Normale puntbron metaalafdeling

32 Normale puntbron metaalafdeling

33 Normale puntbron metaalafdeling

34 Normale puntbron metaalafdeling

35 Normale puntbron metaalafdeling

36 Normale puntbron metaalafdeling

37 Normale puntbron metaalafdeling

38 Normale puntbron metaalafdeling

39 Normale puntbron metaalafdeling

40 Normale puntbron metaalafdeling

41 Normale puntbron metaalafdeling

42 Normale puntbron metaalafdeling

43 Normale puntbron metaalafdeling

44 Normale puntbron metaalafdeling

45 Normale puntbron metaalafdeling

46 Normale puntbron metaalafdeling

47 Normale puntbron metaalafdeling

48 Normale puntbron metaalafdeling

49 Normale puntbron metaalafdeling

50 Normale puntbron metaalafdeling
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Bijlage 1.2I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

HHM1 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     29,00      0,50             9,27   5           2 -- -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89 -- -- --

HHM2 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     26,00      0,50            20,41   5           5 -- -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89 -- -- --

PP1 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50             9,41  15           2 --     6 -- --   57,90   68,20   72,70   81,90   87,10   82,00   79,90   77,30   90,02 --  33,27 --

PP2 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50            86,55  15          18 --     3 -- --   57,90   68,20   72,70   81,90   87,10   82,00   79,90   77,30   90,02 --  36,19 --

Va1 vrachtwagens aankomst     25,00      0,80            50,25   2           9 --     1     1 --   66,30   74,00   81,50   86,70   91,90   92,70   85,20   82,80   96,60 --  31,56  34,57

Vv1 vrachtwagens vertrek     25,00      0,80            50,25   3           9 --     1     1 --   66,40   74,30   81,90   88,30   93,50   91,30   84,10   74,30   96,75 --  33,32  36,33
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Bijlage 1.2I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep

HHM1 heftrucks <=> v. houtmag.

HHM2 heftrucks <=> v. houtmag.

PP1 parkeerterrein

PP2 parkeerterrein

Va1 vrachtwagens

Vv1 vrachtwagens
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Ligging geluidsbronnen Pas Reform BV RBS LAmax

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie] , Geomilieu V1.91
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0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Bijlage 1.3I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hoek Richt. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces

H1 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214726,74   435324,65     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72  10,45 -- -- Nee Nee Nee

H2 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214728,78   435316,25     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72  10,45 -- -- Nee Nee Nee

H3 Elektr. heftruck houtmag.   214684,66   435316,85     29,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72  18,56 -- -- Nee Nee Nee

L1 Laden/lossen voor dockshelter   214763,80   435285,54     25,00     1,20 360,00   0,00 --   70,40   79,60   78,20   78,40   79,50   77,10   75,20   73,90   86,39  15,57 -- -- Nee Nee Nee

PSM Piek storten metaal in lege afvalcontainer   214725,79   435318,14      0,00     2,00 360,00   0,00 --   63,50   82,90   91,60   98,10  109,70  115,50  116,70  110,50  120,15   0,00 -- -- Nee Nee Nee

Vs1 vrachtwagens starten   214763,18   435288,93     25,00     1,50 360,00   0,00 --   71,40   79,30   86,90   93,30   98,50   96,30   89,10   79,30  101,75  31,76 -- -- Nee Nee Nee

01 lichtstraat 1   214697,22   435300,48     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52   0,00 -- -- Nee Ja Nee

02 lichtstraat 1   214701,23   435301,22     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52   0,00 -- -- Nee Ja Nee

03 lichtstraat 1   214705,46   435301,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52   0,00 -- -- Nee Ja Nee

04 lichtstraat 1   214709,49   435302,53     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52   0,00 -- -- Nee Ja Nee

05 lichtstraat 1   214713,58   435303,35     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52   0,00 -- -- Nee Ja Nee

06 lichtstraat 2   214699,13   435291,05     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28   0,00 -- -- Nee Ja Nee

07 lichtstraat 2   214703,54   435291,83     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28   0,00 -- -- Nee Ja Nee

08 lichtstraat 2   214707,93   435293,26     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28   0,00 -- -- Nee Ja Nee

09 lichtstraat 2   214712,52   435293,39     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28   0,00 -- -- Nee Ja Nee

10 lichtstraat 2   214717,27   435294,34     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28   0,00 -- -- Nee Ja Nee

11 lichtstraat 3   214700,77   435281,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

12 lichtstraat 3   214705,09   435282,59     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

13 lichtstraat 3   214709,75   435283,54     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

14 lichtstraat 3   214714,25   435284,32     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

15 lichtstraat 3   214718,74   435285,01     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

16 lichtstraat 4   214702,24   435272,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

17 lichtstraat 4   214706,73   435273,41     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

18 lichtstraat 4   214711,02   435275,06     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

19 lichtstraat 4   214715,80   435274,97     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

20 lichtstraat 4   214720,29   435275,92     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11   0,00 -- -- Nee Ja Nee

21 lichtstraat 5   214703,88   435264,00     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

22 lichtstraat 5   214708,29   435264,69     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

23 lichtstraat 5   214712,86   435265,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

24 lichtstraat 5   214717,27   435266,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

25 lichtstraat 5   214721,85   435267,20     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

26 lichtstraat 6   214705,78   435254,10     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

27 lichtstraat 6   214710,19   435254,88     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

28 lichtstraat 6   214714,51   435256,50     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

29 lichtstraat 6   214719,17   435256,61     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

30 lichtstraat 6   214723,75   435257,47     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38   0,00 -- -- Nee Ja Nee

31 vent.opening kop ls1   214695,02   435300,08     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34   0,00 -- -- Ja Nee Nee

32 vent.opening kop ls1   214716,01   435303,93     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34   0,00 -- -- Ja Nee Nee

33 vent.opening kop ls2   214696,81   435290,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34   0,00 -- -- Ja Nee Nee

34 vent.opening kop ls2   214719,54   435294,87     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34   0,00 -- -- Ja Nee Nee

35 vent.opening kop ls3   214698,47   435281,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Ja Nee Nee

36 vent.opening kop ls3   214721,20   435285,71     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Ja Nee Nee

37 vent.opening kop ls4   214699,98   435272,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Ja Nee Nee

38 vent.opening kop ls4   214722,69   435276,57     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Ja Nee Nee

39 vent.opening kop ls5   214701,58   435263,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   34,97   45,87   59,37   67,97   73,47   70,17   64,87   54,17   76,35   0,00 -- -- Ja Nee Nee

40 vent.opening kop ls5   214724,33   435267,78     31,60     0,40 360,00   0,00 --   34,97   45,87   59,37   67,97   73,47   70,17   64,87   54,17   76,35   0,00 -- -- Ja Nee Nee

41 vent.opening midden ls2   214708,14   435292,13     31,60     0,70 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34   0,00 -- -- Nee Nee Nee

42 vent.opening midden ls4   214711,33   435273,72     31,60     0,70 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Nee Nee Nee

43 vent.opening midden ls6   214714,72   435255,11     31,60     0,70 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26   0,00 -- -- Nee Nee Nee
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Bijlage 1.3I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep

H1 Normale puntbron

H2 Normale puntbron

H3 Normale puntbron

L1 Normale puntbron

PSM Normale puntbron

Vs1 Normale puntbron

01 Normale puntbron metaalafdeling

02 Normale puntbron metaalafdeling

03 Normale puntbron metaalafdeling

04 Normale puntbron metaalafdeling

05 Normale puntbron metaalafdeling

06 Normale puntbron metaalafdeling

07 Normale puntbron metaalafdeling

08 Normale puntbron metaalafdeling

09 Normale puntbron metaalafdeling

10 Normale puntbron metaalafdeling

11 Normale puntbron metaalafdeling

12 Normale puntbron metaalafdeling

13 Normale puntbron metaalafdeling

14 Normale puntbron metaalafdeling

15 Normale puntbron metaalafdeling

16 Normale puntbron metaalafdeling

17 Normale puntbron metaalafdeling

18 Normale puntbron metaalafdeling

19 Normale puntbron metaalafdeling

20 Normale puntbron metaalafdeling

21 Normale puntbron metaalafdeling

22 Normale puntbron metaalafdeling

23 Normale puntbron metaalafdeling

24 Normale puntbron metaalafdeling

25 Normale puntbron metaalafdeling

26 Normale puntbron metaalafdeling

27 Normale puntbron metaalafdeling

28 Normale puntbron metaalafdeling

29 Normale puntbron metaalafdeling

30 Normale puntbron metaalafdeling

31 Normale puntbron metaalafdeling

32 Normale puntbron metaalafdeling

33 Normale puntbron metaalafdeling

34 Normale puntbron metaalafdeling

35 Normale puntbron metaalafdeling

36 Normale puntbron metaalafdeling

37 Normale puntbron metaalafdeling

38 Normale puntbron metaalafdeling

39 Normale puntbron metaalafdeling

40 Normale puntbron metaalafdeling

41 Normale puntbron metaalafdeling

42 Normale puntbron metaalafdeling

43 Normale puntbron metaalafdeling

9-8-2012 10:46:05Geomilieu V1.91



Bijlage 1.3I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Groep

HHM1 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     29,00      0,50             9,27   5           2    20 -- -- --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72  28,11 -- --

HHM2 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     26,00      0,50            20,41   5           5    20 -- -- --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72  28,66 -- --

PP1 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50             9,41  15           2    90 -- -- --   62,90   73,20   77,70   86,90   92,10   87,00   84,90   82,30   95,02  26,29 -- --

PP2 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50            86,55  15          18    45 -- -- --   62,90   73,20   77,70   86,90   92,10   87,00   84,90   82,30   95,02  29,20 -- --

Va1 vrachtwagens aankomst     25,00      0,80            50,25   2           9     2 -- -- --   77,70   85,40   92,90   98,10  103,30  104,10   96,60   94,20  108,00  33,32 -- --

Vv1 vrachtwagens vertrek     25,00      0,80            50,25   3           9     2 -- -- --   71,40   79,30   86,90   93,30   98,50   96,30   89,10   79,30  101,75  35,08 -- --
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Ligging geluidsbronnen indirecte hinder IBS (maatgevende situatie)

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 VAW + woningbouwlocatie] , Geomilieu V1.91

  

214700 214800

435300

  

  

Mobiele bron

  

Gebouw

  

Detail puntbron

  
Bodemgebied

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Bijlage 1.4I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 IBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hoek Richt. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces

H1 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214726,74   435324,65     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72 -- -- -- Nee Nee Nee

H2 Elektr. heftruck ontvangstmag.   214728,78   435316,25     26,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72 -- -- -- Nee Nee Nee

H3 Elektr. heftruck houtmag.   214684,66   435316,85     29,00     1,00 360,00   0,00 --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72 -- -- -- Nee Nee Nee

L1 Laden/lossen voor dockshelter   214763,80   435285,54     25,00     1,20 360,00   0,00 --   70,40   79,60   78,20   78,40   79,50   77,10   75,20   73,90   86,39 --  13,79  16,80 Nee Nee Nee

PSM Piek storten metaal in lege afvalcontainer   214725,79   435318,14      0,00     2,00 360,00   0,00 --   63,50   82,90   91,60   98,10  109,70  115,50  116,70  110,50  120,15 -- -- -- Nee Nee Nee

Vs1 vrachtwagens starten   214763,18   435288,93     25,00     1,50 360,00   0,00 --   71,40   79,30   86,90   93,30   98,50   96,30   89,10   79,30  101,75 --  30,00  33,01 Nee Nee Nee

01 lichtstraat 1   214697,22   435300,48     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52 --   0,00 -- Nee Ja Nee

02 lichtstraat 1   214701,23   435301,22     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52 --   0,00 -- Nee Ja Nee

03 lichtstraat 1   214705,46   435301,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52 --   0,00 -- Nee Ja Nee

04 lichtstraat 1   214709,49   435302,53     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52 --   0,00 -- Nee Ja Nee

05 lichtstraat 1   214713,58   435303,35     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,29   56,19   67,69   74,69   76,19   68,49   66,69   56,89   79,52 --   0,00 -- Nee Ja Nee

06 lichtstraat 2   214699,13   435291,05     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28 --   0,00 -- Nee Ja Nee

07 lichtstraat 2   214703,54   435291,83     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28 --   0,00 -- Nee Ja Nee

08 lichtstraat 2   214707,93   435293,26     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28 --   0,00 -- Nee Ja Nee

09 lichtstraat 2   214712,52   435293,39     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28 --   0,00 -- Nee Ja Nee

10 lichtstraat 2   214717,27   435294,34     31,60     0,40 360,00   0,00 --   44,05   56,95   68,45   75,45   76,95   69,25   67,45   57,65   80,28 --   0,00 -- Nee Ja Nee

11 lichtstraat 3   214700,77   435281,90     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

12 lichtstraat 3   214705,09   435282,59     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

13 lichtstraat 3   214709,75   435283,54     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

14 lichtstraat 3   214714,25   435284,32     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

15 lichtstraat 3   214718,74   435285,01     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

16 lichtstraat 4   214702,24   435272,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

17 lichtstraat 4   214706,73   435273,41     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

18 lichtstraat 4   214711,02   435275,06     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

19 lichtstraat 4   214715,80   435274,97     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

20 lichtstraat 4   214720,29   435275,92     31,60     0,40 360,00   0,00 --   43,35   55,95   66,85   72,85   74,85   67,35   65,65   56,95   78,11 --   0,00 -- Nee Ja Nee

21 lichtstraat 5   214703,88   435264,00     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

22 lichtstraat 5   214708,29   435264,69     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

23 lichtstraat 5   214712,86   435265,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

24 lichtstraat 5   214717,27   435266,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

25 lichtstraat 5   214721,85   435267,20     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

26 lichtstraat 6   214705,78   435254,10     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

27 lichtstraat 6   214710,19   435254,88     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

28 lichtstraat 6   214714,51   435256,50     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

29 lichtstraat 6   214719,17   435256,61     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

30 lichtstraat 6   214723,75   435257,47     31,60     0,40 360,00   0,00 --   40,95   52,85   61,35   66,95   69,45   61,15   57,85   48,15   72,38 --   0,00 -- Nee Ja Nee

31 vent.opening kop ls1   214695,02   435300,08     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34 --   0,00 -- Ja Nee Nee

32 vent.opening kop ls1   214716,01   435303,93     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34 --   0,00 -- Ja Nee Nee

33 vent.opening kop ls2   214696,81   435290,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34 --   0,00 -- Ja Nee Nee

34 vent.opening kop ls2   214719,54   435294,87     31,60     0,40 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34 --   0,00 -- Ja Nee Nee

35 vent.opening kop ls3   214698,47   435281,56     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

36 vent.opening kop ls3   214721,20   435285,71     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

37 vent.opening kop ls4   214699,98   435272,33     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

38 vent.opening kop ls4   214722,69   435276,57     31,60     0,40 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Ja Nee Nee

39 vent.opening kop ls5   214701,58   435263,72     31,60     0,40 360,00   0,00 --   34,97   45,87   59,37   67,97   73,47   70,17   64,87   54,17   76,35 --   0,00 -- Ja Nee Nee

40 vent.opening kop ls5   214724,33   435267,78     31,60     0,40 360,00   0,00 --   34,97   45,87   59,37   67,97   73,47   70,17   64,87   54,17   76,35 --   0,00 -- Ja Nee Nee

41 vent.opening midden ls2   214708,14   435292,13     31,60     0,70 360,00   0,00 --   38,07   49,97   66,47   76,47   80,97   78,27   74,47   63,67   84,34 --   0,00 -- Nee Nee Nee

42 vent.opening midden ls4   214711,33   435273,72     31,60     0,70 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Nee Nee Nee

43 vent.opening midden ls6   214714,72   435255,11     31,60     0,70 360,00   0,00 --   37,37   48,97   64,87   73,87   78,87   76,37   72,67   62,97   82,26 --   0,00 -- Nee Nee Nee

14-8-2012 14:50:52Geomilieu V1.91



Bijlage 1.4I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 IBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Groep

H1 Normale puntbron

H2 Normale puntbron

H3 Normale puntbron

L1 Normale puntbron

PSM Normale puntbron

Vs1 Normale puntbron

01 Normale puntbron metaalafdeling

02 Normale puntbron metaalafdeling

03 Normale puntbron metaalafdeling

04 Normale puntbron metaalafdeling

05 Normale puntbron metaalafdeling

06 Normale puntbron metaalafdeling

07 Normale puntbron metaalafdeling

08 Normale puntbron metaalafdeling

09 Normale puntbron metaalafdeling

10 Normale puntbron metaalafdeling

11 Normale puntbron metaalafdeling

12 Normale puntbron metaalafdeling

13 Normale puntbron metaalafdeling

14 Normale puntbron metaalafdeling

15 Normale puntbron metaalafdeling

16 Normale puntbron metaalafdeling

17 Normale puntbron metaalafdeling

18 Normale puntbron metaalafdeling

19 Normale puntbron metaalafdeling

20 Normale puntbron metaalafdeling

21 Normale puntbron metaalafdeling

22 Normale puntbron metaalafdeling

23 Normale puntbron metaalafdeling

24 Normale puntbron metaalafdeling

25 Normale puntbron metaalafdeling

26 Normale puntbron metaalafdeling

27 Normale puntbron metaalafdeling

28 Normale puntbron metaalafdeling

29 Normale puntbron metaalafdeling

30 Normale puntbron metaalafdeling

31 Normale puntbron metaalafdeling

32 Normale puntbron metaalafdeling

33 Normale puntbron metaalafdeling

34 Normale puntbron metaalafdeling

35 Normale puntbron metaalafdeling

36 Normale puntbron metaalafdeling

37 Normale puntbron metaalafdeling

38 Normale puntbron metaalafdeling

39 Normale puntbron metaalafdeling

40 Normale puntbron metaalafdeling

41 Normale puntbron metaalafdeling

42 Normale puntbron metaalafdeling

43 Normale puntbron metaalafdeling

14-8-2012 14:50:52Geomilieu V1.91



Bijlage 1.4I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRG-ZD/1001/R001 IBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Groep

HHM1 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     29,00      0,50             9,27   5           2 -- -- -- --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72 -- -- --

HHM2 Heftruckbeweg. <=> voormalige houtmag.     26,00      0,50            20,41   5           5 -- -- -- --   59,70   73,10   82,60   90,90   89,40   87,90   76,20   65,80   94,72 -- -- --

PP1 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50             9,41  15           2 --     6 -- --   62,90   73,20   77,70   86,90   92,10   87,00   84,90   82,30   95,02 --  33,27 --

PP2 personenwagens op parkeerterrein     23,50      0,50            86,55  15          18 --     3 -- --   62,90   73,20   77,70   86,90   92,10   87,00   84,90   82,30   95,02 --  36,19 --

Va1 vrachtwagens aankomst     25,00      0,80            50,25   2           9 --     1     1 --   77,70   85,40   92,90   98,10  103,30  104,10   96,60   94,20  108,00 --  31,56  34,57

Vv1 vrachtwagens vertrek     25,00      0,80            50,25   3           9 --     1     1 --   71,40   79,30   86,90   93,30   98,50   96,30   89,10   79,30  101,75 --  33,32  36,33

14-8-2012 14:51:41Geomilieu V1.91
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Ligging geluidsbronnen indirecte hinder RBS

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie] , Geomilieu V1.91

  

214700 214800

435300

  

  

Mobiele bron

  

Gebouw

  

Detail puntbron

  
Bodemgebied

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Bijlage 1.5I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

HBD Heftruckbeweg. op Bovendorpstraat --      0,50            45,67   5          10    20 -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89  28,17 -- --

PP1-VAW Personenwagens     23,50      0,80           148,22  35          30    45 -- --   43,00   61,00   71,00   76,00   85,00   90,00   85,00   83,00   80,00   92,98  32,76 -- --

VW1-VAW Vrachtwagens west     23,50      1,50           131,27  35          27     2 -- --   73,00   83,00   92,00   96,00  100,00  104,00  102,00   94,00   88,00  107,77  46,35 -- --

VW1-VAW Vrachtwagens oost     23,50      1,50            86,21  35          18     2 -- --   73,00   83,00   92,00   96,00  100,00  104,00  102,00   94,00   88,00  107,77  46,42 -- --
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Bijlage 1.5I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen RBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep

HBD heftrucks op Bovendorpstraat

PP1-VAW

VW1-VAW

VW1-VAW
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Ligging geluidsbronnen indirecte hinder IBS

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 IBS VAW + woningbouwlocatie] , Geomilieu V1.91

  

214700 214800

435300

  

  

Mobiele bron

  

Gebouw

  

Detail puntbron

  
Bodemgebied

  

0 m

  

40 m

schaal = 1 : 1000



Bijlage 1.6I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 IBS VAW + woningbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO M ISO H Lengte Gem.snelheid Aant.puntbr. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

PP1-VAW Personenwagens     23,50      0,80           148,22  35          30 --     3 --   43,00   61,00   71,00   76,00   85,00   90,00   85,00   83,00   80,00   92,98 --  39,75 --

VW1-VAW Vrachtwagens oost     23,50      1,50            86,21  35          18 --     1     1   73,00   83,00   92,00   96,00  100,00  104,00  102,00   94,00   88,00  107,77 --  44,66  47,67

VW1-VAW Vrachtwagens west     23,50      1,50           131,27  35          27 --     1     1   73,00   83,00   92,00   96,00  100,00  104,00  102,00   94,00   88,00  107,77 --  44,59  47,60

HBD Heftruckbeweg. op Bovendorpstraat --      0,50            45,67   5          10 -- -- -- --   56,40   67,70   75,80   81,60   80,90   77,60   72,10   64,30   85,89 -- -- --

14-8-2012 14:52:31Geomilieu V1.91



Bijlage 1.6I.2009.0063.05.R001

Geluidsbronnen IBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 IBS VAW + woningbouwlocatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep

PP1-VAW

VW1-VAW

VW1-VAW

HBD heftrucks op Bovendorpstraat
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Invoergegevens objecten (gebouwen, bodemgebieden en ontvangerpunten) 
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I.2009.0063.05.R001

Woningbouwplan Varwijk, Zeddam

Bijlage 2.1

Ligging gebouwen

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91

  

214600 214700 214800 214900

435500
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Gebouw

  
Bodemgebied

  

0 m

  

80 m

schaal = 1 : 2000



Bijlage 2.1I.2009.0063.05.R001

GebouwenWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep HDef.

01 Pas Reform, kantoor   214689,46   435314,55     27,00     7,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

02 Pas Reform, bedrijf   214680,02   435310,41     26,00     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

03 Pas Reform, bedrijf   214680,25   435310,28     29,00     4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

04 Pas Reform, bedrijf   214680,29   435310,28     29,00     4,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

05 Pas Reform, bedrijf   214756,16   435315,91     25,00     4,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

06 Pas Reform, bedrijf   214717,52   435308,52     26,00     6,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

07 Pas Reform, bedrijf   214721,12   435298,67     25,00     7,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

08 Pas Reform, bedrijf   214729,74   435253,45     26,00     6,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

09 Pas Reform, bedrijf   214768,19   435282,57     25,00     4,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

10 Pas Reform, lichtstraat 6   214703,77   435252,20     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

11 Pas Reform, lichtstraat 5   214701,98   435262,06     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

12 Pas Reform, lichtstraat 4   214700,34   435270,87     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

13 Pas Reform, lichtstraat 3   214698,85   435279,98     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

14 Pas Reform, lichtstraat 2   214697,20   435289,09     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

15 Pas Reform, lichtstraat 1   214695,41   435298,49     26,00     5,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

16 Pas Reform, sheddak   214758,92   435262,84     25,00     6,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

17 Pas Reform, sheddak   214749,96   435261,23     25,00     6,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

18 Pas Reform, sheddak   214740,27   435259,53     25,00     6,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

19 Pas Reform, sheddak   214730,67   435257,84     25,00     6,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

20 Pas Reform,  kantoren   214689,68   435314,40     27,00    10,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

22 Pas Reform,  kantoren   214731,00   435327,71     26,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

23 Pas Reform,  kantoren   214732,94   435312,70     26,00     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

24 Pas Reform,  kantoren   214748,73   435334,48     26,00     6,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

25 Pas Reform,  kantoren   214731,46   435325,85     26,00     8,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

26 Pas Reform,  kantoren   214744,62   435333,66     26,00     9,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

27 Pas Reform,  kantoren   214734,75   435313,11     26,00     8,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

28 Pas Reform,  dak   214748,98   435313,62     25,00     6,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

29 woning derden   214757,48   435330,63     25,00     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

30 woning derden   214757,74   435330,50     25,00     5,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

31 woning derden (d)   214759,00   435329,81     25,00    10,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

32 woning derden, bijgebouw   214790,13   435315,18     23,50     2,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

33 woning derden, bijgebouw (d)   214787,85   435314,54     23,50     4,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

34 woning derden, muur   214791,59   435307,71     23,50     2,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

35 woning derden, muur   214757,93   435330,36     25,00     1,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

36 woning derden, muur   214762,76   435303,00     23,50     3,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

37 woningen derden   214661,89   435310,95     30,00     2,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

38 woningen derden (d)   214663,11   435308,97     30,00     6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

39 woningen derden   214647,28   435300,60     31,00     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

40 woningen derden (d)   214648,65   435298,77     31,00     5,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

41 woningen derden   214646,98   435268,00     32,00     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

42 woningen derden (d)   214649,56   435268,31     32,00     6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

43 woningen derden   214659,61   435325,02     30,50     2,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

44 woningen derden (d)   214657,82   435330,89     30,50     4,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

45 woningen derden   214682,60   435333,54     30,00     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

46 woningen derden (d)   214684,75   435334,36     30,00     7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

47 woningen derden met bijgeb.   214727,83   435344,59     26,50     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

48 woningen derden   214718,58   435340,96     26,50     5,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

49 woningen derden (d)   214719,88   435342,97     26,50     8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

50 bijgebouw (d)   214707,04   435341,54     26,50     5,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

51 keerwand   214683,52   435290,60     29,00     2,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

51 bijgebouw  (d)   214712,42   435342,58     26,50     5,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

52 keerwand   214713,94   435329,18     26,50     0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

53 keerwand   214708,85   435328,18     26,50     1,10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

54 keerwand   214703,40   435327,09     26,50     1,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

55 keerwand   214698,08   435326,05     26,50     2,10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

56 keerwand   214694,08   435324,96     26,50     2,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

57 keerwand   214690,50   435322,59     26,50     3,10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

58 keerwand   214688,41   435319,00     26,50     3,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

59 woning derden   214745,54   435255,46     27,50     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

60 woning derden, garage   214791,16   435253,47     23,50     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

61 woning derden, garage (d)   214791,26   435263,63     23,50     5,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0 dB Eigen waarde

62 woning derden   214801,07   435248,85     23,50     2,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

63 woning derden   214789,12   435246,68     23,50     2,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

64 woning derden (d)   214792,78   435247,49     23,50     6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

65 woningen derden   214821,32   435293,81     23,00     2,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

66 woningen derden (d)   214822,68   435291,23     23,00     8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

67 woningen derden   214823,63   435269,53     23,00     5,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

68 woningen derden (d)   214825,39   435269,94     23,00     8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

69 woningen derden   214827,57   435257,30     23,00     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

9-8-2012 10:55:27Geomilieu V1.91



Bijlage 2.1I.2009.0063.05.R001

GebouwenWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k Cp Groep HDef.

70 woningen derden (d)   214829,74   435257,84     23,00     6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dB Eigen waarde

71 woningenen derden   214798,49   435306,24     23,50     6,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

72 bedrijfsgebouwen derden   214798,49   435306,90     23,50     3,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

77 woning derden   214834,37   435235,77     22,50     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

78 woning derden   214838,99   435210,11     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

79 woning derden   214841,53   435196,63     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

80 woning derden   214843,78   435184,35     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

81 woning derden   214845,63   435173,72     22,50     5,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

82 woning derden (Kerkweg 20)   214847,26   435154,08     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

83 woning derden   214847,28   435133,32     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

84 woning derden   214855,26   435119,47     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

85 woning derden   214846,05   435104,23     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde

86 woning derden   214845,23   435090,51     22,50     7,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 dB Eigen waarde
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I.2009.0063.05.R001

Woningbouwplan Varwijk, Zeddam

Bijlage 2.2

Ligging bodemgebieden

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91
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schaal = 1 : 2000



Bijlage 2.2I.2009.0063.05.R001

BodemgebiedenWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

01 Bovendorpstraat   214850,65   435366,77 0,00

02 Bovendorpstraat   214749,18   435335,89 0,00

03 Bovendorpstraat   214728,01   435332,80 0,00

04 Bovendorpstraat   214690,95   435329,71 0,00

05 Bovendorpstraat   214649,92   435315,60 0,00

06 Kerkweg   214823,30   435217,66 0,00

07 Kerkweg   214806,97   435270,60 0,00

08 parkeerterrein   214821,97   435275,89 0,00

09 Pas Reform, parkeerterrein   214766,00   435302,76 0,00

10 Pas Reform, parkeerterrein   214791,58   435307,23 0,00

11 Pas Reform, in-/uitrit   214797,39   435272,84 0,00

12 Pas Reform, bedrijfsterrein   214729,21   435256,46 0,00

13 Pas Reform, bedrijfsterrein   214716,39   435330,98 0,00

14 Ettensestraat   214739,89   435383,04 0,00

15 Ettensestraat   214733,48   435381,43 0,00

16 Kerkweg   214822,21   435220,66 0,00

17 Kerkweg   214832,63   435149,46 0,00
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Woningbouwplan Varwijk, Zeddam

Bijlage 2.3

Ligging ontvangerpunten

Industrielawaai - IL, [Pas Reform BV in Zeddam - PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan] , Geomilieu V1.91
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Bijlage 2.3I.2009.0063.05.R001

OntvangerpuntenWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 woning Bovendorpstr 6   214658,14   435262,73     32,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 woning Bovendorpstr 19   214656,69   435296,25     31,00      1,50 -- -- -- -- -- Ja

03 woning Bovendorpstr 15-17   214671,43   435305,71     30,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 woning Bovendorpstr 15-17   214675,96   435312,14     30,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 woning Bovendorpstr 10a   214666,13   435327,19     30,50      1,50 -- -- -- -- -- Ja

06 woning Bovendorpstr 10   214686,16   435334,60     30,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 woning Bovendorpstr 1   214721,27   435341,40     26,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

08 woning Bovendorpstr 9   214759,55   435319,61     25,00 --      5,00 -- -- -- -- Ja

09 woning Bovendorpstr 9   214765,92   435315,87     25,00 --      5,00 -- -- -- -- Ja

10 woning Kerkweg 38   214797,85   435307,96     23,50 --      5,00 -- -- -- -- Ja

11 woning Kerkweg 13   214822,96   435289,28     23,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

12 woning Kerkweg 36   214824,60   435266,30     23,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

13 woning Kerkweg 9 (zijgevel)   214790,96   435247,26     23,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

14 woning Kerkweg 13   214762,28   435252,56     27,50      1,50 -- -- -- -- -- Ja

15 woning Kerkweg 13   214745,84   435251,22     27,50      1,50 -- -- -- -- -- Ja

16 woning Bovendorpstr 15-17   214673,04   435315,35     30,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

21 Grens woningbouwplan   214818,28   435227,38     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

22 Grens woningbouwplan   214795,05   435223,92     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

23 Grens woningbouwplan   214773,45   435220,86     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

24 Grens woningbouwplan   214756,13   435218,22     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

25 Grens woningbouwplan   214736,57   435215,16     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

26 Grens woningbouwplan   214738,81   435196,82     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

27 Grens woningbouwplan   214741,05   435176,24     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

28 Grens woningbouwplan   214743,30   435158,11     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

29 Grens woningbouwplan   214745,53   435139,36     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

30 Grens woningbouwplan   214747,37   435120,61     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

31 Grens woningbouwplan   214749,61   435098,81     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

32 Grens woningbouwplan   214767,75   435100,44     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

33 Grens woningbouwplan   214786,09   435102,48     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

34 Grens woningbouwplan   214805,45   435104,51     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

35 Grens woningbouwplan   214828,47   435106,76     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

36 Grens woningbouwplan   214829,29   435129,99     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

37 Grens woningbouwplan   214829,09   435150,16     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

38 Grens woningbouwplan   214829,49   435171,76     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

39 Grens woningbouwplan   214826,03   435196,21     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee

40 Grens woningbouwplan   214822,56   435214,34     22,50      1,50      5,00      7,50     10,00 -- -- Nee
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Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus (LAr,LT): 

3.1 – Representatieve bedrijfssituatie 

3.2 – Incidentele bedrijfssituatie 



Bijlage 3I.2009.0063.05.R001

Rekensituatie LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Model eigenschap

Omschrijving PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

Verantwoordelijke ing. D.J. Sanders (DGMR)

Rekenmethode IL

Modelgrenzen (214496,86, 435055,49) - (214983,14, 435573,14)

Aangemaakt door User op 26-6-2007

Laatst ingezien door sa op 9-8-2012

Model aangemaakt met GN-V5.00

Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing

Geïmporteerd door Niet van toepassing

Definitief Niet van toepassing

Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptie standaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied --

Dynamische foutmarge [dB] --
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Bijlage 3I.2009.0063.05.R001

Rekensituatie LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Commentaar
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Bijlage 3.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 36 33 33 43 47

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 41 37 37 47 49

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 34 32 32 42 46

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 33 30 30 40 46

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 43 38 38 48 54

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 35 28 28 38 54

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 45 38 38 48 61

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 36 27 27 37 57

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 39 23 23 39 59

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 41 27 27 41 60

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 44 26 26 44 63

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 45 27 27 45 63

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 48 32 32 48 82

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 43 30 30 43 75

10_B woning Kerkweg 38 5,00 40 30 30 40 69

11_A woning Kerkweg 13 1,50 35 23 23 35 66

11_B woning Kerkweg 13 5,00 37 28 28 38 66

12_A woning Kerkweg 36 1,50 33 25 25 35 64

12_B woning Kerkweg 36 5,00 37 28 28 38 65

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 32 24 24 34 64

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 37 30 30 40 65

14_A woning Kerkweg 13 1,50 30 21 21 31 60

15_A woning Kerkweg 13 1,50 37 34 34 44 46

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 33 25 25 35 54

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 42 34 34 44 59

21_A Grens woningbouwplan 1,50 29 22 22 32 59

21_B Grens woningbouwplan 5,00 33 25 25 35 59

21_C Grens woningbouwplan 7,50 37 29 29 39 61

21_D Grens woningbouwplan 10,00 38 30 30 40 61

22_A Grens woningbouwplan 1,50 31 25 25 35 59

22_B Grens woningbouwplan 5,00 36 29 29 39 60

22_C Grens woningbouwplan 7,50 39 31 31 41 61

22_D Grens woningbouwplan 10,00 40 32 32 42 61

23_A Grens woningbouwplan 1,50 32 27 27 37 57

23_B Grens woningbouwplan 5,00 38 33 33 43 57

23_C Grens woningbouwplan 7,50 40 33 33 43 58

23_D Grens woningbouwplan 10,00 41 34 34 44 59

24_A Grens woningbouwplan 1,50 33 28 28 38 55

24_B Grens woningbouwplan 5,00 39 34 34 44 55

24_C Grens woningbouwplan 7,50 41 34 34 44 56

24_D Grens woningbouwplan 10,00 43 35 35 45 56

25_A Grens woningbouwplan 1,50 33 30 30 40 48

25_B Grens woningbouwplan 5,00 40 36 36 46 49

25_C Grens woningbouwplan 7,50 42 36 36 46 50

25_D Grens woningbouwplan 10,00 43 36 36 46 51

26_A Grens woningbouwplan 1,50 32 28 28 38 49

26_B Grens woningbouwplan 5,00 38 33 33 43 50

26_C Grens woningbouwplan 7,50 40 33 33 43 50

26_D Grens woningbouwplan 10,00 41 34 34 44 51

27_A Grens woningbouwplan 1,50 31 27 27 37 49

27_B Grens woningbouwplan 5,00 36 30 30 40 50

27_C Grens woningbouwplan 7,50 37 31 31 41 50

27_D Grens woningbouwplan 10,00 39 32 32 42 51

28_A Grens woningbouwplan 1,50 30 24 24 34 50

28_B Grens woningbouwplan 5,00 34 27 27 37 50

28_C Grens woningbouwplan 7,50 35 29 29 39 50

28_D Grens woningbouwplan 10,00 37 30 30 40 51

29_A Grens woningbouwplan 1,50 29 23 23 33 49

29_B Grens woningbouwplan 5,00 32 26 26 36 49

29_C Grens woningbouwplan 7,50 34 27 27 37 49

29_D Grens woningbouwplan 10,00 35 29 29 39 50

30_A Grens woningbouwplan 1,50 28 21 21 31 48

30_B Grens woningbouwplan 5,00 31 24 24 34 49

30_C Grens woningbouwplan 7,50 32 26 26 36 49

30_D Grens woningbouwplan 10,00 33 27 27 37 49

31_A Grens woningbouwplan 1,50 27 20 20 30 47

31_B Grens woningbouwplan 5,00 30 23 23 33 48

31_C Grens woningbouwplan 7,50 31 25 25 35 48

31_D Grens woningbouwplan 10,00 32 26 26 36 48

32_A Grens woningbouwplan 1,50 27 20 20 30 47

32_B Grens woningbouwplan 5,00 30 23 23 33 48

32_C Grens woningbouwplan 7,50 31 24 24 34 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS LAr,LT + woningbouwplan

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

32_D Grens woningbouwplan 10,00 32 25 25 35 48

33_A Grens woningbouwplan 1,50 26 20 20 30 48

33_B Grens woningbouwplan 5,00 29 23 23 33 49

33_C Grens woningbouwplan 7,50 31 24 24 34 49

33_D Grens woningbouwplan 10,00 32 25 25 35 49

34_A Grens woningbouwplan 1,50 26 20 20 30 48

34_B Grens woningbouwplan 5,00 29 23 23 33 49

34_C Grens woningbouwplan 7,50 30 24 24 34 49

34_D Grens woningbouwplan 10,00 32 25 25 35 50

35_A Grens woningbouwplan 1,50 27 21 21 31 50

35_B Grens woningbouwplan 5,00 30 23 23 33 51

35_C Grens woningbouwplan 7,50 30 23 23 33 52

35_D Grens woningbouwplan 10,00 31 24 24 34 52

36_A Grens woningbouwplan 1,50 28 22 22 32 51

36_B Grens woningbouwplan 5,00 31 24 24 34 52

36_C Grens woningbouwplan 7,50 31 24 24 34 53

36_D Grens woningbouwplan 10,00 32 25 25 35 53

37_A Grens woningbouwplan 1,50 29 23 23 33 53

37_B Grens woningbouwplan 5,00 31 23 23 33 54

37_C Grens woningbouwplan 7,50 32 25 25 35 54

37_D Grens woningbouwplan 10,00 33 26 26 36 54

38_A Grens woningbouwplan 1,50 28 21 21 31 55

38_B Grens woningbouwplan 5,00 32 24 24 34 55

38_C Grens woningbouwplan 7,50 33 26 26 36 56

38_D Grens woningbouwplan 10,00 34 27 27 37 56

39_A Grens woningbouwplan 1,50 30 25 25 35 54

39_B Grens woningbouwplan 5,00 34 27 27 37 55

39_C Grens woningbouwplan 7,50 34 27 27 37 56

39_D Grens woningbouwplan 10,00 36 28 28 38 58

40_A Grens woningbouwplan 1,50 30 25 25 35 58

40_B Grens woningbouwplan 5,00 34 26 26 36 58

40_C Grens woningbouwplan 7,50 36 28 28 38 59

40_D Grens woningbouwplan 10,00 37 29 29 39 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 -- 36 33 43 47

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 -- 42 37 47 49

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 -- 34 32 42 46

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 33 30 40 46

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 44 38 49 54

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 32 28 38 54

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 44 38 49 61

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 -- 32 27 37 57

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 -- 29 24 34 59

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 -- 33 27 38 60

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 -- 32 28 38 63

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 -- 33 29 39 63

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 50 47 57 82

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 44 40 50 75

10_B woning Kerkweg 38 5,00 -- 38 34 44 69

11_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 32 27 37 66

11_B woning Kerkweg 13 5,00 -- 36 31 41 66

12_A woning Kerkweg 36 1,50 -- 31 27 37 64

12_B woning Kerkweg 36 5,00 -- 36 30 41 65

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 -- 31 27 37 64

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 -- 37 32 42 65

14_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 27 21 32 60

15_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 38 34 44 46

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 30 25 35 54

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 40 34 45 59

21_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 28 23 33 59

21_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 33 26 38 59

21_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 37 30 42 61

21_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 38 31 43 61

22_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 30 26 36 59

22_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 36 30 41 60

22_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 39 32 44 61

22_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 41 33 46 61

23_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 32 27 37 57

23_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 38 33 43 57

23_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 41 33 46 58

23_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 42 34 47 59

24_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 33 28 38 55

24_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 40 34 45 55

24_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 42 34 47 56

24_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 43 35 48 56

25_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 34 30 40 48

25_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 41 36 46 49

25_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 43 36 48 50

25_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 44 36 49 51

26_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 32 28 38 49

26_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 39 33 44 50

26_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 41 33 46 50

26_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 42 34 47 51

27_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 32 27 37 49

27_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 36 30 41 50

27_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 38 31 43 50

27_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 39 32 44 51

28_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 30 24 35 50

28_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 34 27 39 50

28_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 36 29 41 50

28_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 37 30 42 51

29_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 30 23 35 49

29_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 33 26 38 49

29_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 34 27 39 49

29_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 36 29 41 50

30_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 29 21 34 48

30_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 31 24 36 49

30_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 33 26 38 49

30_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 34 27 39 49

31_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 27 20 32 47

31_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 30 23 35 48

31_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 31 25 36 48

31_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 33 26 38 48

32_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 27 20 32 47

32_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 30 23 35 48

32_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 31 24 36 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS LAr,LTWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 Incidenteel (LAr.LT) + woningbouwplan

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

32_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 32 26 37 48

33_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 27 20 32 48

33_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 30 23 35 49

33_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 31 24 36 49

33_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 32 25 37 49

34_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 27 20 32 48

34_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 30 23 35 49

34_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 31 24 36 49

34_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 32 25 37 50

35_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 27 21 32 50

35_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 30 23 35 51

35_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 30 24 35 52

35_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 32 25 37 52

36_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 29 22 34 51

36_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 31 24 36 52

36_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 31 24 36 53

36_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 32 25 37 53

37_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 29 23 34 53

37_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 31 24 36 54

37_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 32 25 37 54

37_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 34 26 39 54

38_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 28 22 33 55

38_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 32 25 37 55

38_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 33 26 38 56

38_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 35 28 40 56

39_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 30 25 35 54

39_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 34 27 39 55

39_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 35 27 40 56

39_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 36 29 41 58

40_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 30 25 35 58

40_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 34 27 39 58

40_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 36 29 41 59

40_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 38 30 43 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten maximale geluidsniveaus (piekgeluiden, LAmax): 

4.1 – Representatieve bedrijfssituatie 

4.2 – Incidentele bedrijfssituatie 



Bijlage 4I.2009.0063.05.R001

Rekensituatie LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Model eigenschap

Omschrijving PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

Verantwoordelijke ing. D.J. Sanders (DGMR)

Rekenmethode IL

Modelgrenzen (214496,86, 435055,49) - (214983,14, 435573,14)

Aangemaakt door User op 26-6-2007

Laatst ingezien door sa op 9-8-2012

Model aangemaakt met GN-V5.00

Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing

Geïmporteerd door Niet van toepassing

Definitief Niet van toepassing

Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptie standaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied --

Dynamische foutmarge [dB] --
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Rekensituatie LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam
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Bijlage 4.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 51 -- --

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 54 -- --

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 51 -- --

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 50 -- --

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 57 -- --

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 57 -- --

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 67 -- --

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 62 -- --

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 62 -- --

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 62 -- --

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 81 -- --

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 80 -- --

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 85 -- --

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 80 -- --

10_B woning Kerkweg 38 5,00 69 -- --

11_A woning Kerkweg 13 1,50 62 -- --

11_B woning Kerkweg 13 5,00 66 -- --

12_A woning Kerkweg 36 1,50 60 -- --

12_B woning Kerkweg 36 5,00 64 -- --

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 61 -- --

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 64 -- --

14_A woning Kerkweg 13 1,50 53 -- --

15_A woning Kerkweg 13 1,50 47 -- --

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 57 -- --

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 62 -- --

21_A Grens woningbouwplan 1,50 55 -- --

21_B Grens woningbouwplan 5,00 55 -- --

21_C Grens woningbouwplan 7,50 61 -- --

21_D Grens woningbouwplan 10,00 62 -- --

22_A Grens woningbouwplan 1,50 56 -- --

22_B Grens woningbouwplan 5,00 58 -- --

22_C Grens woningbouwplan 7,50 59 -- --

22_D Grens woningbouwplan 10,00 60 -- --

23_A Grens woningbouwplan 1,50 51 -- --

23_B Grens woningbouwplan 5,00 53 -- --

23_C Grens woningbouwplan 7,50 54 -- --

23_D Grens woningbouwplan 10,00 57 -- --

24_A Grens woningbouwplan 1,50 51 -- --

24_B Grens woningbouwplan 5,00 53 -- --

24_C Grens woningbouwplan 7,50 54 -- --

24_D Grens woningbouwplan 10,00 54 -- --

25_A Grens woningbouwplan 1,50 49 -- --

25_B Grens woningbouwplan 5,00 51 -- --

25_C Grens woningbouwplan 7,50 52 -- --

25_D Grens woningbouwplan 10,00 52 -- --

26_A Grens woningbouwplan 1,50 47 -- --

26_B Grens woningbouwplan 5,00 48 -- --

26_C Grens woningbouwplan 7,50 49 -- --

26_D Grens woningbouwplan 10,00 50 -- --

27_A Grens woningbouwplan 1,50 45 -- --

27_B Grens woningbouwplan 5,00 46 -- --

27_C Grens woningbouwplan 7,50 47 -- --

27_D Grens woningbouwplan 10,00 48 -- --

28_A Grens woningbouwplan 1,50 43 -- --

28_B Grens woningbouwplan 5,00 44 -- --

28_C Grens woningbouwplan 7,50 45 -- --

28_D Grens woningbouwplan 10,00 45 -- --

29_A Grens woningbouwplan 1,50 41 -- --

29_B Grens woningbouwplan 5,00 42 -- --

29_C Grens woningbouwplan 7,50 43 -- --

29_D Grens woningbouwplan 10,00 44 -- --

30_A Grens woningbouwplan 1,50 40 -- --

30_B Grens woningbouwplan 5,00 41 -- --

30_C Grens woningbouwplan 7,50 42 -- --

30_D Grens woningbouwplan 10,00 43 -- --

31_A Grens woningbouwplan 1,50 40 -- --

31_B Grens woningbouwplan 5,00 41 -- --

31_C Grens woningbouwplan 7,50 42 -- --

31_D Grens woningbouwplan 10,00 43 -- --

32_A Grens woningbouwplan 1,50 39 -- --

32_B Grens woningbouwplan 5,00 40 -- --

32_C Grens woningbouwplan 7,50 40 -- --

32_D Grens woningbouwplan 10,00 41 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRG-ZD/1001/R001 RBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

33_A Grens woningbouwplan 1,50 42 -- --

33_B Grens woningbouwplan 5,00 42 -- --

33_C Grens woningbouwplan 7,50 43 -- --

33_D Grens woningbouwplan 10,00 44 -- --

34_A Grens woningbouwplan 1,50 42 -- --

34_B Grens woningbouwplan 5,00 42 -- --

34_C Grens woningbouwplan 7,50 43 -- --

34_D Grens woningbouwplan 10,00 47 -- --

35_A Grens woningbouwplan 1,50 45 -- --

35_B Grens woningbouwplan 5,00 46 -- --

35_C Grens woningbouwplan 7,50 47 -- --

35_D Grens woningbouwplan 10,00 48 -- --

36_A Grens woningbouwplan 1,50 47 -- --

36_B Grens woningbouwplan 5,00 48 -- --

36_C Grens woningbouwplan 7,50 50 -- --

36_D Grens woningbouwplan 10,00 51 -- --

37_A Grens woningbouwplan 1,50 49 -- --

37_B Grens woningbouwplan 5,00 50 -- --

37_C Grens woningbouwplan 7,50 51 -- --

37_D Grens woningbouwplan 10,00 52 -- --

38_A Grens woningbouwplan 1,50 50 -- --

38_B Grens woningbouwplan 5,00 52 -- --

38_C Grens woningbouwplan 7,50 53 -- --

38_D Grens woningbouwplan 10,00 54 -- --

39_A Grens woningbouwplan 1,50 48 -- --

39_B Grens woningbouwplan 5,00 51 -- --

39_C Grens woningbouwplan 7,50 53 -- --

39_D Grens woningbouwplan 10,00 57 -- --

40_A Grens woningbouwplan 1,50 55 -- --

40_B Grens woningbouwplan 5,00 56 -- --

40_C Grens woningbouwplan 7,50 59 -- --

40_D Grens woningbouwplan 10,00 60 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRG-ZD/1001/R001 IBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 -- 42 42

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 -- 49 49

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 -- 43 43

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 42 42

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 47 47

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 43 43

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 44 44

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 -- 48 48

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 -- 53 53

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 -- 56 56

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 -- 66 66

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 -- 68 68

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 85 85

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 80 80

10_B woning Kerkweg 38 5,00 -- 69 69

11_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 62 62

11_B woning Kerkweg 13 5,00 -- 66 66

12_A woning Kerkweg 36 1,50 -- 60 60

12_B woning Kerkweg 36 5,00 -- 64 64

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 -- 61 61

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 -- 64 64

14_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 53 47

15_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 41 41

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 54 54

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 47 47

21_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 55 55

21_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 55 55

21_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 61 61

21_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 62 62

22_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 56 56

22_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 58 58

22_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 59 59

22_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 60 60

23_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 46 42

23_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 50 45

23_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 50 49

23_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 57 57

24_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 44 40

24_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 47 42

24_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 48 45

24_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 48 47

25_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 40 38

25_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 43 40

25_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 44 41

25_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 45 43

26_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 39 37

26_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 42 39

26_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 43 40

26_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 44 42

27_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 39 35

27_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 41 37

27_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 42 38

27_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 44 40

28_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 38 35

28_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 40 36

28_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 41 37

28_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 43 39

29_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 37 34

29_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 39 36

29_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 40 37

29_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 41 38

30_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 37 33

30_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 39 35

30_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 40 36

30_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 40 37

31_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 40 40

31_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 41 41

31_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 42 42

31_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 43 43

32_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 36 29

32_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 38 31

32_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 39 32

32_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 39 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS LAmaxWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRG-ZD/1001/R001 IBS (LAmax), incl. storten metaal + woninbouwlocatie

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

33_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 37 32

33_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 39 35

33_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 40 36

33_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 41 37

34_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 38 38

34_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 41 41

34_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 42 42

34_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 47 47

35_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 45 45

35_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 46 46

35_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 47 47

35_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 48 48

36_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 47 47

36_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 48 48

36_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 50 50

36_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 51 51

37_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 49 49

37_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 50 50

37_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 51 51

37_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 52 52

38_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 50 50

38_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 52 52

38_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 53 53

38_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 54 54

39_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 48 48

39_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 51 51

39_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 53 53

39_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 57 57

40_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 55 55

40_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 56 56

40_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 59 59

40_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 60 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten equivalente geluidsniveaus (LAeq) als gevolg van de indirecte hinder 

(verkeersaantrekkende werking): 

5.1 – Representatieve bedrijfssituatie 

5.2 – Incidentele bedrijfssituatie 

 



Bijlage 5I.2009.0063.05.R001

Rekensituatie indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

Model eigenschap

Omschrijving PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

Verantwoordelijke ing. D.J. Sanders (DGMR)

Rekenmethode IL

Modelgrenzen (214496,86, 435055,49) - (214983,14, 435573,14)

Aangemaakt door User op 26-6-2007

Laatst ingezien door sa op 9-8-2012

Model aangemaakt met GN-V5.00

Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing

Geïmporteerd door Niet van toepassing

Definitief Niet van toepassing

Definitief verklaard door Niet van toepassing

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptie standaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee

Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

Aandachtsgebied --

Dynamische foutmarge [dB] --
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Bijlage 5I.2009.0063.05.R001

Rekensituatie indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Commentaar
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Bijlage 5.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 19 -- -- 19 67

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 24 -- -- 24 70

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 19 -- -- 19 66

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 21 -- -- 21 68

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 30 -- -- 30 75

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 35 -- -- 35 81

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 37 -- -- 37 82

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 39 -- -- 39 85

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 40 -- -- 40 85

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 39 -- -- 39 85

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 41 -- -- 41 87

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 41 -- -- 41 86

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 35 -- -- 35 81

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 32 -- -- 32 68

10_B woning Kerkweg 38 5,00 46 -- -- 46 80

11_A woning Kerkweg 13 1,50 36 -- -- 36 71

11_B woning Kerkweg 13 5,00 36 -- -- 36 71

12_A woning Kerkweg 36 1,50 32 -- -- 32 68

12_B woning Kerkweg 36 5,00 33 -- -- 33 69

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 20 -- -- 20 65

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 25 -- -- 25 67

14_A woning Kerkweg 13 1,50 26 -- -- 26 66

15_A woning Kerkweg 13 1,50 9 -- -- 9 56

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 40 -- -- 40 87

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 40 -- -- 40 86

21_A Grens woningbouwplan 1,50 25 -- -- 25 66

21_B Grens woningbouwplan 5,00 28 -- -- 28 66

21_C Grens woningbouwplan 7,50 28 -- -- 28 67

21_D Grens woningbouwplan 10,00 29 -- -- 29 68

22_A Grens woningbouwplan 1,50 16 -- -- 16 61

22_B Grens woningbouwplan 5,00 20 -- -- 20 64

22_C Grens woningbouwplan 7,50 23 -- -- 23 65

22_D Grens woningbouwplan 10,00 27 -- -- 27 67

23_A Grens woningbouwplan 1,50 19 -- -- 19 63

23_B Grens woningbouwplan 5,00 23 -- -- 23 64

23_C Grens woningbouwplan 7,50 24 -- -- 24 65

23_D Grens woningbouwplan 10,00 25 -- -- 25 66

24_A Grens woningbouwplan 1,50 19 -- -- 19 61

24_B Grens woningbouwplan 5,00 22 -- -- 22 62

24_C Grens woningbouwplan 7,50 24 -- -- 24 63

24_D Grens woningbouwplan 10,00 25 -- -- 25 65

25_A Grens woningbouwplan 1,50 14 -- -- 14 57

25_B Grens woningbouwplan 5,00 17 -- -- 17 58

25_C Grens woningbouwplan 7,50 19 -- -- 19 60

25_D Grens woningbouwplan 10,00 23 -- -- 23 62

26_A Grens woningbouwplan 1,50 16 -- -- 16 58

26_B Grens woningbouwplan 5,00 18 -- -- 18 59

26_C Grens woningbouwplan 7,50 19 -- -- 19 61

26_D Grens woningbouwplan 10,00 22 -- -- 22 62

27_A Grens woningbouwplan 1,50 15 -- -- 15 59

27_B Grens woningbouwplan 5,00 17 -- -- 17 60

27_C Grens woningbouwplan 7,50 19 -- -- 19 61

27_D Grens woningbouwplan 10,00 20 -- -- 20 61

28_A Grens woningbouwplan 1,50 14 -- -- 14 58

28_B Grens woningbouwplan 5,00 16 -- -- 16 59

28_C Grens woningbouwplan 7,50 17 -- -- 17 60

28_D Grens woningbouwplan 10,00 18 -- -- 18 60

29_A Grens woningbouwplan 1,50 13 -- -- 13 58

29_B Grens woningbouwplan 5,00 15 -- -- 15 59

29_C Grens woningbouwplan 7,50 16 -- -- 16 59

29_D Grens woningbouwplan 10,00 17 -- -- 17 60

30_A Grens woningbouwplan 1,50 12 -- -- 12 58

30_B Grens woningbouwplan 5,00 15 -- -- 15 59

30_C Grens woningbouwplan 7,50 15 -- -- 15 59

30_D Grens woningbouwplan 10,00 16 -- -- 16 59

31_A Grens woningbouwplan 1,50 11 -- -- 11 57

31_B Grens woningbouwplan 5,00 13 -- -- 13 58

31_C Grens woningbouwplan 7,50 14 -- -- 14 58

31_D Grens woningbouwplan 10,00 15 -- -- 15 58

32_A Grens woningbouwplan 1,50 11 -- -- 11 57

32_B Grens woningbouwplan 5,00 13 -- -- 13 59

32_C Grens woningbouwplan 7,50 14 -- -- 14 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-8-2012 11:06:44Geomilieu V1.91



Bijlage 5.1I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten RBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 RBS VAW + woningbouwlocatie

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

32_D Grens woningbouwplan 10,00 15 -- -- 15 59

33_A Grens woningbouwplan 1,50 11 -- -- 11 58

33_B Grens woningbouwplan 5,00 13 -- -- 13 59

33_C Grens woningbouwplan 7,50 14 -- -- 14 59

33_D Grens woningbouwplan 10,00 15 -- -- 15 59

34_A Grens woningbouwplan 1,50 13 -- -- 13 58

34_B Grens woningbouwplan 5,00 14 -- -- 14 59

34_C Grens woningbouwplan 7,50 15 -- -- 15 59

34_D Grens woningbouwplan 10,00 17 -- -- 17 60

35_A Grens woningbouwplan 1,50 13 -- -- 13 58

35_B Grens woningbouwplan 5,00 15 -- -- 15 59

35_C Grens woningbouwplan 7,50 15 -- -- 15 59

35_D Grens woningbouwplan 10,00 16 -- -- 16 59

36_A Grens woningbouwplan 1,50 14 -- -- 14 59

36_B Grens woningbouwplan 5,00 16 -- -- 16 60

36_C Grens woningbouwplan 7,50 17 -- -- 17 60

36_D Grens woningbouwplan 10,00 18 -- -- 18 60

37_A Grens woningbouwplan 1,50 16 -- -- 16 60

37_B Grens woningbouwplan 5,00 18 -- -- 18 61

37_C Grens woningbouwplan 7,50 18 -- -- 18 61

37_D Grens woningbouwplan 10,00 19 -- -- 19 61

38_A Grens woningbouwplan 1,50 18 -- -- 18 62

38_B Grens woningbouwplan 5,00 20 -- -- 20 62

38_C Grens woningbouwplan 7,50 21 -- -- 21 63

38_D Grens woningbouwplan 10,00 22 -- -- 22 63

39_A Grens woningbouwplan 1,50 21 -- -- 21 64

39_B Grens woningbouwplan 5,00 22 -- -- 22 64

39_C Grens woningbouwplan 7,50 24 -- -- 24 64

39_D Grens woningbouwplan 10,00 25 -- -- 25 65

40_A Grens woningbouwplan 1,50 22 -- -- 22 65

40_B Grens woningbouwplan 5,00 25 -- -- 25 65

40_C Grens woningbouwplan 7,50 26 -- -- 26 66

40_D Grens woningbouwplan 10,00 27 -- -- 27 66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-8-2012 11:06:44Geomilieu V1.91



Bijlage 5.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 IBS VAW + woningbouwlocatie

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Bovendorpstr 6 1,50 -- 20 17 27 67

01_B woning Bovendorpstr 6 5,00 -- 25 22 32 70

02_A woning Bovendorpstr 19 1,50 -- 20 17 27 66

03_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 22 19 29 68

03_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 31 28 38 75

04_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 36 33 43 81

04_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 37 34 44 82

05_A woning Bovendorpstr 10a 1,50 -- 40 37 47 85

06_A woning Bovendorpstr 10 1,50 -- 41 38 48 85

06_B woning Bovendorpstr 10 5,00 -- 40 37 47 85

07_A woning Bovendorpstr 1 1,50 -- 42 39 49 87

07_B woning Bovendorpstr 1 5,00 -- 42 39 49 86

08_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 36 33 43 81

09_B woning Bovendorpstr 9 5,00 -- 26 18 31 68

10_B woning Kerkweg 38 5,00 -- 39 26 44 80

11_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 29 16 34 71

11_B woning Kerkweg 13 5,00 -- 30 20 35 71

12_A woning Kerkweg 36 1,50 -- 25 14 30 68

12_B woning Kerkweg 36 5,00 -- 27 16 32 69

13_A woning Kerkweg 9 (zijgevel) 1,50 -- 17 13 23 65

13_B woning Kerkweg 9 (zijgevel) 5,00 -- 22 17 27 67

14_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 20 13 25 66

15_A woning Kerkweg 13 1,50 -- 8 5 15 56

16_A woning Bovendorpstr 15-17 1,50 -- 42 39 49 87

16_B woning Bovendorpstr 15-17 5,00 -- 41 38 48 86

21_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 20 13 25 66

21_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 22 15 27 66

21_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 23 17 28 67

21_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 24 18 29 68

22_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 13 9 19 61

22_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 17 13 23 64

22_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 20 16 26 65

22_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 23 18 28 67

23_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 16 10 21 63

23_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 19 13 24 64

23_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 20 15 25 65

23_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 22 17 27 66

24_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 15 8 20 61

24_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 17 11 22 62

24_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 19 13 24 63

24_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 21 15 26 65

25_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 10 4 15 57

25_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 12 7 17 58

25_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 15 10 20 60

25_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 18 12 23 62

26_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 11 6 16 58

26_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 14 8 19 59

26_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 15 10 20 61

26_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 17 12 22 62

27_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 12 7 17 59

27_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 14 8 19 60

27_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 15 10 20 61

27_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 16 11 21 61

28_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 11 6 16 58

28_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 13 8 18 59

28_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 14 9 19 60

28_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 15 10 20 60

29_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 10 6 16 58

29_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 12 8 18 59

29_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 13 8 18 59

29_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 14 10 20 60

30_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 10 5 15 58

30_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 12 7 17 59

30_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 12 8 18 59

30_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 13 9 19 59

31_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 8 4 14 57

31_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 11 6 16 58

31_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 11 7 17 58

31_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 12 8 18 58

32_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 9 5 15 57

32_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 11 7 17 59

32_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 12 7 17 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-8-2012 14:54:13Geomilieu V1.91



Bijlage 5.2I.2009.0063.05.R001

Rekenresultaten IBS indirecte hinderWoningbouwplan Varwijk, Zeddam

Rapport: Resultatentabel
Model: PRF-ZD/1001/R001 IBS VAW + woningbouwlocatie

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

32_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 12 8 18 59

33_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 9 5 15 58

33_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 11 7 17 59

33_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 12 8 18 59

33_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 12 8 18 59

34_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 10 5 15 58

34_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 11 7 17 59

34_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 12 8 18 59

34_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 13 9 19 60

35_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 10 5 15 58

35_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 12 7 17 59

35_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 12 8 18 59

35_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 13 8 18 59

36_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 11 6 16 59

36_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 13 8 18 60

36_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 13 9 19 60

36_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 14 9 19 60

37_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 13 8 18 60

37_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 14 9 19 61

37_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 15 10 20 61

37_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 16 11 21 61

38_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 14 9 19 62

38_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 16 10 21 62

38_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 17 12 22 63

38_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 18 13 23 63

39_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 17 11 22 64

39_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 18 12 23 64

39_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 19 14 24 64

39_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 20 15 25 65

40_A Grens woningbouwplan 1,50 -- 18 12 23 65

40_B Grens woningbouwplan 5,00 -- 20 13 25 65

40_C Grens woningbouwplan 7,50 -- 21 15 26 66

40_D Grens woningbouwplan 10,00 -- 22 17 27 66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-8-2012 14:54:13Geomilieu V1.91
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op het perceel Kerkweg 7 in Zeddam (gemeente Montferland) staat een bedrijfsbe-

bouwing. Deze bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Na de sloop worden 9 vrijstaande 

woningen gerealiseerd. Op onderstaande figuur is de ligging van het besluitgebied 

weergegeven. 

Figuur 1: globale ligging besluitgebied. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet moge-

lijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het planologische regime veranderd 

door middel van een omgevingsvergunning. 

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Be-

sluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of 

andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones 

van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel 

inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestem-

mingen. 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een korte samenvatting van de rele-

vante wet- en regelgeving beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeks-

gegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresulta-
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ten en de toetsing aan de Wgh beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies 

van het onderzoek opgenomen.  



SAB 5  

 

2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:  

 Voorkeursgrenswaarde
1
: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsi-

tuatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz). 

 Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelas-

ting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railver-

keer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk ge-

bied) en het type geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor wo-

ningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare 

geluidsbelastingen uit de Wgh voor wegverkeer en uit het Bgh voor railverkeer weer-

geven. 

 

 Wegverkeer Railverkeer 

Stedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 63 dB (art. 83 lid 2) 68 dB (art. 4.10) 

Buitenstedelijk gebied   

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82) 55 dB (art. 4.9 lid 1) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting 53 dB (art. 83 lid 1) 68 dB (art. 4.10) 

Hoogste toelaatbare geluidsbelasting  

bij een agrarische bedrijfswoning 

58 dB (art. 83 lid 4) 

 

n.v.t. 

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het Bgh 

 

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen 

zich drie situaties voordoen: 

 

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde 

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsgevoelige 

bebouwing te realiseren.  

 

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting 

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbe-

lasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 

Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, 

landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een 

hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de 

gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.  

                                                      
1
  De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet 

geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de 
wijzigingen bestond uit het feit dat de term ‘voorkeursgrenswaarde’ werd vervangen door ‘ten hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting’. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit 
akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt. 
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De gemeente Montferland heeft nog geen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld. Zij 

volgen tot de vaststelling hiervan de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grens-

waarden binnen zones langs wegen, die in werking waren tot 1 januari 2007.  

 

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

In deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet moge-

lijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbe-

lasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting. 

2.1.1 Zones 

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisa-

tie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de wegas. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weer-

gegeven in de onderstaande tabel. 

 

Zones langs wegen 

 Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een  

30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet 

onderzoeksplichtig
2
.  

 

Railverkeer 

De wettelijke zone van een spoorweg is onder andere afhankelijk van het aantal bak-

ken (wagons) dat over de spoorlijn rijdt. De zone ligt aan weerszijden van een spoor-

weg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De breedte varieert tussen 100 

meter voor een rustige spoorlijn en 1.300 meter voor een zeer drukke spoorlijn, zoals 

de Betuwelijn.  

                                                      
2  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 

2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Ab-
coude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). 
Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.  
Indicatief geldt de stelregel dat bij meer dan 1.000 voertuigbewegingen per etmaal, de voorkeursgrens-
waarde mogelijk overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van 
maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd. 
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2.2 Bouwbesluit 2012 

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende 

(spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden 

overschreden. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: 

bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De bin-

nenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai en railver-

keerslawaai (artikel 3.3 lid 1 uit het Bouwbesluit 2012) in woningen. Wanneer er 

meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting wor-

den gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.  

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek 

ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.  

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de 

akoestische binnenwaarde te halen moeten mogelijk aanvullende isolerende voorzie-

ningen worden getroffen. 

2.3 Rekenmethodieken 

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de 

cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere 

(spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2006” (RMG 2006) in bijlagen III (hoofdstuk 3: Weg) en 

IV (hoofdstuk 4: Spoorweg)  

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen  

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- 

en meetvoorschrift geluidhinder 2006” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschrif-

ten schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens 

standaardrekenmethode II, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met 

een eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Standaardrekenmethode I is 

gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toe-

passingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. 

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode II-berekeningen wordt het computer-

programma WinHavik (versie 8.37) gebruikt. 

2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: “Re-

kenmethode cumulatieve geluidsbelasting, versie oktober 2010” uit het RMG 2006 

hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voor-

keursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve ge-

luidsbelasting. 

Volgens het RMG 2006 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend 

naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling 

plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waar-

voor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.  
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3 Onderzoeksgegevens 

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen 

relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn. 

Als het plan leidt tot een significant hogere verkeersintensiteit, zal de verkeersaan-

trekkende werking van het plan worden bepaald. 

3.1 Selectie van geluidsbronnen 

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en ge-

zoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. 

 

Het plangebied ligt nabij de ‘s-Heerenbergseweg. Deze weg ligt in het stedelijk gebied 

en heeft twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze weg een zone van 200 meter. 

Het plangebied ligt op een afstand van 75 meter van de wegas en ligt in de zone van 

deze weg. 

 

Het plangebied ligt tevens direct aan de Kerkweg. Deze weg heeft een 30 km/uur-

regime. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de 

maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt.  

De verkeersintensiteit op de Kerkweg is dusdanig hoog dat in het kader van een goe-

de ruimtelijke ordening onderzoek is gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van  

deze weg. 

 

De Hogeweg ligt aan de oostzijde van het projectgebied op een afstand van 90 meter. 

De Hogeweg is een onverharde weg met weinig verkeer. Naar verwachting heeft deze 

weg geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied. 

 

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van ‘s-

Heerenbergseweg en de Kerkweg. 

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens 

Snelheid 

 Op de ‘s-Heerenbergseweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. 

 Op de Kerkweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur
3
. 

 

Verharding 

Op de ‘s-Heerenbergseweg en de Kerkweg bestaat de wegverharding uit dicht asfalt-

beton (referentiewegdek).  

 

                                                      
3
  Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de 

aanbevelingen uit de CROW-publicatie: “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/h”, nr. 
965. 
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Bebouwing en waarneemhoogten 

In het akoestisch onderzoek is het uitgangspunt dat de woningen aan de Kerkweg be-

staan uit maximaal 2 lagen met een kap. In de onderstaande tabel worden vloerhoog-

te en waarneemhoogte weergegeven. 

 

Verdieping Vloerhoogte  

in meters 

Waarneemhoogte  

in meters 

Begane grond 

Eerste verdieping 

Tweede verdieping 

0,0 

3,0 

6,0 

1,5 

4,5 

7,5 

Tabel 3. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen 

 

Aftrek ex artikel 110g Wgh  

De resultaten van alle wegen worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als be-

doeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van 

de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur
4
.  

3.2.1 Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteit en voertuigverdeling van de ‘s-Heerenbergseweg zijn afkomstig 

uit de regionale verkeers- en milieukaart (RVMK, versie maart 2012). Voor de perio-

deverdeling zijn voor de ’s-Heerenbergseweg de standaardverdeling van het wegtype: 

“Bibeko-weg met gemengd verkeer”
5
gebruikt. 

De Kerkweg is niet opgenomen in dit model, ook zijn er geen recente verkeerstellin-

gen op deze weg bekend. De gemeente Montferland schat dat op deze weg maximaal 

300 mvt/e rijden. Voor de periode- en voertuigverdeling zijn voor de ‘s-

Heerenbergseweg en de Kerkweg de standaardverdeling van het wegtype: “wijkont-

sluitingsweg”
6
 gebruikt. 

Uit het verkeersmodel blijkt dat  er de komende 10 jaar in de kern van Zeddam geen 

groei van het verkeer plaatsvindt. Daarom is in dit akoestisch onderzoek gerekend 

met een beperkte autonome groei van 0,5 % per jaar. 

 

Het initiatief leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteiten op deze wegen. Een 

optelling van de etmaalintensiteit en het aantal voertuigbewegingen dat het plan gene-

reert, leidt tot een etmaalintensiteit inclusief planbijdrage. De voertuigverdelingen zijn 

gecorrigeerd met de intensiteiten, periode- en voertuigverdeling van de planbijdrage.  

De berekening van de planbijdrage is weergegeven in bijlage B. 

 

                                                      
4
  Bij het opstellen van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” zijn de correcties ex arti-

kel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van 
minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het op-
nieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde bereke-
ningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. 
Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stil-
lere wegdekken. 

5
  VROM-brochure, VI-Lucht & Geluid, Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten be-

hoeve van luchtkwaliteit en/of geluidsberekeningen, d.d. 29 juni 2007 
6
  VROM-brochure, VI-Lucht & Geluid, Een instrument voor het ramen van verkeersintensiteiten ten be-

hoeve van luchtkwaliteit en/of geluidsberekeningen, d.d. 29 juni 2007 
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In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome 

groei, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor 2023 en de planbijdrage 

weergegeven. 

 

Weg(vak) Etmaalintensi-

teit (jaar) 

Autonome 

groei 

Etmaalinten-

siteit in 2023 

(excl. plan) 

Plan-

bijdrage 

Etmaalintensi-

teit in 2023 

(incl. plan) 

‘s-Heerenbergseweg 4900 (2021) 0,5 %/jaar 4949 97 5046 

Kerkweg  300 (2012) 0,5 %/jaar 317 97 414 

Tabel 4. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren  

 

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven van 

het basisjaar (zonder planbijdrage). 

 

Weg(vak) Procentuele verdelingen 

Dagperiode (07/19) Avondperiode (19/23) Nachtperiode (23/07) 

%/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% 

‘s-Heerenbergseweg 6,50 95,5 3,0 1,5 3,30 95,5 3,0 1,5 1,20 95,5 3,0 1,5 

Kerkweg   6,50 95,9 2,0 2,1 3,30 97,1 1,1 1,8 1,20 93,8 2,5 3,7 

Tabel 5. Periode- en voertuigverdelingen van het basisjaar (zonder planbijdrage) 

 

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor 

2023 (met planbijdrage). 

 

Weg(vak) Procentuele verdelingen 

Dagperiode (07/19) Avondperiode (19/23) Nachtperiode (23/07) 

%/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% 

‘s-Heerenbergseweg 6,49 95,58 2,95 1,47 3,33 95,62 2,92 1,46 1,19 95,57 2,95 1,48 

Kerkweg   6,42 96,76 1,58 1,66 3,64 97,94 0,80 1,26 1,13 94,85 2,15 3,00 

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen voor 2023 (met planbijdrage) 
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet 

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn 

dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex ar-

tikel 82 van de Wgh.  

 

Om te toetsen of de geluidsbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, 

wordt de ligging van de 48 dB-contour bepaald. Dit wordt gedaan door middel van een 

vrije-veld contour, hierbij wordt geen rekening gehouden met de afschermende wer-

king van tussenliggende gebouwen.  

Als de woningen buiten de 48 dB-contour liggen, dan wordt geconcludeerd dat de ge-

luidsbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Het bepalen van de daadwerke-

lijke geluidsbelasting is dan niet noodzakelijk. Het akoestisch klimaat ten gevolge van 

de onderzochte weg is dan geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

Als uit de berekening blijkt dat (een deel van) de woningen binnen de 48 dB-contour 

ligt, is nader onderzoek naar de geluidsbelasting noodzakelijk. In dit onderzoek wordt 

getoetst of de geluidsbelasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. 

Tevens moet bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde worden bepaald of 

geluidsreducerende maatregelen mogelijk zijn. 

4.2 Bepalen van de 48 dB-contouren 

De ligging van de 48 dB-contouren, vrije-veldsituatie, is bepaald met behulp van de 

standaardrekenmethode I-berekening. Deze rekenmethode is beschreven in RMG 

2006, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. 

In onderstaande tabel worden de berekende afstanden van de 48 dB-contouren en de 

kortste afstanden van één van de woningen in het plangebied tot de wegas van de 

onderzochte wegen weergegeven. 

 

Weg(vak) Afstand van de  

48 dB-contour  

tot de wegas in meters 

Kortste afstand van 

één van de woningen 

tot de wegas in meters 

‘s-Heerenbergseweg 65 82 

Kerkweg 25 5 

Tabel 7. Afstand van de 48 dB-contouren tot de wegas 

 

In overzichtstekening 1, bijlage A, is de ligging van de 48 dB-contouren weergegeven. 

De berekeningen van de 48 dB-contouren zijn weergegeven in bijlage C.  

 

Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt dat de woningen buiten de 48 dB-contouren, vrije-veldsituatie, 

van de ‘s-Heerenbergseweg en de Kerkweg liggen. Nader onderzoek naar de optre-

dende geluidsbelasting op de woning ten gevolge van wegverkeer op de ‘s-

Heerenbergseweg en de Kerkweg is daarom niet noodzakelijk. 
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5 Conclusie 

Op het perceel Kerkweg 7 in Zeddam (gemeente Montferland) staat bedrijfsbebou-

wing. Deze bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Na de sloop worden 9 vrijstaande wo-

ningen gerealiseerd. Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoes-

tisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt 

getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de 9 woningen buiten de 48 dB-contouren, vrije-

veldsituatie, liggen van de ‘s-Heerenbergseweg en de Kerkweg. De geluidsbelastin-

gen zullen daardoor 48 dB of minder bedragen. Hiermee voldoen de woningen aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh. De woningen liggen 

hierdoor akoestisch gunstig geprojecteerd. Er zijn in het kader van de Wgh geen na-

dere acties nodig om de woningen te realiseren. 

 

 



 

 

Bijlage A 

Overzichtstekening 1: Ligging van de 48 dB-contouren 





 

 





 

 

Bijlage B 

Berekening van de verkeersaantrekkende werking 





 

 

Verkeersaantrekkende werking van het plan 
 
Door de realisatie van het initiatief zal de verkeersaantrekkende werking van het plan-

gebied veranderen. Dit verschil wordt ook wel de planbijdrage genoemd. In de onder-

staande paragrafen wordt de planbijdrage berekend. 

 

Het initiatief  

Het initiatief betreft de realisatie van 9 vrijstaande woningen.  

 

Verkeersaantrekkende werking van het initiatief 

De verkeersaantrekkende werking is het verschil tussen de huidige situatie en de situ-

atie met het initiatief. Door de verkeersaantrekkende werking is de huidige situatie 

enigszins licht en de situatie met het initiatief enigszins zwaar in te schatten, wordt 

een maximale planbijdrage berekend. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied is nu in gebruik als paardenwei. Het is niet bekend hoeveel verkeer 

het plangebied in de huidige situatie genereert. Dit betekent dat een aanname moet 

worden gemaakt. Gelet op het uitgangspunt dat de verkeersaantrekkende werking van 

de huidige situatie zo laag mogelijk wordt geschat, is voor dit onderzoek uitgegaan 

van een worstcase-scenario van 0 voertuigbewegingen. 

 

Situatie met het initiatief 

In het plangebied worden 9 vrijstaande woningen gerealiseerd. De verkeersaantrek-

kende werking voor de 9 woningen is bepaald aan de hand van kengetallen van 

CROW
7
. Hierbij wordt rekening gehouden met het woonmilieu (Groen stedelijk) en 

negen vrijstaande woningen. 

 

In de onderstaande tabel is de verkeersaantrekkende werking van de negen woningen 

weergegeven.  

functies eenheden LMV MZMV ZMV Totaal

woning, koop vrijstaand, met garage 9 78,84 0,08 0,08 79

    

78,84 0,08 0,08 79

99,8% 0,1% 0,1% 100,0%

functies eenheden dag avond nacht etmaal

(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-7.00) (0:00-24:00)

woning, koop vrijstaand, met garage 9 58,46 15,01 5,53 79

   

58,46 15,01 5,53 79

6,17 %/uur 4,75 %/uur 0,88 %/uur

voertuigbewegingen per etmaal

totale verkeersgeneratie

totale verkeersgeneratie

De verwachte verkeersgeneratie met voertuigverdeling

De verwachte verkeersaantrekkende werking met periodeverdeling

 

Tabel 8. Verkeersaantrekkende werking van het plan 

 

                                                      
7
  CROW-publicatie “Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotori-

seerd verkeer” d.d. oktober 2007 



 

Toename van de verkeersintensiteit ten gevolge van het initiatief 

Het initiatief leidt tot een zekere verhoging van de verkeersintensiteit van de onder-

zochte wegen. Deze verhoging is per weg als volgt geschat: 

Kerkweg: Het plangebied wordt ontsloten op de Kerkweg. Van de extra voertuigen als 

gevolg van het initiatief rijdt naar verwachting 100% via de Kerkweg. Dit leidt tot een 

toename van 79 voertuigbewegingen per dag. 

‘s-Heerenbergseweg: De Kerkweg komt uit op de ‘s-Heerenbergseweg. Het verkeer 

ten gevolge van het initiatief zal zich hier splitsen: naar verwachting zal maximaal 50% 

langs het projectgebied rijden over de ‘s-Heerenbergseweg. Dit leidt tot een toename 

van 40 voertuigbewegingen per dag.  



 

 

Bijlage C 

Berekening van de 48 dB-contouren 

 





 

 



 

 



 

 

Bijlage 12: Verkennend bodemonderzoek 
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1. Aanleiding en doelstelling  

1.1 aanleiding van het onderzoek 

 
In opdracht van SAB Arnhem is door ECOPART BV een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Kerkweg 7 te Zeddam.  
 
Aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek is de geprojecteerde nieuwbouw 
van woningen op deze locatie, waarbij de eventuele aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging een beletsel of beperking van deze plannen kan vormen. 
 

1.2 doelstelling van het onderzoek 

 
Het doel van het ingestelde onderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de 
grond boven de generieke achtergrondgehalten en/of in het freatisch grondwater in 
gehaltes boven de streefwaarden. 
 

1.3 opzet van het onderzoek 

 
De opzet van het onderzoek is gebaseerd op de Nederlandse norm voor 
verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en is als volgt opgebouwd: 
 

1. inventarisatie: De beschikbare gegevens over de onderhavige 
onderzoekslocatie, voor zover deze van belang zijn voor het verkrijgen 
van inzicht in een mogelijke bodemverontreiniging worden verzameld, 
gerangschikt en samengevat in een vooronderzoek. Gebaseerd op deze 
gegevens wordt een onderzoeksplan opgesteld. 

2. onderzoek: Bij het veldonderzoek worden aanvullende gegevens 
verkregen over de bodemopbouw en mogelijke bodemvreemde 
bijmengingen. Tevens worden de grond en het grondwater systematisch 
bemonsterd en chemisch onderzocht op mogelijke verontreinigingen.  

3. rapportage: Er wordt verslag gedaan van een aantal locatiegegevens 
alsmede van de uitkomsten van de onderzoeksgegevens. Aan de hand 
van de interpretatie van de resultaten afkomstig van de chemische 
analyses, is er een conclusie omtrent de kwaliteit van de bodem en de 
gebruiksmogelijkheden of beperkingen van het perceel met betrekking tot 
de bodemkwaliteit in de rapportage opgenomen. 

Op basis van de voorhanden zijnde gegevens is een bemonsterings- en 
analyseplan opgesteld en uitgewerkt. 
 
 

Hoofdstuk 

1 
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1.4 reikwijdte van het onderzoek 

 
Het verkennend bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door 
steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel 
ECOPART BV conform de van toepassing en van kracht zijnde regelgeving 
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt 
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de 
resultaten van een bodemonderzoek. Het vorenstaande betekent dat ECOPART 
BV op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke 
beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door ons bureau 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u 
altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen ECOPART BV. 
 
Verder kan worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek 
geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het 
verkrijgen van historische informatie is ECOPART BV wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor ons bureau niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van de verzamelde historische informatie.  
 
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
betreft en dat naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de periode 
verstreken sedert uitvoering van het onderzoek langer wordt, de 
onderzoeksresultaten met een grotere omzichtigheid moeten worden gehanteerd. 
 

1.5 het proces en kwaliteitssysteem 

 
Het procescertificaat van ECOPART BV en het hierbij behorende 
kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de 
monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie en de 
overdracht van de monsters aan een door de Stichting Raad voor Accreditatie 
(STERLAB) erkend laboratorium. 
 
Tussen ECOPART BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 
onafhankelijkheid en/of integriteit van ons bureau zou beïnvloeden of de 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2. Vooronderzoek 

2.1 algemene locatiegegevens 

 
Het onderzochte terrein is gelegen aan de Kerkweg 7 te Zeddam (gemeente 
Montferland) en heeft een oppervlakte van circa 9.790 m². In bijlage Ia is de 
regionale situering weergegeven. De lokale situering is weergegeven in bijlage Ib. 
 
Om te bepalen van welke hypothese moet worden uitgegaan bij het opstellen van 
de onderzoeksstrategie, is door ECOPART BV een vooronderzoek conform de 
NEN 5725 (basisniveau) ingesteld. Een dergelijk onderzoek dient informatie te 
verschaffen over het vroegere en huidige gebruik van de te onderzoeken locatie, 
alsmede over de bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie.  
 
Ten behoeve van het vooronderzoek is door de opdrachtgever een historisch 
vragenformulier ingevuld. Tevens is bij de gemeente Montferland nagegaan of er 
van de onderzoekslocatie en de directe omgeving informatie bekend is met 
betrekking tot de historie. Vervolgens is op 16 mei 2012, voorafgaande aan het 
veldwerk, het terrein visueel geïnspecteerd.  
 
Onderstaand zijn de conclusies van het vooronderzoek weergegeven. Tevens is 
de regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie beschreven. 
 

2.2 conclusies vooronderzoek 

 
Onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied ten westen van Zeddam. De 
locatie is kadastraal bekend onder gemeente Zeddam, sectie E, perceelnummer 
2823. Ten tijde van het onderzoek stond er op de te onderzoeken locatie de 
voormalige bedrijfshal van Varwijk Interieurbouw B.V.. De werkzaamheden van dit 
bedrijf waren/zijn meubels van hout, plaatmateriaal, metaal en kunstof betimmeren 
en interieurwerkzaamheden voor winkel, woning en utiliteitsbouw. Het overige 
onbebouwde terrein is in gebruik als parkeerplaats en weiland. Het terrein langs de 
Kerkweg ligt lager dan het terrein ten westen van de weg (zie bijlage II). 
 
Uit de bouwdossiers blijkt dat op de locatie Kerkweg 7 in elk geval vanaf 1975 
Varwijk Interieurbouw B.V. gevestigd is. Op 7 mei 1975 en  6 februari 1979 zijn 
bouwvergunningen afgegeven voor het verbouwen en uitbreiden van de loods en 
fabrieksgebouw. Vervolgens is in 1984 de houtloods uitgebreid en is er een 
omkasting om de exhauster geplaatst. Op 5 maart 1985 is een bouwvergunning 
afgegeven voor het uitbreiden van de bedrijfs- en expeditieruimte en op 1 juni 
1994 is op de eerste verdieping de kantoorruimte uitgebreid.  
 
Voor het bedrijf zijn op de locatie Kerkweg 7 in de periode van 1926 tot 1985 
diverse hinderwetvergunningen verleend. Op 22 april 1986 is een 
hinderwetvergunning verleend voor het plaatsen van 2 ondergrondse opslagtanks 
met afleverinstallatie. Zie voor de locatie van deze tanks, bijlage II. In 1994 zijn 2 x 
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ondergrondse 4.000 liter olietanks gesaneerd. Er is 1 tankcertificaat afgegeven en 
dit certificaat is in bijlage Ic opgenomen. 
Op 29 maart 1994 is voor de locatie Kerkweg 7 aan Varwijk Interieurbouwers bv 
een milieuvergunning verleend. De werkzaamheden bestonden toen uit het 
tekenen, berekenen en vervaardigen van interieurbouwproducten, zoals balies, 
kasten en winkelstellingen. De verwerkte materialen zijn hout, plaatmaterialen, 
glas, kunstof en metaal. De producten worden deels afgewerkt in de eigen 
spuiterij. 
Uit het milieudossier is gebleken dat de bedrijfsactiviteiten per 1 december 2000 
onder het Besluit Bouw- en Houtbedrijven Milieubeheer vallen, mits er jaarlijks niet 
meer dan 15.000 kg organische oplosmiddelen worden gebruikt. 
Tijdens een controle, welke op 25 oktober 2004 is uitgevoerd is gebleken dat op 
het adres geen bedrijfsactiviteiten meer zijn; het bedrijf is verhuisd. Vanaf toen tot 
nu is het terrein voor zover bekend alleen in gebruik voor opslag en voor de 
plaatselijke carnavalsverenging. 
Er zijn plannen om in de toekomst op de locatie nieuwe woningen te bouwen. Ten 
oosten van de onderzoekslocatie ligt de Kerkweg. De omgeving heeft verder in 
hoofdzaak een woon- en agrarische bestemming.  
 
Bodembedreigende activiteiten 
 
Uit de tekening van de milieuvergunning blijkt dat in het verleden op de betonvloer 
een spuiterij en lak- en spuitafdeling aanwezig was. Vóór bij de hal heeft in het 
verleden een ondergrondse HBO-tank van 6.000 liter gelegen. Deze tank is vóór 
1976 zonder KIWA-keur geïnstalleerd en is in 1994 gereinigd en gevuld met zand. 
De opslag van HBO heeft sindsdien bovengronds ten zuiden van het bedrijfspand 
plaatsgevonden. Tevens hebben naast het bedrijfspand twee ondergrondse 4.000 
liter tanks gelegen voor de opslag van benzine en diesel voor eigen gebruik. Deze 
tanks en pompeiland zijn in maart 1994 verwijderd (certificaten zijn in bijlage Ic 
opgenomen).  
 
Verder hebben op de onderzoekslocatie voor zover bekend geen activiteiten 
plaatsgevonden, die aanleiding geven om een bodemverontreiniging te 
verwachten.  
 
Er zijn van de onderzoekslocatie geen gegevens bekend omtrent demping / 
verharding met (on)gebroken puin op de locatie, zodat op de locatie geen 
verontreiniging met asbest wordt verwacht. Tijdens de maaiveldinspectie zijn 
enkele asbestverdachte platen op het maaiveld aangetroffen, deze zijn op de 
tekening (bijlage II) weergegeven. 
 
Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden het 
volgende bodemonderzoek uitgevoerd: 
 
Verkennend bodemonderzoek volgens NVN 5740 in de gemeente Bergh op de 
locatie Kerkweg 7 te Zeddam, d.d. oktober 1993, rapportnummer 93-Ko-1810 door 
Stichting Waterlaboratorium Oost; 
Uit het onderzoek is gebleken dat op het onverdachte terrein voor PAK een 
verhoogd gehalte is aangetroffen. Ter plaatse van de verdachte terreindelen 
(opslag verfblikken, voormalige olietanks, spuiterij en voormalige spuiterij) is enkel 
in de bovengrond ter plaatse van de spuiterij voor zink een licht verhoogd gehalte 
gemeten. Zie voor de situering van de boorpunten, bijlage IIb. 
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Conclusie vooronderzoek 
 
Uit het historisch onderzoek blijkt dat op de locatie een bovengrondse HBO-tank 
aanwezig is. Tevens ligt op het voorterrein nog een gesaneerde ondergrondse 
HBO-tank (met zand gevuld), welke vóór 1976 zonder KIWA-keur is geïnstalleerd. 
Derhalve wordt er voor deze deellocatie uitgegaan van de standaard 
onderzoeksstrategie voor ‘verdachte locaties’ conform NEN 5740. Voor het overige 
terrein kan worden uitgegaan van de standaard onderzoeksstrategie voor 
‘onverdachte locaties’ conform NEN 5740. Opgemerkt dient te worden dat gezien 
het feit dat het grondwater zich op een grotere diepte dan 5,0 m-mv bevindt, er 
geen grondwateronderzoek plaats gaat vinden. 
 

2.3 bodemopbouw en geohydrologie 

 

Oostelijk Gelderland 
 
Geologisch gezien kan het oostelijke gedeelte van Gelderland worden 
onderverdeeld in het IJsseldal [omgeving Zutphen], het oostelijke en westelijke 
deel van het pleistocene bekken [omgeving Lochem, Ruurlo, Lichtenvoorde, 
Varsseveld], het Tertiair plateau [omgeving Winterswijk] en de zuidwestelijk 
gelegen Riviervlakte [omgeving Zevenaar, ‘s-Heerenberg]. De belangrijkste 
waterlopen in deze streek worden gevormd door de Schipbeek, de Berkel, de 
Oude IJssel, de Aaltense Slinge en de Oude Rijn. Het gebied helt van 30 à 40 m + 
NAP in het oosten tot 8 á 12 m + NAP in de IJsselvallei. 
 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt 
van de grondwaterkaart van Nederland (40 Oost) en de Provinciale Overzichten 
Win- en Produktiemiddelen (VEWIN).  
 
Riviervlakte  
 
Algemeen 
De Riviervlakte wordt begrensd door de Oude IJssel, de IJssel en de Rijn en valt 
ruwweg uiteen in drie delen: het Montferland (gestuwd gebied), het deel westelijk 
hiervan en het deel oostelijk hiervan. Ten oosten en westen van het Montferland 
behoren de belangrijkste bodemtypen die binnen dit gebied voorkomen tot de 
poldervaaggronden en de ooivaaggronden. De meest voorkomende bodemtypen 
van het Montferland behoren tot de veldpodzolgronden, de enkeerdgronden en de 
vaaggronden.  
 
Geologische ontstaanswijze 
Voor de geologische ontstaanswijze van het gebied is het tijdvak vanaf het Tertiair 
van belang. Tijdens deze periode werden in Nederland mariene, schelp- en 
glauconiethoudende zandige kleien afgezet, de Formaties van Oosterhout en 
Breda. Tegen het einde van het Tertiair begon de zeespiegel te dalen en werd de 
nog mariene zandige Formatie van Maassluis afgezet. Vervolgens maakte 
mariene sedimentatie tijdens het Onder-Pleistoceen plaats voor fluviatiele 
sedimentatie van zanden, aangevoerd door de Rijn en de Maas, de Formatie van 
Urk en Tegelen. Deze laatste komt alleen voor ten westen van de lijn Doesburg-
Zevenaar. Tijdens het Saaliën was het gebied vermoedelijk met landijs bedekt. De 
zeespiegel daalde en rivieren sneden zich diep in. Het landijs drong door de dalen 
binnen, en veroorzaakte opstuwing langs de dalwanden. Deze stuwwallen, zoals 
het Montferland, bestaan grotendeel uit verschubde en geplooide mariene 
fluviatiele sedimenten. Uit deze perioden stamt de Formatie van Drente die een 
zeer gevarieerde samenstelling heeft van zanden en leem. Toen na de 
terugtrekking van het landijs de Rijn weer in noordelijke richting ging stromen zette 
deze de eveneens zandige Formatie van Kreftenheye af. Deze zijn later plaatselijk 
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door de wind bedekt met dekzand van de Formatie van Twente. In het Holoceen 
vond tenslotte fluviatiele sedementatie plaats door de IJssel. Het betreft de 
overwegend kleiige Betuwe Formatie. 
 
Regionale bodemopbouw 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie, welk gebied een begraven stuwwal betreft, 
is een slecht doorlatende deklaag aanwezig, welke kan bestaan uit klei, veen of al 
dan niet slibhoudend zand. De dikte van deze laag varieert sterk per locatie en kan 
oplopen tot circa 4,00 meter. Verspreid komen laagjes veen voor, vaak 
leemhoudend. In het dal van de Oude IJssel is ook sterk ijzerhoudend materiaal 
afgezet. Deze oerbanken lijken veel op rivierleem.  
 
Onder deze deklaag bevindt zich het enige watervoerende pakket, dat 
onderscheiden kan worden. Het bestaat ter plaatse van het glaciale bekken uit 
matig grove iets grindhoudende zanden. De dikte ter plaatse kan variëren van 
circa 15,00 tot 21,00 meter dikte. Een scheidende laag en een tweede 
watervoerende pakket ontbreken. 
 
De slecht doorlatende basis bestaat uit fluviatiele post-glaciale zanden, plaatselijk 
met slecht doorlatende, soms met goed doorlatende gestuwde afzettingen van het 
Plioceen. De dikte en plaats van voorkomen van deze doorlatende afzettingen zijn 
niet exact bekend. Zij worden als niet belangrijke watervoerende pakketten 
beschouwd.  
 
Overzicht van de geohydrologische bodemgesteldheid 

Pakket Formatie(s) D Samenstelling kD  m
2
 / dag 

Deklaag Twente. 0-4 Fijn zand, leem, klei  
WVP 1  Kreftenheye 4-20 Grof grindhoudend zand/ 

matig fijn tot grof zand 
kD 600-1700 

Basis Oosterhout > 20 klei, zandige klei  

WVP = WaterVoerend Pakket, D = Dikte in m,  kD = Doorlaatvermogen in m
2
 /dag  

 
Geohydrologische situatie 
Het westelijke deel van de Riviervlakte bestaat overwegend uit twee 
watervoerende pakketten. Het eerste wordt gevormd door de Formatie van 
Kreftenheye. De eerste scheidende laag bestaat uit de Formatie van Drente. Het 
tweede watervoerende pakket wordt gevormd door de Formaties van Urk, 
Maassluis en de zandige top van de formatie van Oosterhout. Ten westen van de 
lijn Zevenaar-Doesburg wordt het tweede watervoerende pakket in tweeën 
verdeeld door de aanwezigheid van de Formatie van Tegelen. Ten oosten van het 
Bergher bos [Monterland] bevindt zicht slechts één watervoerend pakket dat 
bestaat uit de zanden van de Formaties van Urk, Twente en Kreftenheye. De 
hydrologische basis wordt gevormd door het Tertiair.  
 
Het grondwater in het eerste watervoerende pakket vertoont een grondwaterbult 
ter plaatse van het Montferland waar vandaan het water in alle richtingen 
afstroomt. Naar het oosten toe is de grondwaterstroming slechts gering. De 
stroming in het tweede watervoerende pakket, enkel aanwezig ten westen van de 
lijn Wehl-Beek, vertoont een vergelijkbaar beeld. In het westen ontvangt het 
gebied vermoedelijk kwelwater afkomstig van de Veluwe. 
 
Regionale grondwaterstroming 
In het eerste -en ter plaatse enige- watervoerende pakket, stroomt het grondwater 
in noordoostelijke richting. In de richting van de Oude IJssel. Het verhang bedraagt 
circa 0,50 tot 1,00 meter per kilometer. Indien wordt aangenomen dat de 
doorlatendheid van de zandafzetting in het eerste watervoerende pakket (WVP 1) 
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circa 50 m/d bedraagt, dan is de horizontale stroomsnelheid van het grondwater 
(gecorrigeerd voor een poriënvolume van 0,3) circa 4 tot 5 meter per jaar. 
 
Grondwaterstromingsparameters 

Pakket Stromings- 
 richting 

k 
[m/d] 

i 
[m-km] 

v 
[m/jr.] 

Grondwaterstand 

Deklaag N / NO    10,00 m + NAP (GLG) 
WVP 1 N /NO 50 0,0005 tot 0,001 4,5 10,50 m + NAP (HLG) 

Het maaiveld bevindt zich op circa 12 m. + NAP. 
WVP = WaterVoerend Pakket, k = Doorlatendheid,  i = verhang, v = horizontale stroomsnelheid  

 
Grondwaterontrekkingen 
De belangrijkste grondwateronttrekkingen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening vinden plaats bij pompstation ‘De Pol’, gelegen ten zuiden 
van de A18, op circa 3 kilometer ten zuidoosten van het centrum van de gemeente 
Doetinchem. Hier worden circa 3 tot 4 miljoen m

3
 drinkwater per jaar gewonnen. 

Voorts vindt er in Wehl en Zeddam drinkwaterwinning plaats (ca. 2 miljoen m
3
 

/jaar). 
 
Verder zijn er nog een aantal grootschalige industriële grondwateronttrekkingen 
gesitueerd in de omgeving van de gemeente Doetinchem. Dit betreft totaal circa 
1,5 miljoen m

3
 per jaar. 

 
Regionale grondwaterstroming 
In het eerste -en ter plaatse enige- watervoerende pakket, stroomt het grondwater 
in noordoostelijke richting. In de richting van de Oude IJssel. Het verhang bedraagt 
circa 0,50 tot 1,00 meter per kilometer. Indien wordt aangenomen dat de 
doorlatendheid van de zandafzetting in het eerste watervoerende pakket (WVP 1) 
circa 50 m/d bedraagt, dan is de horizontale stroomsnelheid van het grondwater 
(gecorrigeerd voor een poriënvolume van 0,3) circa 4 tot 5 meter per jaar. 
 
Grondwaterstromingsparameters 

Pakket Stromings- 
 richting 

k 
[m/d] 

i 
[m-km] 

v 
[m/jr.] 

Grondwaterstand 

Deklaag N / NO    10,00 m + NAP (GLG) 
WVP 1 N /NO 50 0,0005 tot 0,001 4,5 10,50 m + NAP (HLG) 

Het maaiveld bevindt zich op circa 12 m. + NAP. 
WVP = WaterVoerend Pakket, k = Doorlatendheid,  i = verhang, v = horizontale stroomsnelheid  

 
Grondwaterontrekkingen 
De belangrijkste grondwateronttrekkingen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening vinden plaats bij pompstation ‘De Pol’, gelegen ten zuiden 
van de A18, op circa 3 kilometer ten zuidoosten van het centrum van de gemeente 
Doetinchem. Hier worden circa 3 tot 4 miljoen m

3
 drinkwater per jaar gewonnen. 

Voorts vindt er in Wehl en Zeddam drinkwaterwinning plaats (ca. 2 miljoen m
3
 

/jaar). 
 
Verder zijn er nog een aantal grootschalige industriële grondwateronttrekkingen 
gesitueerd in de omgeving van de gemeente Doetinchem. Dit betreft totaal circa 
1,5 miljoen m

3
 per jaar. 
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3. Hypothese 

 
Op basis van de uitkomsten van het historisch onderzoek waaruit is gebleken dat 
er potentiële verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden op de 
onderzoekslocatie, dient te worden vastgesteld dat de bodem plaatselijk kan zijn 
verontreinigd. Op grond van het gestelde in de NEN 5740 [de Nederlandse Norm 
(NEN) 5740] is er in het onderhavige geval sprake van een ‘verdachte locatie’. 
 
Ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van deze (mogelijke) verontreinigingen 
mag worden verondersteld dat er sprake is van een heterogene verdeling van de 
verontreiniging met een bekende plaats van voorkomen van de kern hiervan. 
 
Er wordt uitgegaan van een basisonderzoek, gebaseerd op de 
‘onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek voor een onverdachte locatie‘ 
[Nederlandse Norm NEN 5740] strategie ONV, aangevuld met een gericht 
onderzoek naar de aanwezigheid van minerale olie in de bodem ter plaatse van de 
bovengrondse olietank en de voormalige gesaneerde ondergrondse HBO-tank 
(met zand gevuld), welke vóór 1976 zonder KIWA-keur is geïnstalleerd op het 
voorterrein. 
 
 
Opgemerkt wordt dat uit het vooronderzoek géén aanwijzigen zijn gevonden voor 
de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging met asbest in de bodem. 
Asbestonderzoek conform de NEN 5707 is derhalve niet noodzakelijk geacht. 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek zal het maaiveld alsmede de opgeboorde 
grond visueel geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van asbestverdachte 
(plaat)materialen. 
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4. Uitvoering veldwerkzaamheden 

4.1 aanpak veldwerk 

 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002 
en de bijbehorende NEN/NPR-richtlijnen. Voor een overzicht van de van 
toepassing zijnde normen wordt verwezen naar bijlage VI. De eventuele 
afwijkingen van deze richtlijnen en normbladen worden -indien van toepassing- in 
dit hoofdstuk vermeld en gemotiveerd.  
 
Het veldwerk heeft plaatsgevonden op d.d. 16 mei 2012. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de heer J. Groot Antink van ECOPART BV. 
 

4.2 grondmonstername 

 
Bij de veldwerkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoek van de 
bovengrond (tussen 0,0-0,5 meter minus maaiveld (m-mv)), de ondergrond (tussen 
0,5-2,0 m-mv) en het grondwater. De grondboringen zijn, afhankelijk van de diepte 
van de diverse monsternamepunten, van het maaiveld tot de maximaal te 
onderzoeken diepte van 2,0 m-mv over verschillende trajecten bemonsterd. Een 
en ander is afhankelijk van het karakter van de boring (verdacht of niet-verdacht), 
de onderscheiden bodemlagen en de organoleptische waarnemingen.  
 
Gezien het feit dat het grondwater zich op een grotere diepte dan 5,0 m-mv 
bevindt, heeft geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de 
grondmonstername heeft plaatsgevonden wordt eveneens verwezen naar het 
gestelde in bijlage VI. 
 

4.3 uitvoering veldwerk 

 
Gezien de oppervlakte van het terrein zijn in totaal 24 grondboringen uitgevoerd 
(B1 t/m B24). Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv. 
De boringen zijn representatief verspreid over de onderzoekslocatie. Ten behoeve 
van het onderzoek naar de kwaliteit van de ondergrond zijn in totaal 5 boringen 
(B1, B4, B14, B17 en B22) doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv.  
 
Tevens zijn aanvullend ter plaatse van de bovengrondse olietank 2 boringen (B25 
en B26) tot 1,0 m-mv geplaatst en ter plaatse van de gesaneerde ondergrondse 
HBO-tank zijn 2 boringen tot 3,0 m-mv geplaatst en er zijn monsters genomen van 
de bodem onder deze tank. De opgeboorde grond is visueel gecontroleerd op het 
voorkomen van asbestverdacht materiaal. 
 
De onderzoekspunten zijn uitgepast / zijn ingemeten ten opzichte van de op locatie 
gesitueerde bebouwing danwel perceelgrenzen Op de situatietekening (bijlage IIa) 
zijn de onderzoekspunten weergegeven. 
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5. Resultaten veldwerkzaamheden 

5.1 lokale bodemopbouw 

 
Tot de verkende diepte van MV – 3,00 m., bestaat het bodemprofiel overwegend 
uit zwak tot matig siltig matig fijn zandgrond. 
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar 
boorprofielen die zijn opgenomen als bijlage III.  
 

5.2 zintuiglijke waarnemingen 

 
De zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal tijdens de 
veldwerkzaamheden zijn in tabel 1 samengevat. 
 

Tabel 1: Resultaten zintuiglijk onderzoek grondmonsters. 
       MONSTER           TRAJECT AFWIJKEND 

BODEMMATERIAAL 
boring 

nr. 
aanvang 
(m-Mv) 

einde 
(m-Mv) 

samen- 
stelling 

kleur geur 

0,00 0,60 # 
1) 

- - B1 en B17 

0,60 2,00 - - - 

B2 en B3 0,00 0,50 # 
1) 

- - 

0,00 0,80 # 
1) 

- - B4 

0,80 2,00 - - - 

B5, B6, B7, B10, B11, B12, 
B13, B15, B16, B18, B19, B20, 

B21 en B23 

0,00 0,50 - - - 

B8, B9, B24 0,00 0,50 # 
1)

, # 
2)

 - - 

0,00 1,00 -
 

- - 

1,00 1,50 # 
1)

, ## 
2)

, 
# 

5)
 

- - 

B14 

1,50 2,00 -
 

- - 

B22 0,00 2,00 - - - 

B25 en B26 0,00 1,00 - - - 

0,00 0,30    

0,30 1,60 # 
1) 

- - 

B27 

1,60 3,00 -
 

- - 

0,00 0,30    

0,30 1,10 # 
1) 

- - 

B28 

1,10 3,00 -
 

- - 

 
TOELICHTING OP DE TABEL: 
  
- : geen afwijkende waarnemingen # : geringe afwijkende waarnemingen 
## : afwijkende waarnemingen ### : forse afwijkende waarnemingen 
 
1) :  puinresten  
2) :  kooltjes 
3) :  minerale olie 
4) : asbestverdacht materiaal 
5) : glas 
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Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn er geen waarnemingen 
gedaan die het duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen.  
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6. Laboratoriumonderzoek 

6.1 opzet laboratoriumonderzoek 

 
De grondmonsters worden in het laboratorium, conform de NEN 5740, 
geanalyseerd volgens AS SIKB 3000 en onderliggende protocollen.  
 
Voor de samenstelling van de (meng)monsters ten behoeve van het 
laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar het gestelde in onderstaande tabel 2. 
Gezien de zintuiglijke afwijkingen welke zijn waargenomen in de ondergrond 
(zwakke puinbijmenging, matig koolhoudend en zwak glashoudend) bij boring B14, 
is monster B14.3 apart geanalyseerd op de parameters van het NEN-grondpakket. 
De analysecertficaten zijn opgenomen onder bijlage IV. 
 

Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 
MONSTER TRAJECT ANALYSE BIJZONDER-

HEDEN 

meng-
monster 

boring  
nummer 

aanvang 
(m-Mv) 

einde 
(m-Mv) 

pakket-
nummer 

bodemlaag 

MM1 B1 t/m B8 0,00 0,50 A bovengrond 

MM2 B9 t/m B16 0,00 0,50 A bovengrond 

MM3 B17 t/m B24 0,00 0,50 A bovengrond 

B1 0,60 
1,10 
1,60 

1,10 
1,60 
2,00 

A ondergrond 

B4 0,50 
0,80 
1,20 
1,70 

0,80 
1,20 
1,70 
2,00 

A ondergrond 

 
 
 
MM4 

B28 0,80 
1,10 

1,10 
1,60 

A ondergrond 

B14 0,50 
1,50 

1,00 
2,00 

A ondergrond 

B17 0,60 
1,10 
1,50 

1,10 
1,50 
2,00 

A ondergrond 

MM5 

B22 0,50 
1,00 
1,50 

1,00 
1,50 
2,00 

A ondergrond 

B14.3 B14 1,00 1,50 A ondergrond 

MM6 B25 en B26 0,00 0,50 B bovengrond 

MM7 B27 en B28 1,60 
2,10 

2,10 
2,60 

B ondergrond 

 
Voor de samenstelling van de betreffende analysepakketten wordt verwezen naar 
onderstaande paragraaf 6.2. 
 

Hoofdstuk 
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6.2 samenstelling analysepakketten  

 
Hieronder is de samenstelling van de analysepakketten weergegeven: 
 
pakket A (grond NEN 5740): 

- zware metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel  
 en zink; 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 leidraad); 
- polychloorbifenylen (PCB); 
- minerale olie (GC); 
- lutum en organische stof. 

 
pakket B (grond): 

- minerale olie (GC); 
- lutum en organische stof. 

 
 



R E S U L T A T E N  L A B O R A T O R I U M O N D E R Z O E K  

Projectnummer:  15621, versie 1.0 
Datum:  16 juli 2012 

7-1 

 

7. Resultaten laboratoriumonderzoek 

7.1 beoordelingskader bodemonderzoek 

 
Om de mate van verontreiniging van de grond te kunnen beoordelen, zijn de 
uitkomsten van de chemische analyses van de grondmonsters getoetst aan de 
toetsingswaarden welke gesteld zijn in de Wet bodembescherming. Deze 
indicatieve richtwaarden zijn als volgt te definiëren: 

• Generieke achtergrondwaarde voor een multifunctionele bodem: De 
achtergrond- danwel streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit en komen overeen met de 
gemiddelde gehaltes aan van nature aanwezige stoffen in de bodem, 
gerelateerd aan het lutum- en/of het organische stofgehalte. Een 
overschrijding van de achtergrond-/streefwaarden wordt een lichte 
verhoging genoemd, waarbij mogelijk sprake kan zijn van een 
bodemverontreiniging. 

• Interventiewaarden t.b.v. een beslissing tot sanering: De 
interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Dit geldt zowel voor de humaan- als eco-toxicologische 
effecten van de bodemverontreinigende stoffen.  

• Voor verontreinigingen ontstaan vóór 1-1-1987 zijn de 
interventiewaarden gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van 
overschrijding van de waarden, en dus van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie in minimaal 25 m

3
 grond of 100 m

3
 grondwater 

hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarde is net als de 
achtergrond-/streefwaarde gerelateerd aan het organische stof- en 
lutumgehalte van de bodem. Ernstige verontreinigingen worden 
onderscheiden in spoedeisende en niet-spoedeisend gevallen. Om te 
kunnen bepalen of er sprake is van een spoedeisende en niet-
spoedeisend geval, worden aan de hand van (uniforme) rekenmethoden, 
aangevuld met metingen, de actuele risico's voor mens en ecosysteem en 
de actuele verspreidingsrisico's bepaald. Een overschrijding van de 
interventiewaarden wordt als ernstige verontreiniging omschreven. 

• Voor verontreinigingen ontstaan na 1-1-1987 geldt de zorgplicht. Dit 
houdt in dat de verontreinigde locaties ten allen tijde zo spoedig mogelijk 
dienen te worden gesaneerd. 

• Tussenwaarden ten behoeve van nader onderzoek: Wanneer blijkt dat 
de concentratie van één of meerdere stoffen de som van de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden gedeeld door twee op één of meerdere 
plaatsen overschrijdt, wordt er vanuit gegaan dat zich een risico voor de 
volksgezondheid zou kunnen voordoen. Er zal verder onderzoek 
noodzakelijk zijn om de verontreinigingsgraad van het terrein nader te 
analyseren. Een overschrijding van de tussenwaarden wordt als matige 
verhoging omschreven. 

Hoofdstuk 
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Bij de beoordeling van deze waarden speelt de lokale verontreinigingsituatie en 
het toekomstige gebruik van de onderhavige locatie een belangrijke rol. Onder de 
lokale verontreinigingsituatie worden die factoren verstaan die van belang zijn voor 
de mate van en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar de 
omgeving. Het gebruik van de bodem speelt mede een rol bij de bepaling van de 
mate van eventueel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen enerzijds de meer kwetsbare gebieden, 
zoals woon-, werk-, en andere verblijfsgebieden, waterwingebieden en 
natuurgebieden en de minder kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld 
industrieterreinen of gronden met een infrastructurele bestemming. 
 

7.2 toetsingsresultaten 

 
De resultaten van de het laboratoriumonderzoek zijn getoetst aan de achtergrond-, 
streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming. In de navolgende 
toetsingtabel 3 (grond) is aangegeven in welke mate de geanalyseerde 
stofparameters deze waarden overschrijden.  
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Tabel 3: Analyseresultaten grond in mg/kg d.s. (toetsing achtergrond- en interventiewaarden) 
Monsternummer  MM11  MM22  MM33  MM44 

Boring  01,02,03,04,05,06,07, 
 08 

 09,10,11,12,13,14,15, 
 16 

 17,18,19,20,21,22,23, 
 24 

 01,04,28 

Bodemtype  ZS2H1G1  ZS2H1G1  ZS2H1G1  ZS2G1 
Zintuiglijk  PU6  PU6KO6  PU6  
Calciumcarbonaat  0,7 -----  0,7 -----  0,6 -----  1,0 ----- 
Droge stof  89,4 -----  91,7 -----  91,1 -----  93,8 ----- 
IJzer [Fe]  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 ----- 
Humus (% op ds)  1.7  0.6  0.7  0.8 
Lutum (% op ds)  4.1  5.2  4.3  3.4 
Van (cm-mv)  0  0  0  50 
Tot (cm-mv)  50  60  50  200 
     
Barium [Ba]  22 -----  30 -----  < 20   < 20  
Cadmium [Cd]  < 0,20   < 0,20   < 0,20   < 0,20  
Kobalt [Co]  7,8 *  5,2   5,0   3,5  
Koper [Cu]  7,3   7,4   5,4   5,2  
Kwik [Hg]  < 0,05   < 0,05   < 0,05   < 0,05  
Lood [Pb]  20   18   13   < 10,0  
Molybdeen [Mo]  < 1,5   < 1,5   < 1,5   < 1,5  
Nikkel [Ni]  5,2   6,3   5,5   6,2  
Zink [Zn]  25   24   < 20   < 20  
     
PAK 10 VROM  0,43 -----  0,072 -----  n.a. -----  n.a. ----- 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

 0,60   0,39   < 0,35   < 0,35  

Anthraceen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Benzo(a)anthraceen  0,058 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Benzo(a)pyreen  0,093 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Benzo(g,h,i)peryleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Benzo(k)fluorantheen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Chryseen  0,067 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Fenanthreen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Fluorantheen  0,11 -----  0,072 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  0,097 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
Naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 
     
PCB (som 7)  n.a. -----  n.a. -----  n.a. -----  n.a. ----- 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  < 0,0049   < 0,0049   < 0,0049   < 0,0049  
PCB 28  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 52  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 101  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 118  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 138  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 153  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
PCB 180  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  < 0,0010 ----- 
     
Minerale olie C10 - C40  30   < 20   < 20   < 20  
Minerale olie C10 - C12  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C12 - C16  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C16 - C20  2,6 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C20 - C24  2,7 -----  2,3 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C24 - C28  4,3 -----  2,3 -----  2,3 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C28 - C32  8,9 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C32 - C36  5,0 -----  2,2 -----  < 2,0 -----  2,2 ----- 
Minerale olie C36 - C40  3,4 -----  3,1 -----  < 2,0 -----  3,6 ----- 
     

 
1
 MM1: B1.1; B2.1; B3.1; B4.1; B5.1; B6.1; B7.1; B8.1 

2
 MM2: B9.1; B10.1; B11.1; B12.1; B13.1; B14.1; B15.1 

3
 MM3: B17.1; B18.1; B19.1; B20.1; B21.1; B22.1; B23.1;,B24.1 

4
 MM4: B1.2; B1.3; B1.4; B4.2; B4.3; B4.4; B4.5; B28.2; B28.3 

 
Toetsing conform het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering d.d. 1 april 2009) 
De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 
------ geen toetsnorm aanwezig 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
- niet geanalyseerd 
n.a. niet aangetroffen 
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Tabel 3: Analyseresultaten grond in mg/kg d.s. (toetsing achtergrond- en interventiewaarden) 
Monsternummer  MM5

1 
 B14.3  MM6

2 
 MM7

3 

Boring  14,17,22  14  25,26  27,28 
Bodemtype  ZS2H1G1  ZS2H1G1  ZS2G1  ZS2 
Zintuiglijk   PU1GS1KO2   
IJzer [Fe]  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 ----- 
Calciumcarbonaat  1,2 -----  6,4 -----   
Droge stof  92,3 -----  81,1 -----  91,4 -----  89,3 ----- 
Humus (% op ds)  0.8  2.7  1.11  0.21 
Lutum (% op ds)  3.1  4.6  0  0 
Van (cm-mv)  50  100  0  160 
Tot (cm-mv)  200  150  50  260 
     
Barium [Ba]  25 -----  2300 -----  -  - 
Cadmium [Cd]  < 0,20   7,7 **  -  - 
Kobalt [Co]  4,7   10,0 *  -  - 
Koper [Cu]  < 5,0   140 ***  -  - 
Kwik [Hg]  < 0,05   < 0,05   -  - 
Lood [Pb]  < 10,0   300 **  -  - 
Molybdeen [Mo]  < 1,5   9,8 *  -  - 
Nikkel [Ni]  6,9   26 *  -  - 
Zink [Zn]  < 20   650 ***  -  - 
     
PAK 10 VROM  n.a. -----  0,82 -----  -  - 
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 < 0,35   1,0   -  - 

Anthraceen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  -  - 
Benzo(a)anthraceen  < 0,050 -----  0,12 -----  -  - 
Benzo(a)pyreen  < 0,050 -----  0,090 -----  -  - 
Benzo(g,h,i)peryleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  -  - 
Benzo(k)fluorantheen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  -  - 
Chryseen  < 0,050 -----  0,092 -----  -  - 
Fenanthreen  < 0,050 -----  0,22 -----  -  - 
Fluorantheen  < 0,050 -----  0,30 -----  -  - 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  -  - 
Naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  -  - 
     
PCB (som 7)  n.a. -----  n.a. -----  -  - 
PCB (7) (som, 0.7 factor)  < 0,0049   < 0,0049   -  - 
PCB 28  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 52  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 101  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 118  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 138  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 153  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
PCB 180  < 0,0010 -----  < 0,0010 -----  -  - 
     
Minerale olie C10 - C40  < 20   < 20   < 20   < 20  
Minerale olie C10 - C12  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C12 - C16  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 -----  < 4,0 ----- 
Minerale olie C16 - C20  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C20 - C24  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C24 - C28  < 2,0 -----  2,7 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C28 - C32  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C32 - C36  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
Minerale olie C36 - C40  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 -----  < 2,0 ----- 
     

 
1
 MM5: B14.2; B14.3; B14.4; B17.2; B17.3; B17.4; B22.2; B22.3; B22.4 

2
 MM6: B25.1; B26.1 

3
 MM7: B27.4; B27.5; B28.4; B28.5 

 
Toetsing conform het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering d.d. 1 april 2009) 
De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 
------ geen toetsnorm aanwezig 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
- niet geanalyseerd 
n.a. niet aangetroffen 
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7.3 toelichting op de toetsing 

 
De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn als volgt samen te vatten: 
 
(concentratie < streef-/achtergrondwaarde : niet verhoogd) 
(streef-/achtergrondwaarde < concentratie < tussenwaarde [(S+I)/2]: licht verhoogd) 
(tussenwaarde < concentratie < interventiewaarde : matig verhoogd) 
(concentratie > interventiewaarde : sterk verhoogd) 
 

• de zware metalen: Enkel in mengmonster MM1 van de bovengrond is 
voor kobalt een gehalte boven de generieke achtergrondwaarde gemeten. 
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond (MM2 t/m 
MM5) zijn geen verhoogde gehalten zware metalen gemeten. In het 
zintuiglijk afwijkend monster B14.3 van de ondergrond (zwakke 
puinbijmenging, matig koolhoudend en zwak glashoudend) zijn voor koper 
en zink sterk verhoogde gehalten gemeten, cadmium en lood zijn matig 
verhoogd aangetroffen en voor kobalt, molybdeen en nikkel zijn licht 
verhoogde gehalten aangetroffen. 

• polychloorbifenylen: In de mengmonsters van de boven- en ondergrond 
zijn geen verhoogde gehalten PCB gemeten.  

• minerale olie: In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn 
geen verhoogde gehalten minerale olie gemeten.  

• polycyclische aromatische koolwaterstoffen: In de mengmonsters van 
de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten PAK gemeten.  

 

7.4 interpretatie 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er enkele stoffen verhoogd (concentratie boven 
de streefwaarde) zijn aangetroffen. In deze paragraaf wordt per stof, in algemene 
zin, aangegeven op welke wijze deze in het milieu voorkomt en wordt toegepast.  
 
De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kobalt en ter plaatse van 
boring B14 zijn in de ondergrond voor koper en zink sterk verhoogde gehalten 
gemeten, cadmium en lood zijn matig verhoogd aangetroffen en voor kobalt, 
molybdeen en nikkel zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen. Kobalt is 
zilverkleurige en ferromagnetisch. Kobalt is in poedervorm brandbaar. 
Kobaltverbindingen zijn matig giftig. Samen met nikkel en ijzer wordt het vaak in 
grote hoeveelheden aangetroffen in meteorieten. Het komt ook voor in het 
menselijk lichaam als bestanddeel van vitamine B12. Net als in de oudheid wordt 
kobalt(II)oxide gebruikt als pigment voor glas en porselein. Andere toepassingen 
van kobalt zijn: component in sterke permanente magneten, katalysator in de 
chemische industrie en als elektroden in batterijen. Koper is een element dat 
gebruikt wordt in electriciteitsleidingen, machines, gereedschappen, 
bestrijdingsmiddelen, verf en inkt, als katalysator bij chemische processen en als 
groeibevorderend sporenelement in de landbouw en de varkenshouderij. Koper 
vormt thans in Nederland een bedreiging van de productiviteit van 
landbouwgronden. Dit is vooral het gevolg van circa 1.000 ton koper welke jaarlijks 
met de varkensgier de bodem en  -na uitspoeling- het freatisch grondwater bereikt. 
Zink is een element dat van nature in het milieu voorkomt. Het wordt door de 
mens toegepast bij het verzinken van staal, als zinkoxyde in verf en in pesticiden. 
Ook komt zink vrij bij de verbranding van benzine en kolen. Cadmium is een 
metaal dat wordt toegepast als coating van allerlei materialen, bij de fabricage van 
kleurstoffen, plastics, batterijen en pesticiden en in de fotografie. Tevens is 
cadmium als verontreiniging aanwezig in fosfaatmeststoffen en komt het via de 
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grote rivieren ons land binnen. Lood is een element dat algemeen voorkomt in 
bodem, water, lucht en voedsel. Lood wordt gebruikt als anti-klopmiddel in 
benzine. Tevens wordt lood toegepast in accu's, in verfstoffen en pigmenten, in 
diverse legeringen en in bestrijdingsmiddelen. Milieuvervuiling vindt echter vooral 
plaats ten gevolge van het loodverbruik in benzine. Molybdeen wordt voornamelijk 
gebruikt als katalysator in petroleumindustrie, pigment voor verf inkt plastics en 
rubber, transistors, in gloeilampen en kunstmest voor planten. Ongeveer 70% van 
al het wereldwijd geproduceerde molybdeen wordt gebruikt in legeringen. 
Molybdeen dat staal bevat is aanmerkelijk sterker, corrosiebestendiger en beter 
bestand tegen temperatuurwisselingen dan normaal staal. Om die redenen vindt er 
veel toepassing van molybdeen plaats in raketmotoren en chemische 
pijpleidingen. Naast legeringselement wordt molybdeen toegepast in de chemie en 
slechts een paar procent wordt gebruik als molybdeenmetaal. Nikkel komt van 
nature in het milieu voor. Tevens wordt het metaal door mensen benut in een groot 
aantal toepassingen. De qua volume belangrijkste toepassing van nikkel is die in 
de metaalindustrie. Nikkel wordt toegepast in staal en als oppervlaktelaag van 
metalen produkten. Daarnaast vindt nikkel toepassing in een groot aantal 
legeringen.   
 
De verhoogd aangetroffen concentraties zware metalen kunnen zowel veroorzaakt 
zijn door menselijk handelen als door een natuurlijk voorkomen van 
desbetreffende stoffen. Met betrekking tot de sterk tot matig verhoogd 
aangetroffen gehalten in de ondergrond bij boring B14 kan worden gesteld dat 
zintuiglijk zwakke puin- en glasbijmenging en matig bijmengingen met kooltjes zijn 
waargenomen, en dat de verontreiniging mogelijk hieraan te relateren valt. 
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8. Samenvatting en conclusie 

8.1 samenvatting 

 
Op het terrein gelegen aan de Kerkweg 7 te Zeddam is een verkennend 
onderzoek verricht volgens de NEN 5740 richtlijnen. Vanwege het feit dat op de 
onderzoekslocatie een bovengrondse HBO-tank aanwezig is en tevens op het 
voorterrein nog een gesaneerde ondergrondse HBO-tank (met zand gevuld), 
welke vóór 1976 zonder KIWA-keur is geïnstalleerd ligt, is het onderzoek 
uitgevoerd conform de ‘onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek voor een 
onverdachte locatie‘ [Nederlandse Norm NEN 5740] strategie ONV, aangevuld met 
een gericht onderzoek ter plaatse van de bovengrondse olietank en de voormalige 
gesaneerde ondergrondse HBO-tank. Gezien het feit dat het grondwater zich op 
een grotere diepte dan 5,0 m-mv bevindt, heeft geen grondwateronderzoek 
plaatsgevonden. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het ingestelde onderzoek kan het volgende 
worden opgemerkt: 

• veldwerkzaamheden: tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden 
zijn zintuiglijk afwijkingen waargenomen; bij enkel boringen zijn sporen met 
puin en/of kooltjes aangetroffen; ter plaatse van boring B14 is in het traject 
1,00-1,50 m-mv. zwakke puin- en glasbijmenging en matig bijmengingen 
met kooltjes waargenomen; uit de terreininspectie is gebleken dat op het 
maaiveld asbestverdachte platen zijn aangetroffen; er zijn bij de geplaatste 
boringen geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen in de bodem;  

• analyseresultaten bovengrond: uit de analyseresultaten van de 
mengmonsters van de bovengrond (MM1 t/m MM3) blijkt dat enkel in MM1 
voor kobalt een gehalte boven de generieke achtergrondwaarde is 
aangetroffen; de gehalten van de overige onderzochte stoffen, alsmede de 
geanalyseerde parameters in MM2 en MM3 zijn onder de generieke 
achtergrondwaarde gelegen;  

• analyseresultaten ondergrond: uit de analyseresultaten van de 
mengmonsters van de ondergrond (MM4 en MM5) blijkt dat de gehalten 
van de onderzochte stoffen allen onder de generieke achtergrondwaarde 
zijn gelegen;  

• analyseresultaten zintuiglijk afwijkend monster B14.3: uit de 
analyseresultaten van monster B14.3 van de ondergrond blijkt dat voor 
koper en zink sterk verhoogde gehalten, voor cadmium en lood zijn matig 
verhoogde gehalten aangetroffen en voor kobalt, molybdeen en nikkel zijn 
gehalten boven de generieke achtergrondwaarden gemeten; de gehalten 
van de overige onderzochte stoffen zijn onder de generieke 
achtergrondwaarde gelegen; 

• analyseresultaten bovengrond ter plaatse van de bovengrondse 
olietank: uit de analyseresultaten van het mengmonster van de 
bovengrond genomen ter plaatse van de bovengrondse olietank blijkt dat 

Hoofdstuk 
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voor minerale olie het gehalte onder de generieke achtergrondwaarde is 
gelegen;  

• analyseresultaten ondergrond ter plaatse van de voormalige 
gesaneerde ondergrondse HBO-tank (met zand gevuld): uit de 
analyseresultaten van het mengmonster van de ondergrond genomen ter 
plaatse van de ondergrondse HBO-tank blijkt dat voor minerale olie het 
gehalte onder de generieke achtergrondwaarde is gelegen. 

 

8.2 conclusie 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bovengrond op 
de onderhavige locatie plaatselijk voor kobalt een licht verhoogd gehalte is 
gemeten. De ondergrond ter plaatse van boring B14 is in het traject van 1,0-1,5 m-
mv. sterk verontreinigd met koper en zink, cadmium en lood zijn matig verhoogd 
aangetroffen en voor kobalt, molybdeen en nikkel zijn licht verhoogde gehalten 
gemeten. 
 
Met betrekking tot de sterk verhoogd aangetroffen gehalten aan koper en zink en 
de matig verhoogd aangetroffen gehalten voor cadmium en lood in de ondergrond 
ter plaatse van boring B14 dient een nader bodemonderzoek plaats te vinden 
waarbij de omvang van de aangetroffen verontreiniging in zowel horizontale als 
verticale richting dient te worden bepaald. Het nader onderzoek dient tevens ter 
vaststelling of er sprake is van een ernstige verontreiniging (hiervan is sprake 
indien voor een grondvolume van ten minste 25 m

3 
de gemiddelde concentratie 

van één verontreinigde stof de interventiewaarde overschrijdt), of er sprake is van 
saneringsnoodzaak en of er sprake is van spoedeisendheid. Opgemerkt dient te 
worden dat de sterk en matig verhoogde gehalten waarschijnlijk te relateren is aan 
de aanwezigheid van wakke puin- en glasbijmenging en matig bijmengingen met 
kooltjes. 
 

8.3 aanbevelingen / aandachtspunten 

 
Bij de ontwikkeling van de locatie dient er rekening mee worden gehouden dat het 
terrein langs de Kerkweg lager ligt dan het terrein ten westen van de weg (zie 
bijlage II). 
 
Tijdens de geprojecteerde nieuwbouw dient er rekening worden gehouden dat er 
op de locatie één voormalige ondergrondse olietank aanwezig is, die is afgezand. 
Tevens is een bovengrondse olietank aanwezig. Aanbevolen wordt om deze tanks 
te verwijderen en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze af te voeren. 
 
Tevens dient de asbestverdachte platen welke op het maaiveld zijn waargenomen 
(bijlage II) op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd en 
afgevoerd. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: 15621

Projectnaam: Kerkweg te Zeddam

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50
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150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 02
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04
Datum plaatsing: 16-05-2012
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100

150

200

1

2

3

4

5

beton0

Edelmanboor-14

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200
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Projectnaam: Kerkweg te Zeddam

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 05
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

beton0

Edelmanboor-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 07
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

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

-50

Boring: 08
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50
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Projectnaam: Kerkweg te Zeddam

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 09
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50
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Projectnaam: Kerkweg te Zeddam

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 13
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

beton0

Edelmanboor
-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, donkerbruin, Edelmanboor

-60

Boring: 14
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak glashoudend, 
matig koolhoudend, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 15
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 16
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

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

-50
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Projectnaam: Kerkweg te Zeddam
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Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 17
Datum plaatsing: 16-05-2012

0
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200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 18
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 19
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 20
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50
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Projectnaam: Kerkweg te Zeddam

Bijlage: Boorprofielen
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'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 21
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 22
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 23
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 24
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50
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'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 25
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

100

1

2

klinker0

Edelmanboor
-8

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 26
Datum plaatsing: 16-05-2012

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 27
Datum plaatsing: 16-05-2012

0
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100

150

200
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300

1

2

3

4

5

6

klinker0

Edelmanboor
-6

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-160

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 28
Datum plaatsing: 16-05-2012
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1
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6

klinker0

Edelmanboor
-6

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht witbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-300
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

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

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds
% 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
mg/kg Ds
mg/kg Ds

744376 744385 744394 744403 744413

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

89,4 91,7 91,1 93,8 92,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7   0,6   0,7   0,8   0,8   

0,7 0,7 0,6 1,0 1,2

4,1 5,2 4,3 3,4 3,1

22 30 <20 <20 25
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

7,8 5,2 5,0 3,5 4,7
7,3 7,4 5,4 5,2 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
20 18 13 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
5,2 6,3 5,5 6,2 6,9
25 24 <20 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,058 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

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

0,093 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,067 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,11 0,072 <0,050 <0,050 <0,050

0,097 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,43   0,072   n.a. n.a. n.a.
0,60   0,39   0,35   0,35   0,35   

30 <20 <20 <20 <20
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

2,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

x) x) x) x) x)

x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid

744376
744385
744394
744403
744413

16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012

Monstername Monsteromschrijving
MM1 04 (14-50) 05 (12-50) 06 (13-50) 07 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 01 (0-50) 08 (0-50)

MM2 12 (12-50) 13 (20-60) 14 (13-50) 11 (13-50) 15 (0-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 09 (0-50)

MM3 19 (10-50) 20 (8-50) 21 (8-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 18 (0-50) 17 (0-50) 24 (0-50)

MM4 04 (50-80) 04 (80-120) 04 (120-170) 04 (170-200) 28 (80-110) 28 (110-160) 01 (60-110) 01 (110-160) 01 (160-200)

MM5 14 (50-100) 14 (150-200) 22 (50-100) 22 (100-150) 22 (150-200) 17 (60-110) 17 (110-150) 17 (150-200)

Monsternr.

MM1 04 (14-50) 05 (12-
50) 06 (13-50) 07 (0-50)

MM2 12 (12-50) 13 (20-
60) 14 (13-50) 11 (13-50

MM3 19 (10-50) 20 (8-
50) 21 (8-50) 22 (0-50) 2

MM4 04 (50-80) 04 (80-
120) 04 (120-170) 04 (17

MM5 14 (50-100) 14
(150-200) 22 (50-100) 22
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

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

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20

%
% Ds

% Ds
% Ds
% 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
mg/kg Ds
mg/kg Ds

744422 744423 744426

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

++ ++ ++
++

81,1 91,4 89,3
<5,0 <5,0 <5,0

2,7   
1,11   0,21   

6,4

4,6

2300
7,7
10

140
<0,05

300
9,8
26

650

<0,050
0,12

<0,050
<0,050

0,090
0,092
0,22
0,30

<0,050
<0,050
0,82   
1,0   

<20 <20 <20
<4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 <2,0

x)

x) x)

x)

#)

Eenheid

744422
744423
744426

16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012

Monstername Monsteromschrijving

B14.3 14 (100-150)
MM6 25 (8-50) 26 (0-50)
MM7 27 (160-210) 27 (210-260) 28 (160-210) 28 (210-260)

Monsternr.

B14.3 14 (100-150) MM6 25 (8-50) 26 (0-
50)

MM7 27 (160-210) 27
(210-260) 28 (160-210) 2
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

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

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

744376 744385 744394 744403 744413

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

2,7 2,3 <2,0 <2,0 <2,0
4,3 2,3 2,3 <2,0 <2,0
8,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
5,0 2,2 <2,0 2,2 <2,0
3,4 3,1 <2,0 3,6 <2,0

<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 <0,0010 <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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)

Eenheid
MM1 04 (14-50) 05 (12-
50) 06 (13-50) 07 (0-50)

MM2 12 (12-50) 13 (20-
60) 14 (13-50) 11 (13-50

MM3 19 (10-50) 20 (8-
50) 21 (8-50) 22 (0-50) 2

MM4 04 (50-80) 04 (80-
120) 04 (120-170) 04 (17

MM5 14 (50-100) 14
(150-200) 22 (50-100) 22
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Minerale olie

Polychloorbifenylen

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

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

744422 744423 744426

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<2,0 <2,0 <2,0
2,7 <2,0 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0

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

n.a.
0,0049   #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Toelichting
De overschrijding van de conserveringstermijn voor minerale olie is ontstaan als gevolg
van een noodzakelijke heranalyse op het laboratorium.

744376

Begin van de analyses: 16.05.12
Einde van de analyses: 25.05.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

B14.3 14 (100-150) MM6 25 (8-50) 26 (0-
50)

MM7 27 (160-210) 27
(210-260) 28 (160-210) 2

ECOPART B.V. ,   X. Schuurmans
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   309436   Bodem / Eluaat
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000:  n)

Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

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

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Organische stof Organische stof Voorbehandeling conform AS3000
Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Grond
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Bijlage bij Opdrachtnr. 309436 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Koolwaterstoffractie
C20-C24
Koolwaterstoffractie
C36-C40
Koolwaterstoffractie
C28-C32
Koolwaterstoffractie
C24-C28
Koolwaterstoffractie
C16-C20
Koolwaterstoffractie
C32-C36
Koolwaterstoffractie
C10-C12
Koolwaterstoffractie
C12-C16

744376

744376

744376

744376

744376

744376

744376

744376

744376
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Page 1.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744376, created at 25.05.2012 06:10:26

Monsteromschrijving: MM1 04 (14-50) 05 (12-50) 06 (13-50) 07 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 01 (0-50) 08 (0-50)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744385, created at 22.05.2012 05:50:08

Monsteromschrijving: MM2 12 (12-50) 13 (20-60) 14 (13-50) 11 (13-50) 15 (0-50) 10 (0-50) 16 (0-50) 09 (0-50)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744394, created at 23.05.2012 12:50:32

Monsteromschrijving: MM3 19 (10-50) 20 (8-50) 21 (8-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 18 (0-50) 17 (0-50) 24 (0-50)



Page 4.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744403, created at 22.05.2012 05:40:09

Monsteromschrijving: MM4 04 (50-80) 04 (80-120) 04 (120-170) 04 (170-200) 28 (80-110) 28 (110-160) 01 (60-110) 01

(110-160) 01 (160-200)
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Page 6.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744413, created at 22.05.2012 08:20:23

Monsteromschrijving: MM5 14 (50-100) 14 (150-200) 22 (50-100) 22 (100-150) 22 (150-200) 17 (60-110) 17 (110-150)

17 (150-200)
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Page 8.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744422, created at 21.05.2012 12:40:10

Monsteromschrijving: B14.3 14 (100-150)



Page 9.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744423, created at 22.05.2012 10:40:27

Monsteromschrijving: MM6 25 (8-50) 26 (0-50)



Page 10.

Chromatogram for Order No. 309436, Analysis No. 744426, created at 22.05.2012 08:10:16

Monsteromschrijving: MM7 27 (160-210) 27 (210-260) 28 (160-210) 28 (210-260)



BIJLAGE V 



Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.21  0.6  0.7  0.8 
lutum (% op ds)  0  5.2  4.3  3.1 
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
Barium [Ba]   69 201 332  63 184 306  56 163 270 
Cadmium [Cd]   0,37 4,1 7,9  0,36 4,1 7,8  0,35 4,0 7,7 
Kobalt [Co]   5,8 39 73  5,3 37 68  4,8 33 61 
Koper [Cu]   22 62 102  21 60 99  20 58 95 
Kwik [Hg]   0,11 13 26  0,11 13 26  0,11 13 26 
Lood [Pb]   34 195 357  33 192 351  32 188 344 
Molybdeen [Mo]   1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]   15 29 43  14 28 41  13 25 37 
Zink [Zn]   69 211 353  66 202 339  62 191 320 
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

     
PCB (7) (som, 0.7 factor)   0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 
     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 

 

Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.8  1.11  1.7  2.7 
lutum (% op ds)  3.4  0  4.1  4.6 
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
Barium [Ba]  58 168 279   62 181 300  65 190 315 
Cadmium [Cd]  0,36 4,0 7,7   0,36 4,1 7,8  0,37 4,2 8,1 
Kobalt [Co]  4,9 34 62   5,3 36 67  5,5 37 69 
Koper [Cu]  20 58 96   21 60 99  22 62 102 
Kwik [Hg]  0,11 13 26   0,11 13 26  0,11 13 26 
Lood [Pb]  33 189 345   33 191 350  34 195 357 
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190   1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  13 26 38   14 27 40  15 28 42 
Zink [Zn]  63 194 325   65 201 336  68 208 349 
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 1,5 21 40   1,5 21 40  1,5 21 40 

     
PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0040 0,10 0,20   0,0040 0,10 0,20  0,0054 0,14 0,27 
     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  51 701 1350 

 

  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



 
Toelichting / wijzigingen op de toetsingswaarden 
 
Somparameters (faktor 0,7) 

 
Bij de berekening van de somparameter worden voor de individuele componenten de resultaten, 
welke beneden de rapportagegrens liggen vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen somwaarde 
kan worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het toetsingsresultaat, alsmede de 
somwaarde (faktor 0,7) heeft geen verplichtend karakter. Het is aan de onderzoeker/adviseur om 
eventueel onderbouwd aan te geven hoe de toetsingsresultaten geïnterpreteerd dienen te worden. 
 
Barium 

 
Ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit is afgesproken om het standaard 
analysepakket voor bodem uit te breiden met de stof barium. Door het opnemen van deze stof in het 
standaard analysepakket, is sinds de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit veel inzicht 
verkregen in de aanwezigheid van deze stof in de bodem. Barium wordt vaak in hoge gehalten 
aangetroffen, omdat deze stof van nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de 
bodem leidt tot stagnatie en tot meer saneringsgevallen. 
De normstelling voor barium veronderstelt dat barium mogelijk in een meer toxische variant 
voorkomt in de (water)bodem, grond en baggerspecie dan in de vorm waarvan in werkelijkheid 
sprake is. RIVM is gevraagd om advies te geven over de aanpassing van de norm voor barium. 
In afwachting van dit advies is besloten om voor barium (tijdelijk) geen normen te hanteren. Deze 
tijdelijk buitenwerkingstelling geldt niet voor die situaties waarvan met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat het om een antropogene (door menselijk handelen) bodemverontreiniging gaat.  
Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. 
 
Drins en DDT/DDE/DDD 

 
Per 1 oktober 2008 zijn via de inwerkingtreding van de Circulaire bodemsanering, voor een aantal 
stoffen de interventiewaarden voor grond gewijzigd. De bodemnormen werden geactualiseerd op 
basis van nieuwe wettenschappelijke inzichten. Voor drins(som) betekende dit toen een verstrenging 
van de interventiewaarde van 4,0 mg/kg d.s. naar 0,14 mg/kg d.s., welke gebaseerd is op de risico’s 
voor de ecologie. Het gevolg van deze verstrenging bleek de toename van het aantal gevallen van 
ernstige bodemverontreinigingen met uitsluitend risico’s voor ecologie, welke ongewenst is. 
Daarom heeft er een hernieuwde maatschappelijke afweging plaatsgevonden, waarbij weer 
teruggevallen wordt op de oude waarde van 4,0 mg/kg d.s. Vervolgens is gebleken dat er naast 
(som)drins de noodzaak bestaat om een aparte interventiewaarde voor aldrin vast te stellen. Voor 
aldrin is de interventiewaarde op 0,32 mg/kg d.s. vastgesteld (gebaseerd op onaanvaardbare 
humane risico’s bij gebruik van de bodem voor wonen en tuin). 
Voor DDT/DDE/DDD geldt hetzelfde als voor (som)drins, maar wijkt in die zin af dat de per 1 oktober 
2008 geïntroduceerde aparte toets per stof van kracht blijft. Bij de heroverweging is vastgesteld dat 
de interventiewaarden voor DDT en DDE respectievelijk 1,7 en 2,3 mg/kg d.s. is (som is 4 mg/kg 
d.s.) en de interventiewaarde voor DDD blijft 34 mg/kg d.s. Bij deze interventiewaarden zijn er geen 
humane risico’s. 
 



BIJLAGE VI 



Normatieve verwijzingen 
Norm Titel Afwijkingen 

NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters  

NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke 
waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig 
bodemonderzoek 

 

NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 
in bodem 

 

NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van 
organische en anorganische parameters in grond 

 

NVN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek in waterbodem 

 

NEN 5725 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek 

 

NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in 
waterbodem en baggerspecie 

 

NPR 5741 Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor 
grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij 
bodemverontreinigingsonderzoek 

In afwijking op bijlage A, is het gebruik van een spuitboring tijdens het 
veldwerk niet toegestaan. 
In afwijking op artikel 6.2, zijn de in dit artikel genoemde richtlijnen t.a.v. 
diepten informatief en worden niet als beoordelingscriteria gehanteerd. 
In afwijking op artikel 6.6.1 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 
bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 
direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op 
circa 0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 

NEN 5742 Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten 
behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en 
fysisch-chemische bodemkenmerken 

 

NEN 5743 Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de 
bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.3, moeten de grondmonsters, die geanalyseerd 
worden op vluchtige verbindingen (steekbussen), geconditioneerd 
bewaard worden in het veld en tijdens transport opdat de monsters niet 
opwarmen om de vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit 
bijvoorbeeld in een koelbox met koelelementen (ijs) of en koelkast. 

ontwerp NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 
de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-
chemische eigenschappen 

In afwijking op artikel 5.2 is siliconenslang toegestaan voor de werking 
van een slangenpomp of als verbindingsmateriaal, mits de 
siliconenslang middels blanco monsterneming (zie BRL SIKB 2000 of 
AS SIKB 2000: Blanco bemonstering grondwater) gecontroleerd is op 
afgifte van stoffen. 

NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 
de bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.5 en in aansluiting op de NEN 5742, artikel 5.3, 
moeten de grondwatermonsters geconditioneerd bewaard worden in het 
veld en tijdens transport opdat de monsters niet opwarmen om de 
vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit bijvoorbeeld in een koelbox 
met koelelementen (of ijs) of een koelkast, zodat de ideale 
bewaarcondities, zijnde donker en een temperatuur van 1-5ºC, wordt 
nagestreefd. 

NEN 5766 Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van 
milieukundig bodemonderzoek 

In afwijking op artikel 6.1.2 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 
bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 
direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op 
circa 0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 
In afwijking op artikel 6.3.2 is een duurzaam label met daarop de 
gegevens van de peilbuis (monsternemingsfilter) niet nodig, indien een 
andere duurzame identificatiemethode van de peilbuis wordt gebruikt. 

NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht  

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met 
polarisatiemicroscopie 

 

NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- 
en sloopafval en granulaat 

 

NEN 6411 Water - Bepaling van de pH  

NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden  

NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de 
conservering en behandeling van watermonsters 

 

NEN-ISO 7888 Water - Bepaling van het elektrisch geleidend vermogen  

ADV 223 Leeswijzer voor het gebruik van asbest-bodemnormen  

SKB-rapport SV 515 Asbest in bodem  

Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 



TOEGEPASTE WERKWIJZE EN BEMONSTERINGSTECHNIEKEN 

 

De werkwijze en de manier van monstername worden, tenzij anders vermeld, uitgevoerd conform het gestelde in de Voorlopige Praktijkrichtlijnen voor 

monstername en analyse bij bodemverontreiniging van het Ministerie van VROM (VPR, 1988). 

 
1. Grondboringen tot aan de grondwaterspiegel 

Voor het verrichten van grondboringen tot aan de grondwaterspiegel, wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de Edelmanboor met een 

diameter van 60 of 90 mm. Indien er grindrijke lagen of puin in de bodem voorkomen, dan wordt gebruik gemaakt van een grind- of puinboor. In 

veenachtige- of ongerijpte kleigronden, wordt gebruik gemaakt van een guts. 

 
2. Grondboringen onder de grondwaterspiegel 

Bij grondboringen onder de grondwaterspiegel wordt, afhankelijk van de samenstelling van de bodem, gebruik gemaakt van een Edelmanboor of 

een pulsboor. Als de bodem voldoende samenhangend vermogen bezit, om de vorm van het boorgat te behouden (bijvoorbeeld in klei of leem), 

dan wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor. Wanneer de structuur van de bodem zodanig is dat de vorm van het boorgat niet behouden 

blijft tijdens het omhoog halen van de grondboor, dan wordt een boorgatmantel toegepast. Deze bestaat uit een kunststofbuis met een diameter 

van 90 mm. Het boren gebeurt dan met pulsapparatuur, waarbij de grond door de aanwezigheid van het grondwater in vloeibare vorm naar boven 

wordt gehaald. Indien dit noodzakelijk is wordt bij het pulsen (zo weinig mogelijk) werkwater toegepast. 

 
3. Plaatsing van peilbuizen 

Bij de plaatsing van peilbuizen wordt gebruik gemaakt van uit HDPE of PVC bestaande buisstukken. De buisverbindingen bestaan uit 

schroefdraad- of mofverbindingen. Deze verbindingen worden niet gelijmd. De onderste meter (filter) van de peilbuis is geperforeerd. Aan de 

onderzijde wordt de peilbuis afgesloten met een kunststof dop. Om de filterbuis wordt, enkel bij slecht doorlatende grondsoorten, tot circa 0,20 m. 

boven het filter, om de instroming van fijn grondmateriaal in de filterbuis zo veel mogelijk tegen te gaan, een gewassen naylonkous aangebracht. 

 

Het boorgat rondom de ingebrachte filterbuis wordt indien dit voor de goede werking van de peilbuis noodzakelijk mocht zijn, tot 0,50 m. boven het 

filter gevuld met uitgegloeid filtergrind. Indien in het doorboorde boorprofiel slecht doorlatende lagen worden aangetroffen, worden ter hoogte van 

deze lagen kleikorrels (bentoniet) in het boorgat gebracht. Worden er in de peilbuis meerdere filters op verschillende diepten geplaatst, dan 

worden in het boorgat tussen de verschillende filters kleikorrels aangebracht, om verticale waterstroming te voorkomen. De bovenste 0,50 m. van 

het boorgat wordt indien er sprake kan zijn van instroming van regenwater afgewerkt met kleikorrels. 

 

Na het plaatsen van de peilbuis, wordt deze schoon gepompt door minimaal drie maal de inhoud van het boorgat af te pompen. Indien werkwater 

is gebruikt, wordt behoudens driemaal de inhoud van het boorgat, tevens de hoeveelheid ingebracht werkwater afgepompt. Ter controle wordt 

doorgepompt totdat de EC van het grondwater constant is. 

 
4. Grondmonstername 

Het uit een boring komende materiaal wordt zodanig uitgelegd, dat een strook geboorde grond overeenkomt met een meter boorgat. Indien nodig 

wordt de grond uitgelegd op een folie, teneinde bijmenging van de ondergrond te voorkomen. De monstername vindt plaats door de grond in 

nieuwe glazen potten over te brengen. Ten einde vervluchtiging van componenten tegen te gaan worden de potten volledig gevuld met grond. 

 

Indien geen zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt de grond bemonsterd via trajecten van een halve meter (bijvoorbeeld B1-1 

is het monster van MV 0,00 tot MV - 0,50 etcetera). Indien zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt per verontreinigde laag 

bemonsterd. 

 

Bij zeer vluchtige stoffen wordt in de regel gebruik gemaakt van steekbussen waarin het monster luchtdicht wordt opgeslagen ten behoeve van 

analyse in het laboratorium. Bij minder vluchtige stoffen worden de monsters genomen voordat de boorbeschrijving wordt gemaakt, teneinde 

vervluchtiging zo veel mogelijk te voorkomen. De grondmonsters worden in afwachting van de afvoer naar het laboratorium gekoeld opgeslagen. 

 
5. Grondwatermonstername 

Grondwatermonsters worden -indien er gezien de situering geen gevaar bestaat voor het storen van de peilbuis door vandalen of anderszins- 

minimaal één week nadat de peilbuis is geplaatst genomen. Indien het filter tussen de MV - 5,00 m. en MV - 10,00 m. is geplaatst, wordt een 

wachttijd van twee weken in acht genomen. Voordat een grondwatermonster wordt genomen, wordt de peilbuis nogmaals afgepompt. Het 

afpompen gebeurt met een accupompje. 

 

De monstername van het grondwater wordt uitgevoerd met een vacuumpomp of een kogelkleppompje. Indien het grondwater dieper dan MV - 

5,00 m. aanwezig is, dan vindt de monstername plaats met een kogelkleppompje. Bij het opvangen van het watermonster wordt turbulentie in de 

monsterfles zo veel mogelijk voorkomen. Voor de analyse op zware metalen, wordt het watermonster in het laboratorium gefiltreerd over een filter 

van 0,45 µm en vervolgens aangezuurd met HNO3 tot pH=2,00. 

 

De monsters worden opgevangen in speciaal voorbehandelde glazen flessen (t.b.v. analyse op zware metalen in kunststof fles). De flessen 

worden volledig gevuld, teneinde vervluchtiging van componenten uit het grondwater tegen te gaan. Vervolgens worden de flessen gekoeld 

opgeslagen. 

 



BIJLAGE VII 
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Informatiebron Te raadplegen bron Geraad-
pleegd 

Opmerkingen 

Historie Eigenaar / gebruiker X  

 Archief bouw- en woningtoezicht  X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

 Hinderwet archief  X  

 Archief Wet Milieubeheer X  

 Archief ondergrondse tanks X  

 Vergunningen (eventueel) -  

 Luchtfoto (eventueel) -  

 Oud kaartmateriaal (eventueel) -  

 Interviews (eventueel) -  

 Kamer van Koophandel (eventueel) -  

 Streek- of Rijksarchief (eventueel) -  

Huidige situatie Eigenaar / gebruiker X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

 Locatie-inspectie X  

 Omwonenden (eventueel) -  

Toekomstige situatie Eigenaar / gebruiker X  

 Gemeente-ambtenaar milieuzaken X  

Bodemopbouw en Bodemkaart Nederland X  

geohydrologie Grondwaterkaart X  

 Geologische kaart X  

 Archief bodemonderzoeken X  
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Bijlage 13: Aanvullend bodemonderzoek 
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1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 

1.1 de aanleiding van het onderzoek 

 
In opdracht van Woningstichting Bergh is door ECOPART BV een nader 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kerkweg 7 te Zeddam. De regionale en 
lokale situering van het perceel zijn in bijlage I weergegeven. 
 
Het nader onderzoek is gebaseerd op een verkennend bodemonderzoek, dat op 
d.d. 16 juli 2012 onder nummer 15621, door ECOPART BV is uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat ter plaatse van boring B14 in de ondergrond, in het traject van 1,0-
1,5 m-mv, sprake is van sterke verontreinigingen met koper en zink en matige 
verontreinigingen met cadmium en lood.  
 
De conclusie van dit onderzoek is dat op grond van de aangetroffen concentraties 
een nader onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet 
Bodembescherming noodzakelijk is. Met het nader bodemonderzoek dient te 
worden beoordeeld of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met koper, zink, cadmium en lood. 
 

1.2 de doelstelling van het onderzoek 

 
Het nader onderzoek is gebaseerd op de Nederlandse technische afspraak NTA 
5755: ‘Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek -
Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging’ en heeft tot doel: 

• het vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging; 

• het vaststellen van de ernst van de bodemverontreiniging en daarmee de noodzaak 
tot sanering; 

• het uitvoeren van een risicobeoordeling om te bepalen of er sprake is van 
onaanvaardbare risico’s van het geval van bodemverontreiniging, naar aanleiding 
waarvan het tijdstip waarop feitelijke saneringsmaatregelen (uiterlijk) moeten 
worden genomen kan worden vastgesteld (bepaling spoedeisendheid).  

 

1.3 de reikwijdte van het onderzoek 

 
Het bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het 
steekproefsgewijs bemonsteren van verdachte bodemlagen. Hoewel 
ECOPART BV conform de van toepassing en van kracht zijnde regelgeving 
handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt 
garanties ten aanzien van de verontreinigingssituaite af te geven op basis van de 
resultaten van een bodemonderzoek. Het vorenstaande betekent dat 
ECOPART BV op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van 
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
ECOPART BV uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval 
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adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen 
ECOPART BV.  
 
Het nader bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Er 
wordt op gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft en 
dat naarmate de periode verstreken sedert uitvoering van het onderzoek langer 
wordt, de onderzoeksresultaten met een grotere omzichtigheid moeten worden 
gehanteerd.  
 

1.4 het proces en kwaliteitssysteem 

 
Het procescertificaat van ECOPART BV en het hierbij behorende 
kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de 
monsterneming inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie en de 
overdracht van de monsters aan een door de Stichting Raad voor Accreditatie 
(STERLAB) erkend laboratorium. 
 
Tussen ECOPART BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 
onafhankelijkheid en/of integriteit van ECOPART BV beïnvloed of de 
werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2. Evaluatie voorgaande onderzoek 

2.1 voorgaande bodemonderzoeken 

 
De basis voor de uitvoering van dit nadere onderzoek is het op 16 juli 2012 onder 
projectnummer 15621, door ECOPART BV uitgevoerde verkennend 
bodemonderzoek. Zie voor een situering van de boorpunten van dit onderzoek, 
bijlage IIa. 
 
De doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en na te gaan in hoeverre er 
verontreinigende stoffen in de grond aanwezig zijn. 
 

2.2 vooronderzoek verkennend bodemonderzoek 

 
Het vooronderzoek is uitgevoerd voorafgaande aan de uitvoering van het 
verkennend bodemonderzoek. In deze paragraaf wordt het vooronderzoek 
samengevat. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied ten westen van Zeddam. De 
locatie is kadastraal bekend onder gemeente Zeddam, sectie E, perceelnummer 
2823. Ten tijde van het onderzoek stond er op de te onderzoeken locatie de 
voormalige bedrijfshal van Varwijk Interieurbouw B.V.. De werkzaamheden van dit 
bedrijf waren/zijn meubels van hout, plaatmateriaal, metaal en kunststof 
betimmeren en interieurwerkzaamheden voor winkel, woning en utiliteitsbouw. Het 
overige onbebouwde terrein is in gebruik als parkeerplaats en weiland. Het terrein 
langs de Kerkweg ligt lager dan het terrein ten westen van de weg (zie bijlage IIa). 
 
Uit de bouwdossiers blijkt dat op de locatie Kerkweg 7 in elk geval vanaf 1975 
Varwijk Interieurbouw B.V. gevestigd is. Op 7 mei 1975 en 6 februari 1979 zijn 
bouwvergunningen afgegeven voor het verbouwen en uitbreiden van de loods en 
fabrieksgebouw. Vervolgens is in 1984 de houtloods uitgebreid en is er een 
omkasting om de exhauster geplaatst. Op 5 maart 1985 is een bouwvergunning 
afgegeven voor het uitbreiden van de bedrijfs- en expeditieruimte en op 1 juni 
1994 is op de eerste verdieping de kantoorruimte uitgebreid.  
 
Voor het bedrijf zijn op de locatie Kerkweg 7 in de periode van 1926 tot 1985 
diverse hinderwetvergunningen verleend. Op 22 april 1986 is een 
hinderwetvergunning verleend voor het plaatsen van 2 ondergrondse opslagtanks 
met afleverinstallatie. Zie voor de locatie van deze tanks, bijlage IIa. In 1994 zijn 2 
x ondergrondse 4.000 liter olietanks gesaneerd. Er is 1 tankcertificaat afgegeven. 
Op 29 maart 1994 is voor de locatie Kerkweg 7 aan Varwijk Interieurbouwers bv 
een milieuvergunning verleend. De werkzaamheden bestonden toen uit het 
tekenen, berekenen en vervaardigen van interieurbouwproducten, zoals balies, 
kasten en winkelstellingen. De verwerkte materialen zijn hout, plaatmaterialen, 
glas, kunststof en metaal. De producten worden deels afgewerkt in de eigen 
spuiterij. 
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Uit het milieudossier is gebleken dat de bedrijfsactiviteiten per 1 december 2000 
onder het Besluit Bouw- en Houtbedrijven Milieubeheer vallen, mits er jaarlijks niet 
meer dan 15.000 kg organische oplosmiddelen worden gebruikt. 
Tijdens een controle, welke op 25 oktober 2004 is uitgevoerd is gebleken dat op 
het adres geen bedrijfsactiviteiten meer zijn; het bedrijf is verhuisd. Vanaf toen tot 
nu is het terrein voor zover bekend alleen in gebruik voor opslag en voor de 
plaatselijke carnavalsverenging. 
 
Uit de tekening van de milieuvergunning blijkt dat in het verleden op de betonvloer 
een spuiterij en lak- en spuitafdeling aanwezig was. Vóór bij de hal heeft in het 
verleden een ondergrondse HBO-tank van 6.000 liter gelegen. Deze tank is vóór 
1976 zonder KIWA-keur geïnstalleerd en is in 1994 gereinigd en gevuld met zand. 
De opslag van HBO heeft sindsdien bovengronds ten zuiden van het bedrijfspand 
plaatsgevonden. Tevens hebben naast het bedrijfspand twee ondergrondse 4.000 
liter tanks gelegen voor de opslag van benzine en diesel voor eigen gebruik. Deze 
tanks en pompeiland zijn in maart 1994 onder certificaat verwijderd.  
 
In het verkennend bodemonderzoek is ter plaatse van de locatie wat vroeger de 
schuur- en voorbewerkingsruimte en later de spuiterij was, in de ondergrond 
(traject 1,00-1,50 m-mv) een verontreiniging met koper, zink, cadmium en lood 
aangetroffen. 
 
Op basis van het vooronderzoek, wordt verwacht dat de verontreiniging met koper, 
zink, cadmium en lood, welke mogelijk te relateren is aan de puin- en 
glasbijmenging en matig bijmengingen met kooltjes, vóór 1987 is ontstaan. In 
1975, 1979, 1984 en 1985 zijn namelijk bouwergunningen afgegeven voor het 
verbouwen en uitbreiden van het bedrijfsgebouw op de begane grond. 
 

2.3 samenvatting resultaten verkennend bodemonderzoek 

 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrond 
plaatselijk voor kobalt een licht verhoogd gehalte is gemeten. De ondergrond ter 
plaatse van boring B14 is in het traject van 1,0-1,5 m-mv. sterk verontreinigd met 
koper en zink, cadmium en lood zijn matig verhoogd aangetroffen en voor kobalt, 
molybdeen en nikkel zijn licht verhoogde gehalten gemeten. 
 
Met betrekking tot de sterk verhoogd aangetroffen gehalten voor koper en zink en 
de matig verhoogd aangetroffen gehalten voor cadmium en lood in de ondergrond 
ter plaatse van boring B14 is gesteld een nader bodemonderzoek uit te voeren, 
waarbij de omvang van de aangetroffen verontreiniging dient te worden bepaald. 
 

2.4 bodemopbouw en geohydrologie 

 

Voor de bodemgegevens rond de onderzochte locatie is gebruik gemaakt van de 
Bodemkaart van Nederland. Hierbij zijn de volgende regionale gegevens 
samengevat. Het maaiveld bevindt zich gemiddeld op een hoogte van circa 27,2 
m. + NAP. Ter hoogte van het onderzoeksgebied bestaat de bodem overwegend 
uit de veldpodzolgronden, de enkeerdgronden en de vaaggronden welke zijn 
opgebouwd uit (lemig) fijn tot grof zand. 
 
Voor de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart 
van Nederland. De regionale grondwaterstromen in Nederland lopen globaal 
gezien van noord naar zuid (Schoute, 1976; Ernst e.a. 1970). De richting van de 
grondwaterstromen kunnen plaatselijk worden beïnvloed door drainage van een 
gebied of door open water. Het freatisch grondwater bevindt zich op een op een 
grotere diepte dan 5,0 m-mv. 
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3. Opstellen van de hypothese 

3.1 conceptueel model 

 
Een conceptueel model is een schematische beschrijving en/of visualisering van 
de verontreinigingssituatie met een opsomming van de onzekerheden. Een 
conceptueel model is een denkmodel waarin een beschrijving en/of visualisatie 
wordt gegeven van de bron(nen), verspreidingsroute(s) en potentiële risico(’s) en 
receptoren (gebruik locatie, bedreigde objecten en dergelijke) van een 
bodemverontreiniging in relatie tot het bodemsysteem waarin deze zich bevindt. 
Het conceptuele model kan dienen als raamwerk voor het opzetten van 
onderzoeksactiviteiten en het identificeren van kennisleemtes. 
 
Op basis van de verzamelde gegevens en de waarnemingen, gedaan tijdens het 
uitvoeren van het verkennende onderzoek, dient een gefundeerde afweging te 
worden gemaakt tussen de verschillende hypothesen omtrent de ruimtelijke 
verdeling van de verontreinigende stoffen over de locatie. Bij de aanvang van de 
uitvoering van het nader bodemonderzoek is met name de toetsing van de 
ruimtelijke verdeling van de verontreiniging van belang, aangezien de 
monsternemingsstrategie van het nader onderzoek hierdoor wordt bepaald. Bij de 
afweging van de hypothesen is het van belang een schatting te maken van het 
verspreidingsmechanisme dat tot de huidige wijze van ruimtelijke verdeling van de 
verontreinigende stoffen in de bodem heeft geleid. 
 
Bij een homogeen verdeelde verontreiniging wordt alleen de gemiddelde 
concentratie van de onderzochte stof bepaald. Bij een heterogene verontreiniging 
richt het nader onderzoek zich met name op het bepalen van de plaats van 
voorkomen van de kern, alsmede op de afbakening hiervan. 
 
Voor het onderhavige geval is gekozen voor de visualisering van de 
verontreinigingssituatie (bijlage IIa) met een opsomming van de onderzoeksvragen 
(paragraaf 3.2). 
 

3.2 onderzoeksvragen naar aanleiding conceptueel model 

 
Uit het conceptueel model blijkt dat met een nader bodemonderzoek antwoord 
moet worden gevonden op de volgende vragen:  
 

- wat is de aard en omvang van de verontreiniging met de zware metalen, 
koper en zink, cadmium en lood; 

- is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met de 
zware metalen, koper en zink, cadmium en lood; 

- is er sprake van humane, ecologische en/of verspreidingsrisico’s; 
- is er sprake van een saneringsnoodzaak. 

 
Er is in het onderhavige geval sprake van een heterogeen verdeelde 
verontreiniging. Dit zal als uitgangspunt voor het bepalen van een 
onderzoeksopzet voor het nader onderzoek worden aangehouden. 
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4. Monsternamestrategie 

4.1 doelstelling 

 
De doelstelling van de op te stellen monsternamestrategie is om de aard en 
concentratie van de verontreinigende stoffen en de omvang van de 
bodemverontreiniging zowel in het horizontale als verticale vlak (diepte) vast te 
stellen. Tevens dient inzicht te worden verkregen in de lokale bodemopbouw. 
 
Het nader onderzoek richt zich op de gehele omvang van de 
bodemverontreiniging, hetgeen betekent dat de grootte van het te onderzoeken 
gebied wordt bepaald door de lokaal aanwezige verontreiniging. 
 

4.2 onderzoeksopzet  

 
Bij het in te stellen onderzoek wordt een monsternamestrategie gevolgd die vanuit 
de kern van de verontreiniging naar buiten toe werkt. In het horizontale vlak wordt 
daarbij gewerkt met een raster van 7,00 bij 7,00 meter en verticaal met lagen van 
0,50 meter. Om de omvang van een verontreiniging in kaart te brengen is gekozen 
voor de volgende benaderingsvariant: 
 

• Gezien het vermoedde kleinschalige karakter van de verontreiniging wordt niet 
met een raster gewerkt maar wordt de horizontale omvang in vier richtingen 
bepaald (ca. 5,0 meter van de kern). Tevens wordt de verticale omvang 
bepaald. 

 

4.3 vaststellen lokale achtergrondwaarde 

 
Sinds juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Het Besluit verplicht 
gemeenten om een bodemfunctieklassenkaart op te stellen. Deze 
bodemfunctieklassenkaart is een weergave van het huidige en eventueel 
toekomstige gebruik van de landbodem. De functiekaart speelt een rol bij het 
verplaatsen en toepassen van grond en bij het bepalen van de 
terugsaneerwaarden of de kwaliteit van de aanvulgrond en/of leeflaag bij 
bodemsaneringen.  
 
De onderzoekslocatie is binnen de gemeente Montferland ingedeeld in de 
bodemfunctieklasse overig = ‘ACHTERGRONDWAARDEN’.  
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5. Uitvoering veldwerkzaamheden 

5.1 aanpak veldwerk 

 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000. De boringen zijn verricht 
conform het gestelde in de Nederlandse Praktijkrichtlijn [NPR] 5741. 
Grondmonsters zijn genomen conform het gestelde in de NEN 5742 en de NEN 
5743. De behandeling van de monsters is verricht volgens de NEN 5730 en/of de 
NEN 5751 en de NPR 6601. Zie voor een beschrijving van de wijze van 
monsterneming het gestelde in bijlage VI. De eventuele afwijkingen van deze 
richtlijn en normbladen worden -indien van toepassing- in dit hoofdstuk vermeld en 
gemotiveerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op d.d. 3 september 2012. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer J. Groot Antink van ECOPART B.V.. 
 

5.2 uitvoering veldwerk  

 
Ter afperking van de verontreinigingslocatie zijn vier horizontaal (NA2 t/m NA5) 
afperkende boringen en één vertikaal afperkende boring (NA1) verricht. Gezien de 
zintuiglijke waarnemingen bij boring NA4 in traject 1,90-1,95 m-mv (zwakke 
bijmengingen met puin en sterke bijmengingen met kooltjes), is monster NA4.5 
aanvullend geanalyseerd op de aanwezigheid van de zware metalen. 
 
Voor een overzicht van deze boringen, de samenstelling van de mengmonsters en 
de te analyseren parameters per monster wordt verwezen naar het gestelde in 
tabel 1. 

 

Tabel 1: Samenstelling mengmonsters. 
MONSTER TRAJECT ANALYSE BIJZONDERHEDEN 

meng-
monster 

boring  
nummer 

aanvang 
(m-Mv) 

einde 
(m-Mv) 

pakket-
nummer 

bodemlaag 

NA2.3 NA2 1,10 1,40 

NA3.3 NA3 0,90 1,40 

NA4.3 NA4 1,00 1,50 

NA4.5 NA4 1,90 1,95 

NA5.3 NA5 0,90 1,40 

Zware 
metalen* 

bepaling horizontale 
omvang  

NA1.2 NA1 0,50 1,00 

NA1.4 NA1 1,40 1,90 

Zware 
metalen* 

bepaling verticale 
omvang  

* zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink 

 
De onderzoekspunten zijn ingemeten ten opzichte van de bestaande bebouwing. 
Op de situatieschets (bijlage IIb) zijn deze boorpunten aangegeven. 
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6. Resultaten  

6.1 resultaten veldwerkzaamheden 

 
Tot de verkende diepte van 2,45 m-mv, bestaat het bodemprofiel overwegend uit 
matig siltig matig fijn zandgrond. 
 
Voor de beschrijving van de boorprofielen wordt verwezen naar bijlage III.  
 

6.2 resultaten chemische analyses 

6.2.1 toetsing 

Om de mate van verontreiniging van de grond te kunnen beoordelen, zijn de 
uitkomsten van de chemische analyses van de grondmonsters getoetst aan de 
achtergrond- en interventiewaarden welke gesteld zijn in de Wet 
bodembescherming. Deze indicatieve richtwaarden zijn als volgt te definiëren: 
 

1. Generieke achtergrondwaarde voor een multifunctionele bodem: De 
achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit en komen overeen met de gemiddelde gehaltes 
aan van nature aanwezige stoffen in de bodem, gerelateerd aan het lutum- 
en/of het organische stofgehalte. Een overschrijding van de 
achtergrondwaarden wordt een lichte verhoging genoemd, waarbij mogelijk 

sprake kan zijn van een bodemverontreiniging. 

2. Interventiewaarden t.b.v. een beslissing tot sanering: De 
interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Dit geldt zowel voor de humaan- als eco-toxologische effecten 
van de bodemverontreinigende stoffen. De interventiewaarden zijn 
gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van overschrijding van de 
waarden en dus van een geval van ernstige bodemverontreiniging te 
spreken, dient voor ten minste één stof het gemiddelde gehalte in minimaal 
25 m³ grond hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

Bij de beoordeling van deze waarden speelt de lokale verontreinigingssituatie en 
het toekomstige gebruik van de onderhavige locatie een belangrijke rol. Onder de 
lokale verontreinigingssituatie worden die factoren verstaan die van belang zijn 
voor de mate van en de mogelijkheid tot verspreiding van de verontreiniging naar 
de omgeving. Het gebruik van de bodem speelt mede een rol bij de bepaling van 
de mate van eventueel gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen enerzijds de meer kwetsbare gebieden, 
zoals woon-, werk-, en andere verblijfsgebieden, waterwingebieden en 
natuurgebieden en de minder kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld 
industrieterreinen of gronden met een infrastructurele bestemming. 
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6.3 toetsingsresultaten 

 
De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de generieke 
achtergrondwaarden en interventiewaarden zoals deze zijn berekend in de 
bijgaande toetsingstabel. Een overzicht van de resultaten van deze toetsing is 
weergegeven in tabel 2. 
 
De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage IV en de berekende achtergrond- 
en interventiewaarden zijn toegevoegd in bijlage V. 
 
Er wordt ook getoetst aan de toetsingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit, 
zodat er beoordeeld kan worden of de gehalten binnen de lokale 
achtergrondwaarde (bodemfunctieklasse ‘ACHTERGRONDWAARDEN’) valt. 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  NA2.3  NA3.3  NA4.3  NA4.5 

Boring  NA2  NA3  NA4  NA4 
Bodemtype  ZS2G1  ZS2  ZS2G1  ZS2G1 
Zintuiglijk    PU6KO6  PU1KO3 
IJzer [Fe]  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 ----- 
Calciumcarbonaat  1,1 -----  0,7 -----  1,3 -----  3,7 ----- 
Droge stof  93,7 -----  93,6 -----  92,0 -----  86,8 ----- 
Humus (% op ds)  0.6  0.6  1.6  2.7 
Lutum (% op ds)  6.4  6.2  5.6  3.8 
Van (cm-mv)  110  90  100  190 
Tot (cm-mv)  140  140  150  195 
     
Barium [Ba]  23 -----  41 -----  200 -----  2200 ----- 
Cadmium [Cd]  < 0,20  <AW  < 0,20  <AW  0,25  <AW  0,79 * <IND 
Kobalt [Co]  5,8  <AW  4,4  <AW  3,9  <AW  6,2 * <WO 
Koper [Cu]  5,6  <AW  < 5,0  <AW  12  <AW  27 * <WO 
Kwik [Hg]  < 0,05  <AW  < 0,05  <AW  < 0,05  <AW  < 0,05  <AW 
Lood [Pb]  < 10,0  <AW  < 10,0  <AW  53 * <WO  44 * <WO 
Molybdeen [Mo]  < 1,5  <AW  < 1,5  <AW  < 1,5  <AW  < 1,5  <AW 
Nikkel [Ni]  12  <AW  10,0  <AW  8,0  <AW  12  <AW 
Zink [Zn]  < 20  <AW  < 20  <AW  100 * <IND  280 ** <IND 
     

 
Toelichting bij de tabel: 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
  
<AW = kleiner dan AW  
<WO = kleiner dan de maximale waarde voor de klasse wonen 
<IND = kleiner dan de maximale waarde voor de klasse industrie 
 
Zintuiglijke waarnemingen: PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, 
  WO= wortels 
 
Gradatie: 1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  NA5.3  NA1.2  NA1.4  

Boring  NA5  NA1  NA1  
Bodemtype  ZS2  ZS2G1  ZS2  
Zintuiglijk   PU6KO6   
IJzer [Fe]  < 5,0 -----  < 5,0 -----  < 5,0 -----  
Calciumcarbonaat  0,9 -----  1,7 -----  2,1 -----  
Droge stof  93,5 -----  91,8 -----  93,6 -----  
Humus (% op ds)  0.7  1.7  0.7  
Lutum (% op ds)  4.1  4.2  3.9  
Van (cm-mv)  90  50  140  
Tot (cm-mv)  140  100  190  
     
Barium [Ba]  29 -----  360 -----  33 -----  
Cadmium [Cd]  < 0,20  <AW  0,91 * <IND  < 0,20  <AW  
Kobalt [Co]  3,5  <AW  3,7  <AW  4,4  <AW  
Koper [Cu]  < 5,0  <AW  29 * <IND  6,2  <AW  
Kwik [Hg]  < 0,05  <AW  < 0,05  <AW  < 0,05  <AW  
Lood [Pb]  < 10,0  <AW  57 * <WO  < 10,0  <AW  
Molybdeen [Mo]  < 1,5  <AW  < 1,5  <AW  < 1,5  <AW  
Nikkel [Ni]  7,8  <AW  7,5  <AW  13  <AW  
Zink [Zn]  < 20  <AW  120 * <IND  < 20  <AW  
     

 
Toelichting bij de tabel: 
----- = Geen toetsnorm aanwezig 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
  
<AW = kleiner dan AW  
<WO = kleiner dan de maximale waarde voor de klasse wonen 
<IND = kleiner dan de maximale waarde voor de klasse industrie 
 
Zintuiglijke waarnemingen: PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, 
  WO= wortels 
 
Gradatie: 1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 
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6.4 toelichting op de toetsing 

 
De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn als volgt samen te vatten: 
 
(concentratie < achtergrondwaarde : niet verhoogd) 
(achtergrondwaarde < concentratie < tussenwaarde [(S+I)/2]: licht verhoogd) 
(tussenwaarde < concentratie < interventiewaarde : matig verhoogd) 
(concentratie > interventiewaarde : sterk verhoogd) 
 
- Monsters ter bepaling van horizontale omvang grondverontreiniging:  

In monster NA2.3, NA3.3 en NA5.3 zijn voor de zware metalen geen verhoogd 
gehalte (<AW) gemeten. In NA4.3 (met sporen puin en kooltjes) zijn voor lood en 
zink licht verhoogde gehalten (<WO en <IND) aangetroffen, terwijl de overige 
zware metalen niet verhoogd zijn aangetroffen. In NA4.5 (zwakke bijmengingen 
met puin en sterke bijmengingen met kooltjes) is voor zink een matig verhoogd 
gehalte (<IND) gemeten en zijn voor cadmium, kobalt, koper en lood licht 
verhoogde gehalten (<WO of <IND) aangetroffen. 
 
- Monster ter bepaling van verticale omvang grondverontreiniging:  

In monster NA1.2 (traject 0,5-1,0 m-mv) zijn voor cadmium, koper, lood en zink 
licht verhoogde gehalten (<WO of <IND) gemeten. De overig zware metalen zijn 
niet verhoogd (<AW) aangetroffen. In monster NA1.4 (traject 1,4-1,9 m-mv) zijn 
voor de geanalyseerde zware metalen geen verhoogde gehalten gemeten.  
 

6.5 vaststelling verontreinigingscontouren 

 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de verkregen analyseresultaten is 
de globale interventiewaardecontour vastgesteld (zie bijlage IIc). Gezien de aard 
van de verontreiniging is zink hierbij als gidsstof gebruikt. Op basis van de huidige 
gegevens is tevens een globale achtergrondwaardecontour vastgesteld.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de sterke verontreiniging met onder andere zink zich 
verspreidt heeft over een oppervlak van circa 10 m

2 
met een dikte van 0,5 m. (van 

1,0 tot 1,5 m-mv). Het tot boven de interventiewaarde verontreinigde 
bodemvolume wordt geschat op ca. 5 m

3
 (10 m

2 
x 0,5 m). Daarnaast worden 

plaatselijk voor de zware metalen gehalten aangetoond die de maximale waarde 
voor de bodemfunctieklasse ‘ACHTERGRONDWAARDE’ overschrijden.  
 
Opgemerkt dient te worden dat ons inziens de verontreiniging met zware metalen 
te relateren is aan de bijmenging met puin en/of kooltjes, welke bij boring NA1 en 
NA4 zijn waargenomen.  
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7. Ernst en spoed 

 
De ernst en spoed van een sanering wordt bepaald op basis van de circulaire 
bodemsanering 2009. Hiertoe wordt op basis van het nader onderzoek eerst 
vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(artikel 29 Wet bodembescherming). 
 
Als een geval van ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld dan is er sprake 
van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren 
en moet worden bepaald of er met spoed moet worden gesaneerd. De tweede 
stap is een standaard risicobeoordeling, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor verspreiding van de verontreiniging. 
De derde stap bestaat uit een locatiespecifieke risicobeoordeling, waarbij, 
eventueel met behulp van aanvullende metingen, locatiespecifieke 
omstandigheden worden gebruikt om de risico’s in te schatten. 
 
In paragraaf 7.1 wordt bepaald of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Vervolgens wordt er een risicobeoordeling uitgevoerd als uit 
de eerste stap blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In paragraaf 7.2 wordt de risicobeoordeling beschreven. Op 
basis van de gegevens uit paragrafen 7.1 en 7.2 wordt de ernst en 
spoedeisendheid beoordeeld en samengevat in paragraaf 7.3.  
 

7.1 vaststelling geval van ernstige bodemverontreiniging 

 
Om de bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
worden in deze paragraaf de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Wanneer is de verontreiniging ontstaan. 
2. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit is het 

geval als voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie 
hoger is dan de interventiewaarde van minimaal 25 m³ bodemvolume in 
het geval van grondverontreiniging, of 100 m³ poriënverzadigd 
bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging (volume 
criteria, met uitzondering van asbest). 

3. Is er sprake van een verontreiniging met asbesthoudend materiaal in de 
bodem, waarbij de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds wordt 
overschreden. 

4. Is er sprake van een geval waarbij de interventiewaarde niet wordt 
overschreden en er toch sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging (gevoelige functies betreffen moestuin/volkstuin en 
vluchtige verbindingen onder bebouwing). 

 
Deze stappen worden uitgewerkt in de subparagrafen 7.1.1 tot en met 7.1.4. 

7.1.1 ontstaan verontreiniging 

Indien een verontreiniging is ontstaan vóór 1987 is artikel 29 van de Wet 
bodembescherming (Wbb) van toepassing. Indien een verontreiniging is ontstaan 
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sinds 1987, is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing. In het laatste 
geval dient de verontreiniging volledig te worden gesaneerd tot gehalten beneden 
de geldende achtergrondwaarden. 
 
In het onderhavige geval is sprake van een verontreiniging die waarschijnlijk is 
ontstaan vóór 1987. 

7.1.2 een geval van ernstige bodemverontreiniging 

Voor verontreinigingen ontstaan vóór 1 januari 1987 zijn de interventiewaarden 
gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. Om van overschrijding van de waarden, en 
dus van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, moet voor ten 
minste één stof de gemiddelde concentratie in minimaal 25 m³ bodemvolume 
grond of 100 m³ poriënverzadigde bodemvolume in grondwater hoger zijn dan de 
interventiewaarde. Ernstige verontreinigingen worden onderscheiden in 
spoedeisende en niet-spoedeisend gevallen. Om te kunnen bepalen of er sprake 
is van een spoedeisend of niet-spoedeisend geval, worden aan de hand van 
(uniforme) rekenmethoden, aangevuld met metingen, de actuele risico's voor de 
mens, voor het ecosysteem en/of van verspreiding bepaald.  
 
In het onderhavige onderzoek is er sprake van sterke verontreinigingen met enkele 
zware metalen (namelijk koper en zink). De verontreiniging waarbij de 
interventiewaarde wordt overschreden strekt zich uit over een oppervlak van 10 m² 
met een dikte van 0,5 m. Het verontreinigd bodemvolume bedraagt hiermee circa 
5 m³. Het grondwaterniveau op de locatie bevindt zich dieper dan 5 m-mv., zodat 
de kans op verspreiding naar het grondwater nihil is. Op basis van het volume 
criteria is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

7.1.3 asbest 

Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het 
vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. Indien het gehalte 
asbest in de bodem de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds overschrijdt en de 
verontreiniging is ontstaan vóór 1993 in de bodem, grond of baggerspecie, is 
ongeacht de omvang sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
asbest. 
 
Visueel is tijdens de uitvoering van het veldonderzoek bij het verkennend en het 
nader bodemonderzoek geen asbestverdacht materiaal aangetroffen, echter er is 
geen onderzoek conform de NEN 5707 uitgevoerd. Verwacht wordt dat in het 
onderhavige geval geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met asbest. 

7.1.4 gevoelige functies 

Bij gevoelige functies als moestuin/volkstuin of als er vluchtige verbindingen 
aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge grondwaterstanden en/of 
in de onverzadigde bodem onder bebouwing, geldt dat er sprake kan zijn van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging zonder dat de interventiewaarde wordt 
overschreden.  
 
Binnen de onderzoekslocatie bevinden zich op dit moment geen moes-/volkstuinen 
en bij de ontwikkeling worden eveneens geen moes-/volkstuinen gerealiseerd. 
Verder is tijdens het verkennend bodemonderzoek gebleken dat het grondwater 
dieper aanwezig is dan 5 meter minus maaiveld. Derhalve is er geen sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met betrekking tot gevoelige 
functies. 
 



E R N S T  E N  S P O E D  

Projectnummer: 15658, versie 1.0  
Datum: 11 oktober 2012 

7-3 

 

7.2 spoedeisendheid 

 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een 
potentieel risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Artikel 
37 van de Wbb heeft tot doel vast te stellen of er sprake is van een zodanig risico 
bij het huidig of toekomstig gebruik dat er spoedig moet worden gesaneerd.  

7.2.1 niet met spoed saneren 

Als is vastgesteld dat niet met spoed hoeft te worden gesaneerd, geldt er geen 
termijn voor het uitvoeren van een sanering. Dat betekent dat een sanering van 
het geval van ernstige bodemverontreiniging veelal plaatsvindt als nieuwe 
ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten of herinrichting van een locatie of gebied, 
daartoe aanleiding geven. Er kunnen wel (langjarige) beheermaatregelen worden 
opgelegd, bijvoorbeeld als monitoring van de verspreiding van een 
grondwaterverontreiniging gewenst is. 
 
Als er op of in een geval van ernstige bodemverontreiniging bouwactiviteiten 
plaatsvinden waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, is op 
grond van artikel 28 van de Wbb een melding aan het bevoegd gezag verplicht. Er 
moet een saneringsplan worden opgesteld voordat de beoogde handelingen 
worden uitgevoerd. 

7.2.2 saneringstijdstip 

Uit de beoordeling met behulp van Sanscrit volgt of sprake is van aanvaardbare of 
onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie of verspreidingsrisico’s naar het 
grondwater. Daar waar sprake is van onaanvaardbare risico’s van de 
verontreiniging moet deze zo snel mogelijk worden weggenomen. Tot het moment 
waarop deze risico’s met de sanering definitief worden weggenomen, kunnen 
onaanvaardbare risico’s worden beperkt door het nemen van tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen.  
 
Het kan enige tijd in beslag nemen om te bepalen wat de precieze oorzaken zijn 
van de risico’s en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s weg te nemen. 
Als indicatie voor de te hanteren termijn waarop de sanering moet aanvangen in 
het geval van onaanvaardbare risico’s geldt daarom de volgende richtlijn: binnen 4 
jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed. Het bevoegd gezag zal op 
basis van de locatiespecifieke situatie het precieze tijdstip vaststellen. 
 

7.3 conclusie ernst en spoed 

 
Op basis van de resultaten uit de subparagrafen 7.1 en 7.2 blijkt dat op de 
onderzoekslocatie geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Derhalve hoeft niet te worden bepaald of er met spoed 
dient te worden gesaneerd. 
 
Omdat de gemeente Montferland een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond 
van het Besluit bodemkwaliteit, kan de gemeente wel bevorderen dat bij 
bijvoorbeeld bouwactiviteiten deze gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. 
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8. Samenvatting en conclusie 

8.1 samenvatting 

 
Op een perceelsgedeelte aan de Kerkweg 7 te Zeddam, waar bij eerder 
bodemonderzoek ter plaatse van een boring een sterke verontreiniging met koper 
en zink en een matige verontreiniging met cadmium en lood in de ondergrond is 
aangetroffen, is door ECOPART BV een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een sterke verontreiniging, waarbij 
over een oppervlak van circa 10 m² en een dikte van 0,5 m de gehalten voor zink 
(gidsstof) de interventiewaarde overschrijden. De totale omvang met sterk 
verontreinigde grond wordt geschat op 5 m³. De sterke verontreiniging bevindt zich 
in de ondergrond ter plaatse van de locatie wat vroeger de schuur- en 
voorbewerkingsruimte en later de spuiterij was. Opgemerkt dient te worden dat 
ons inziens de verontreiniging met zware metalen te relateren is aan de 
bijmenging met puin en/of kooltjes. De verontreiniging is ons inziens vóór 1987 
ontstaan. In 1975, 1979, 1984 en 1985 zijn namelijk bouwergunningen afgegeven 
voor het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfsgebouw op de begane grond. 
 
De gemeente Montferland heeft in een bodemfunctiekaart vastgesteld dat de 
onderzoekslocatie is gelegen binnen een gebied waarbij als achtergrondwaarde de 
bodemfunctieklasse overig = ‘ACHTERGRONDWAARDEN’ geldt. Naast de sterk 
verontreinigde grond met koper en zink worden voor de zware metalen gehalten 
gemeten die de maximale bodemfunctiewaarde ‘ACHTERGRONDWAARDEN’ 
overschrijden. 
 

8.2 conclusie 

 
Op de onderzoekslocatie is een sterke verontreiniging met koper en zink 
aangetoond, maar het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Omdat de gemeente Montferland een bodemkwaliteitskaart / bodemkwaliteitszone 
heeft vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit, kan de gemeente wel 
bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten deze gebiedskwaliteit als 
uitgangspunt geldt. 
 
U dient rekening te houden met verhoogde kosten voor de sanering en afvoer van 
sterk verontreinigde grond en eventueel de verhoogde kosten voor de afvoer van 
grond dat niet voldoet aan de door de gemeente Montferland vastgestelde 
gebiedskwaliteit. Derhalve adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente 
Montferland (bevoegd gezag) betreffende een voorgenomen ontwikkeling. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Boring: NA1

Datum: 9-10-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, sporen puin, sporen kolen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, matig 
koolhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor, verbrandingsresten

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: NA2

Datum: 9-10-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, sporen puin, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraal oranjebruin, 
Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: NA3

Datum: 9-10-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Edelmanboor-11

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, sporen puin, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200

Boring: NA4

Datum: 9-10-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

beton0

Edelmanboor-13

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, sporen puin, sporen kolen, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-190

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, sterk 
koolhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-195

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-245
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beton0

Edelmanboor-15

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, sporen puin, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-200
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

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.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

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

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

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

06.09.2012Datum
35004380Relatienr
326926Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   326926   Bodem / Eluaat

ECOPART B.V. ,   X. Schuurmans
Distributeur

Opdrachtgever 35004380 ECOPART B.V.
Referentie 15658 Kerkweg 7 te Zeddam
Opdrachtacceptatie 03.09.12
Monsternemer Opdrachtgever

ECOPART B.V. 
ZEPHIRLAAN 5
7004 GP DOETINCHEM
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

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

%
% Ds

% Ds
% 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

845535 845536 845537 845538 845539

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

91,8 93,6 93,7 93,6 92,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7   0,7   0,6   0,6   1,6   
1,7 2,1 1,1 0,7 1,3

4,2 3,9 6,4 6,2 5,6

360 33 23 41 200
0,91 <0,20 <0,20 <0,20 0,25
3,7 4,4 5,8 4,4 3,9
29 6,2 5,6 <5,0 12

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
57 <10 <10 <10 53

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
7,5 13 12 10 8,0
120 <20 <20 <20 100

x) x) x) x) x)

Eenheid

845535
845536
845537
845538
845539

03.09.2012
03.09.2012
03.09.2012
03.09.2012
03.09.2012

Monstername Monsteromschrijving

NA1.2 NA1 (50-100)
NA1.4 NA1 (140-190)
NA2.3 NA2 (110-140)
NA3.3 NA3 (90-140)
NA4.3 NA4 (100-150)

Monsternr.

NA1.2 NA1 (50-100) NA1.4 NA1 (140-190) NA2.3 NA2 (110-140) NA3.3 NA3 (90-140) NA4.3 NA4 (100-150)

Opdracht   326926   Bodem / Eluaat Blad 2 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

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

%
% Ds

% Ds
% 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

845540

--
--
--
--

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

++
++

93,5
<5,0

0,7   
0,9

4,1

29
<0,20

3,5
<5,0

<0,05
<10

<1,5
7,8

<20

x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 03.09.12
Einde van de analyses: 06.09.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

845540 03.09.2012

Monstername Monsteromschrijving

NA5.3 NA5 (90-140)

Monsternr.

NA5.3 NA5 (90-140)

ECOPART B.V. ,   X. Schuurmans
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   326926   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Organische stof Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co)
Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Grond

Opdracht   326926   Bodem / Eluaat Blad 4 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

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.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

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

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

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

12.09.2012Datum
35004380Relatienr
327532Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   327532   Bodem / Eluaat

ECOPART B.V. ,   X. Schuurmans
Distributeur

Opdrachtgever 35004380 ECOPART B.V.
Referentie 15658 Kerkweg 7 te Zeddam
Opdrachtacceptatie 06.09.12
Monsternemer Opdrachtgever

ECOPART B.V. 
ZEPHIRLAAN 5
7004 GP DOETINCHEM

Blad 1 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting
Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

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

%
% Ds

% Ds
% 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

849462

--
--
--
--

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

++
++

86,8
<5,0

2,7   
3,7

3,8

2200
0,79
6,2
27

<0,05
44

<1,5
12

280

x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%
Begin van de analyses: 06.09.12
Einde van de analyses: 12.09.12

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

849462 01.02.2004

Monstername Monsteromschrijving

NA4.5 NA4 (190-195)

Monsternr.

NA4.5 NA4 (190-195)

ECOPART B.V. ,   X. Schuurmans
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   327532   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000

Organische stof Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co)
Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Grond
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Bijlage bij Opdrachtnr. 327532 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
IJzer (Fe2O3)
Zink (Zn)
Koper (Cu)
Cadmium (Cd)
Molybdeen (Mo)
Droge stof
Lood (Pb)
Fractie < 2 µm
Nikkel (Ni)

849462
849462
849462
849462
849462
849462
849462
849462
849462
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BIJLAGE V 



Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.6  0.6  0.7  0.7 
lutum (% op ds)  6.2  6.4  3.9  4.1 
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
Barium [Ba]  75 218 362  76 222 368  61 177 294  62 181 300 
Cadmium [Cd]  0,37 4,2 8,0  0,37 4,2 8,1  0,36 4,1 7,8  0,36 4,1 7,8 
Kobalt [Co]  6,2 43 79  6,3 43 80  5,2 35 65  5,3 36 67 
Koper [Cu]  22 64 105  22 64 106  21 59 98  21 60 99 
Kwik [Hg]  0,11 13 27  0,11 14 27  0,11 13 26  0,11 13 26 
Lood [Pb]  34 199 363  34 199 364  33 191 349  33 191 350 
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  16 31 46  16 32 47  14 27 40  14 27 40 
Zink [Zn]  72 220 368  72 222 371  65 199 333  65 201 336 

 

Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  1.6  1.7  2.7  
lutum (% op ds)  5.6  4.2  3.8  
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I   
     
Barium [Ba]  71 208 344  63 183 303  60 175 291  
Cadmium [Cd]  0,37 4,2 8,0  0,36 4,1 7,8  0,37 4,2 8,0  
Kobalt [Co]  6,0 41 75  5,3 36 67  5,1 35 65  
Koper [Cu]  22 63 103  21 60 99  21 60 100  
Kwik [Hg]  0,11 13 27  0,11 13 26  0,11 13 26  
Lood [Pb]  34 197 359  33 192 350  33 193 352  
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  
Nikkel [Ni]  16 30 45  14 27 41  14 27 39  
Zink [Zn]  70 214 359  66 201 337  66 201 337  

 

  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



 
Toelichting / wijzigingen op de toetsingswaarden 
 
Somparameters (faktor 0,7) 

 
Bij de berekening van de somparameter worden voor de individuele componenten de resultaten, 
welke beneden de rapportagegrens liggen vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen somwaarde 
kan worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het toetsingsresultaat, alsmede de 
somwaarde (faktor 0,7) heeft geen verplichtend karakter. Het is aan de onderzoeker/adviseur om 
eventueel onderbouwd aan te geven hoe de toetsingsresultaten geïnterpreteerd dienen te worden. 
 
Barium 

 
Ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit is afgesproken om het standaard 
analysepakket voor bodem uit te breiden met de stof barium. Door het opnemen van deze stof in het 
standaard analysepakket, is sinds de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit veel inzicht 
verkregen in de aanwezigheid van deze stof in de bodem. Barium wordt vaak in hoge gehalten 
aangetroffen, omdat deze stof van nature voorkomt in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de 
bodem leidt tot stagnatie en tot meer saneringsgevallen. 
De normstelling voor barium veronderstelt dat barium mogelijk in een meer toxische variant 
voorkomt in de (water)bodem, grond en baggerspecie dan in de vorm waarvan in werkelijkheid 
sprake is. RIVM is gevraagd om advies te geven over de aanpassing van de norm voor barium. 
In afwachting van dit advies is besloten om voor barium (tijdelijk) geen normen te hanteren. Deze 
tijdelijk buitenwerkingstelling geldt niet voor die situaties waarvan met zekerheid kan worden 
vastgesteld dat het om een antropogene (door menselijk handelen) bodemverontreiniging gaat.  
Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. 
 
Drins en DDT/DDE/DDD 

 
Per 1 oktober 2008 zijn via de inwerkingtreding van de Circulaire bodemsanering, voor een aantal 
stoffen de interventiewaarden voor grond gewijzigd. De bodemnormen werden geactualiseerd op 
basis van nieuwe wettenschappelijke inzichten. Voor drins(som) betekende dit toen een verstrenging 
van de interventiewaarde van 4,0 mg/kg d.s. naar 0,14 mg/kg d.s., welke gebaseerd is op de risico’s 
voor de ecologie. Het gevolg van deze verstrenging bleek de toename van het aantal gevallen van 
ernstige bodemverontreinigingen met uitsluitend risico’s voor ecologie, welke ongewenst is. 
Daarom heeft er een hernieuwde maatschappelijke afweging plaatsgevonden, waarbij weer 
teruggevallen wordt op de oude waarde van 4,0 mg/kg d.s. Vervolgens is gebleken dat er naast 
(som)drins de noodzaak bestaat om een aparte interventiewaarde voor aldrin vast te stellen. Voor 
aldrin is de interventiewaarde op 0,32 mg/kg d.s. vastgesteld (gebaseerd op onaanvaardbare 
humane risico’s bij gebruik van de bodem voor wonen en tuin). 
Voor DDT/DDE/DDD geldt hetzelfde als voor (som)drins, maar wijkt in die zin af dat de per 1 oktober 
2008 geïntroduceerde aparte toets per stof van kracht blijft. Bij de heroverweging is vastgesteld dat 
de interventiewaarden voor DDT en DDE respectievelijk 1,7 en 2,3 mg/kg d.s. is (som is 4 mg/kg 
d.s.) en de interventiewaarde voor DDD blijft 34 mg/kg d.s. Bij deze interventiewaarden zijn er geen 
humane risico’s. 
 



BIJLAGE VI 



Normatieve verwijzingen 
Norm Titel Afwijkingen 

NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters  

NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke 
waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig 
bodemonderzoek 

 

NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 
in bodem 

 

NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van 
organische en anorganische parameters in grond 

 

NVN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek in waterbodem 

 

NEN 5725 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek 

 

NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in 
waterbodem en baggerspecie 

 

NPR 5741 Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor 
grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij 
bodemverontreinigingsonderzoek 

In afwijking op bijlage A, is het gebruik van een spuitboring tijdens het 
veldwerk niet toegestaan. 
In afwijking op artikel 6.2, zijn de in dit artikel genoemde richtlijnen t.a.v. 
diepten informatief en worden niet als beoordelingscriteria gehanteerd. 
In afwijking op artikel 6.6.1 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 
bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 
direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op 
circa 0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 

NEN 5742 Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten 
behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en 
fysisch-chemische bodemkenmerken 

 

NEN 5743 Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de 
bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.3, moeten de grondmonsters, die geanalyseerd 
worden op vluchtige verbindingen (steekbussen), geconditioneerd 
bewaard worden in het veld en tijdens transport opdat de monsters niet 
opwarmen om de vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit 
bijvoorbeeld in een koelbox met koelelementen (ijs) of en koelkast. 

ontwerp NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 
de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-
chemische eigenschappen 

In afwijking op artikel 5.2 is siliconenslang toegestaan voor de werking 
van een slangenpomp of als verbindingsmateriaal, mits de 
siliconenslang middels blanco monsterneming (zie BRL SIKB 2000 of 
AS SIKB 2000: Blanco bemonstering grondwater) gecontroleerd is op 
afgifte van stoffen. 

NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van 
de bepaling van vluchtige verbindingen 

In afwijking op artikel 5.5 en in aansluiting op de NEN 5742, artikel 5.3, 
moeten de grondwatermonsters geconditioneerd bewaard worden in het 
veld en tijdens transport opdat de monsters niet opwarmen om de 
vervluchtiging en afbraak tegen te gaan. Dit bijvoorbeeld in een koelbox 
met koelelementen (of ijs) of een koelkast, zodat de ideale 
bewaarcondities, zijnde donker en een temperatuur van 1-5ºC, wordt 
nagestreefd. 

NEN 5766 Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van 
milieukundig bodemonderzoek 

In afwijking op artikel 6.1.2 is filtergrind vereist, tot 0,5 m boven de 
bovenzijde van het filter. Tevens wordt een laag bentoniet aangebracht 
direct op de grindlaag en is een halve meter dikke laag bentoniet op 
circa 0,5 meter beneden het grondoppervlak niet vereist. 
In afwijking op artikel 6.3.2 is een duurzaam label met daarop de 
gegevens van de peilbuis (monsternemingsfilter) niet nodig, indien een 
andere duurzame identificatiemethode van de peilbuis wordt gebruikt. 

NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht  

NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met 
polarisatiemicroscopie 

 

NEN 5897 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- 
en sloopafval en granulaat 

 

NEN 6411 Water - Bepaling van de pH  

NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden  

NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de 
conservering en behandeling van watermonsters 

 

NEN-ISO 7888 Water - Bepaling van het elektrisch geleidend vermogen  

ADV 223 Leeswijzer voor het gebruik van asbest-bodemnormen  

SKB-rapport SV 515 Asbest in bodem  

Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 



TOEGEPASTE WERKWIJZE EN BEMONSTERINGSTECHNIEKEN 

 

De werkwijze en de manier van monstername worden, tenzij anders vermeld, uitgevoerd conform het gestelde in de Voorlopige Praktijkrichtlijnen voor 

monstername en analyse bij bodemverontreiniging van het Ministerie van VROM (VPR, 1988). 

 
1. Grondboringen tot aan de grondwaterspiegel 

Voor het verrichten van grondboringen tot aan de grondwaterspiegel, wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de Edelmanboor met een 

diameter van 60 of 90 mm. Indien er grindrijke lagen of puin in de bodem voorkomen, dan wordt gebruik gemaakt van een grind- of puinboor. In 

veenachtige- of ongerijpte kleigronden, wordt gebruik gemaakt van een guts. 

 
2. Grondboringen onder de grondwaterspiegel 

Bij grondboringen onder de grondwaterspiegel wordt, afhankelijk van de samenstelling van de bodem, gebruik gemaakt van een Edelmanboor of 

een pulsboor. Als de bodem voldoende samenhangend vermogen bezit, om de vorm van het boorgat te behouden (bijvoorbeeld in klei of leem), 

dan wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor. Wanneer de structuur van de bodem zodanig is dat de vorm van het boorgat niet behouden 

blijft tijdens het omhoog halen van de grondboor, dan wordt een boorgatmantel toegepast. Deze bestaat uit een kunststofbuis met een diameter 

van 90 mm. Het boren gebeurt dan met pulsapparatuur, waarbij de grond door de aanwezigheid van het grondwater in vloeibare vorm naar boven 

wordt gehaald. Indien dit noodzakelijk is wordt bij het pulsen (zo weinig mogelijk) werkwater toegepast. 

 
3. Plaatsing van peilbuizen 

Bij de plaatsing van peilbuizen wordt gebruik gemaakt van uit HDPE of PVC bestaande buisstukken. De buisverbindingen bestaan uit 

schroefdraad- of mofverbindingen. Deze verbindingen worden niet gelijmd. De onderste meter (filter) van de peilbuis is geperforeerd. Aan de 

onderzijde wordt de peilbuis afgesloten met een kunststof dop. Om de filterbuis wordt, enkel bij slecht doorlatende grondsoorten, tot circa 0,20 m. 

boven het filter, om de instroming van fijn grondmateriaal in de filterbuis zo veel mogelijk tegen te gaan, een gewassen naylonkous aangebracht. 

 

Het boorgat rondom de ingebrachte filterbuis wordt indien dit voor de goede werking van de peilbuis noodzakelijk mocht zijn, tot 0,50 m. boven het 

filter gevuld met uitgegloeid filtergrind. Indien in het doorboorde boorprofiel slecht doorlatende lagen worden aangetroffen, worden ter hoogte van 

deze lagen kleikorrels (bentoniet) in het boorgat gebracht. Worden er in de peilbuis meerdere filters op verschillende diepten geplaatst, dan 

worden in het boorgat tussen de verschillende filters kleikorrels aangebracht, om verticale waterstroming te voorkomen. De bovenste 0,50 m. van 

het boorgat wordt indien er sprake kan zijn van instroming van regenwater afgewerkt met kleikorrels. 

 

Na het plaatsen van de peilbuis, wordt deze schoon gepompt door minimaal drie maal de inhoud van het boorgat af te pompen. Indien werkwater 

is gebruikt, wordt behoudens driemaal de inhoud van het boorgat, tevens de hoeveelheid ingebracht werkwater afgepompt. Ter controle wordt 

doorgepompt totdat de EC van het grondwater constant is. 

 
4. Grondmonstername 

Het uit een boring komende materiaal wordt zodanig uitgelegd, dat een strook geboorde grond overeenkomt met een meter boorgat. Indien nodig 

wordt de grond uitgelegd op een folie, teneinde bijmenging van de ondergrond te voorkomen. De monstername vindt plaats door de grond in 

nieuwe glazen potten over te brengen. Ten einde vervluchtiging van componenten tegen te gaan worden de potten volledig gevuld met grond. 

 

Indien geen zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt de grond bemonsterd via trajecten van een halve meter (bijvoorbeeld B1-1 

is het monster van MV 0,00 tot MV - 0,50 etcetera). Indien zintuiglijke verontreinigingen worden waargenomen, wordt per verontreinigde laag 

bemonsterd. 

 

Bij zeer vluchtige stoffen wordt in de regel gebruik gemaakt van steekbussen waarin het monster luchtdicht wordt opgeslagen ten behoeve van 

analyse in het laboratorium. Bij minder vluchtige stoffen worden de monsters genomen voordat de boorbeschrijving wordt gemaakt, teneinde 

vervluchtiging zo veel mogelijk te voorkomen. De grondmonsters worden in afwachting van de afvoer naar het laboratorium gekoeld opgeslagen. 

 
5. Grondwatermonstername 

Grondwatermonsters worden -indien er gezien de situering geen gevaar bestaat voor het storen van de peilbuis door vandalen of anderszins- 

minimaal één week nadat de peilbuis is geplaatst genomen. Indien het filter tussen de MV - 5,00 m. en MV - 10,00 m. is geplaatst, wordt een 

wachttijd van twee weken in acht genomen. Voordat een grondwatermonster wordt genomen, wordt de peilbuis nogmaals afgepompt. Het 

afpompen gebeurt met een accupompje. 

 

De monstername van het grondwater wordt uitgevoerd met een vacuumpomp of een kogelkleppompje. Indien het grondwater dieper dan MV - 

5,00 m. aanwezig is, dan vindt de monstername plaats met een kogelkleppompje. Bij het opvangen van het watermonster wordt turbulentie in de 

monsterfles zo veel mogelijk voorkomen. Voor de analyse op zware metalen, wordt het watermonster in het laboratorium gefiltreerd over een filter 

van 0,45 µm en vervolgens aangezuurd met HNO3 tot pH=2,00. 

 

De monsters worden opgevangen in speciaal voorbehandelde glazen flessen (t.b.v. analyse op zware metalen in kunststof fles). De flessen 

worden volledig gevuld, teneinde vervluchtiging van componenten uit het grondwater tegen te gaan. Vervolgens worden de flessen gekoeld 

opgeslagen. 
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